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ČASOVÝ SLED
Kolem roku 600 př. n. l.: Thales 
Milétský zjistil, že třením jantaru 
vlnou nebo kožešinou vzniká 
statická elektřina.

Kolem roku 1600: William 
Gilbert vynalezl přístroj, 
který zjišťuje elektrické 
náboje.

1830: Hans Christian Oersted 
a Michael Faraday objevili 
zákony elektromagnetismu. 
James Maxwell později tyto 
zákony sjednotil do jediné 
teorie.

1837: Byl 
vyroben první 
elektrický motor 
(elektromotor).

1879: Thomas 
Edison vynalezl 
elektrickou žárovku 
s rozžhaveným vlák-
nem, která se stala 
běžným vybavením 
domácností.

1880: Byla založena 
společnost Edison 
Electric Light 
Company (Edisonova 
společnost pro 
elektrické osvětlení).

1883: James 
Wimshurst vynalezl 
přístroj, který 
hromadí elektrický 
náboj.

1895: Nikola Tesla vynalezl 
systém střídavého proudu.

1895: Na Niagarských 
vodopádech byla uvedena 
do provozu první velká 
hydroelektrárna.

1900–1940: Elektrické 
motory jsou používány 
v různých domácích 
spotřebičích, například 
vysavačích, pračkách, 
televizních zařízeních, 
chladničkách apod.

1940–1949: 
Byly vynalezeny 
elektronické 
počítače a začaly 
se ve velkém 
prodávat 
televizory.

zl
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ČASOVÝ SLED
1745: Německý vynálezce 
Ewald von Kleist a Nizozemec 
Pieter van Musschenbroek nezávisle 
na sobě vynalezli zařízení, které 
dokáže uchovávat elektrický náboj. 
Dostalo název leydenská láhev.

1800: Alessandro Volta vynalezl 
první chemickou baterii. 

1950–1959: Američanka 
Grace Murray Hopperová 
se zabývala vývojem 
jednoho z prvních 
počítačových jazyků 
nazvaného COBOL. 
Zavedla výraz computer 
bug pro skryté vady 
programů a debugging pro 
odstraňování těchto vad.

1750: Benjamin Franklin začal 
dělat pokusy s elektřinou. 
Později vypustil 
draka do bouřky, aby 
dokázal, že blesk je 
vlastně elektrický 
výboj.

1780: Luigi Galvani 
předvedl, že nervy 
zvířat reagují 
na elektřinu.

1951: Byl 
postaven první 
jaderný reaktor 
pro výrobu 
elektrické 
energie.

1960–1969: Tranzistory 
umožnily výrobu přenosných 
radiopřijímačů.

1990–1999: Rozšířilo 
se používání kompakt-
ních zářivek a rozvinu-
la se výstavba větrných 
a solárních elektráren, 
hydroelektráren a ja-
derných elektráren.

2000–2009: 
Běžnými domácími 
spotřebiči se 
staly přenosné 
počítače (laptopy, 
notebooky), 
mobilní telefony 
nebo tablety. Vznik 
těchto technologií 
umožnily menší 
baterie dodávající 
více energie.

Budoucnost: Ve vědě 
a v lékařství se možná 
budou používat 
miniaturní roboty 
nazývané nanoboty.

ý
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Mým neteřím a synovcům a mému malému 
Sebastianovi – jsou světlem mého života.
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Co byla první věc, kterou jste udělali, když jste se 
dnes ráno probudili? Asi jste rozsvítili světlo nebo 
se šli do kuchyně nasnídat. Možná vám maminka 

na elektrickém sporáku udělala lívanec nebo 
topinku v opékači topinek. Dívali jste se 

na televizi nebo poslouchali hudbu? Používali jste 
počítač? Všechny tyto věci potřebují elektřinu.

Elektřina je druh přírodní energie. Někteří lidé si 
myslí, že ji vynalezl Thomas Edison nebo Benjamin 
Franklin. Elektřinu však ve skutečnosti nikdo nevyna-
lezl. Je zde již od té doby, co vznikla naše Země.

Objevujeme 
elektřinu

elektřina: Forma 
energie vyvolaná 
pohybem malých částic. 
Napájí energií světla, 
domácí spotřebiče, 
videohry a mnoho 
jiných elektrických 
zařízení.
energie: Schopnost 
něco dělat, vykonávat 
práci.

tik

tik

tik

tik

tik

kap

kap
kap

hop
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OBJEVUJEME ELEKTŘINU

Už před tisíci lety lidé věděli o elek-
třině, protože pozorovali její projevy. 
Avšak nerozuměli jí. Například sta-
rověký řecký vědec Thales 
Milétský, který žil v letech 
625 až 547 př. n. l., věděl, 
že když se kousek jan-
taru tře vlnou nebo kože-
šinou, přitahuje lehké 
předměty, například 
peří nebo prach. 
Možná jste něco 
takového pozoro-
vali, když jste otřeli 
nafukovací balónek 
o hlavu. Balónek pak drží na stěně, aniž 
by spadl. Dnes tento jev nazýváme sta-
tická elektřina. Staří Řekové pro 
ni neměli žádný název.

Starověký řecký vědec Plinius Starší 
(23–79 n. l.) věděl, že když se člověk 
dotkne elektrického sumce, způsobí to 

znecitlivění vůči bolesti. Později elektřinu a její projevy studovalo 
mnoho vědců po celém světě, ale teprve v několika posledních sto-
letích jsme se ji naučili používat ke svému prospěchu.

V současnosti je náš život na elektřině závislý. A to značně! 
Vzpomeňte si, jaké to bylo, když u vás doma došlo k výpadku 

dec Thales 
v letech 
., věděl, 
k jan-

bo kože-
hké 
d 

i 

př. n. l.: Tato zkratka 
uvedená za datem znamená 
„před naším letopočtem“. 
S přibývajícím časem 
se snižuje do nuly. Je to 
nenáboženský termín 
znamenající totéž co „před 
Kristem“.

jantar: Kus zkamenělé 
pryskyřice stromů.
statická elektřina: 
Vytváření elektrického náboje 
na povrchu předmětů.
n. l.: Tato zkratka uvedená 
za datem znamená „našeho 
letopočtu“. S přibývajícím 
časem narůstá od nuly. Je 
to nenáboženský termín 
znamenající totéž co 
„po Kristu“.

8
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ÚVOD

Slovo elektřina pochází 
ze starořeckého slova 
elektron. Je to řecký 
výraz pro jantar.

Kdopak vypnul světlo?
Elektrické napájení můžeme pozbýt, když bouřky nebo jiné 

síly přeruší elektrické dráty či poškodí zařízení, nebo když příliš mnoho 

lidí chce používat elektřinu současně. Největší výpadek na světě nastal 

31. července 2012, kdy 640 milionů lidí v Indii přišlo o napájení elektřinou. To je 

skoro deset procent světového obyvatelstva!

elektřiny. Asi bylo dost těžké žít bez 
světla, telefonu a počítače. Museli jste 
někdy vařit jídlo venku místo na elektric-
kém sporáku nebo v mikrovlnce? Asi jste 
se už s přáteli nebo s rodinou domlouvali 
mobilním telefonem. Co se však stalo, 
když se baterie mobilu vybila, jinými 
slovy pozbyla svůj náboj? Telefonovat 
prostě nešlo. Kdybyste se ocitli bez elek-
třiny a zrovna potřebovali pomoc, mohlo by to být docela hrozné.

V této knize se dozvíte, co „způsobuje“ elektřinu, a prozkoumáte, 
jak se elektřina generuje, ukládá a používá. Poznáte její sílu 

náboj: Určité množství 
nahromaděné elektřiny.

elektrické 
napájení: Elektřina 
přizpůsobená k používání.

síla: Tlak nebo tah.

generovat: Něco 
vytvářet.
výpadek: Ztráta 
elektrického napájení.

VĚ
D
ĚL

I J
STE TO?

9
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OBJEVUJEME ELEKTŘINU

a uvidíte, jakou roli hraje v našich životech. 
Zjistíte, co jsou to vodiče a izolátory, 
jak fungují obvody a jaký je rozdíl mezi 
elektromotorem a generáto-
rem. Dozvíte se také, jak se vědci pokou-
šejí generovat elektřinu a energetické 
zdroje způsoby, které jsou ohleduplné 
k životnímu prostředí. Přitom provedete 
několik zajímavých projektů a pokusů. 
Nabijme se tedy energií a pojďme zkoumat 
elektřinu!

Bezpečnost především
Elektřina je příjemná věc důležitá pro náš 
život. Může však být také velmi nebez-
pečná. Když se dostaneme do kontaktu 
i s malým množstvím elektřiny, může nás 
elek trický proud popálit, a dokonce 
i zabít. Je to tak proto, že naše svaly – včetně 
srdce – pracují s pomocí elektrických sig-
nálů. Když se dostaneme do kontaktu 
se silným elektrickým proudem, jehož 
zdroj je mimo naše tělo, tento proud sig-
nály naruší. Zacházejte se zásuvkami, 
zástrčkami a elektrickými spotřebiči 
vždy s nejvyšší opatrností. A pamatujte, že 

činnosti uvedené v této knize jsou bezpečné tak, jak jsou popsány. 
Nepokoušejte se je měnit.

vodič: Věc, v níž se elektřina 
snadno pohybuje, například 
měděný drát.

izolátor: Materiál, který 
brání snadnému průchodu 
tepla, zvuku nebo elektřiny.

obvod: Smyčka, jež začíná 
a končí na stejném místě.

elektromotor: Stroj, 
který převádí elektrickou 
energii na pohyb.

generátor: Zařízení, jež 
převádí pohyb na elektrickou 
energii.

zdroj: Něco, co lidé mohou 
využívat.

elektrický proud: Tok 
elektrického náboje vodičem.

zásuvka: Zařízení ve stěně, 
do kterého se zastrkuje 
elektrická zástrčka s kabelem.

spotřebič: Elektrický 
přístroj používaný 
v domácnosti, například 
opékač topinek nebo pračka.

10
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Co budete potřebovatUDĚLEJTE SI SAMIUDĚLEJTE SI SAMI

  balicí papír 
(papírovou tašku 
ze supermarketu)

  sešit s tvrdými deskami
  tužku
  nůžky
  noviny
  houbičku na nádobí
  hnědou akrylovou 
barvu

  bílé lepidlo
  lepicí pásku (libovolné 
barvy)

  barevné značkovače

Vědecký deník
Thales Milétský, starověký řecký vědec, prováděl jednoduché 
pokusy včetně pokusů s elektřinou. Víme to však jen díky tomu, 
že o tom psali jiní lidé. Nezachovala se žádná Thaletova kniha 
ani žádné jeho zápisky. Vytvořte si svůj vlastní vědecký deník 
pro záznamy pozorování a psaní poznámek. Ukládejte jej 
na bezpečné místo, aby se vaše důležité objevy neztratily.

1. Udělejte si na svůj vědecký deník hezkou obálku. Položte 
balicí papír ve dvou vrstvách na stůl, na něj položte sešit 
a obkreslete jeho okraje na papír, přičemž 
na každé straně přidejte asi 2,5 cm.

2. Vystřihněte balicí papír nebo 
papírovou tašku nůžkami podle 
nakreslené čáry. Měli byste mít dva kusy 
papíru stejné velikosti.

3. Zmačkejte oba papíry do malé koule. 
Potom papírové koule opatrně rozbalte 
a papír co nejlépe vyhlaďte. Nevadí, když 
bude ještě trochu krabatý.

4. Rozprostřete na stole staré noviny. 
Položte papíry na noviny tak, aby případné 
potisky (pokud jste použili papírovou tašku) 
směřovaly dolů. 

5. Pomocí houbičky nanášejte na papír hnědou 
akrylovou barvu. Snažte se nanést barvu 
rovnoměrně. Potom nechte papíry uschnout.

ťuk
ťuk

ťuk

11
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6. Jakmile papíry uschnou, přilepte 
jeden z nich na přední desku sešitu 
a druhý na zadní. Přebytečný papír 
odstřihněte. Je-li papír ještě trochu 
krabatý, můžete jej vyhladit tak, že na něj 
přes noc položíte několik těžkých knih.

7. Ustřihněte kousek lepicí pásky o délce 
rovné výšce sešitu. Přilepte lepicí pásku 
na hřbet zavřeného sešitu, aby vznikla 
ozdobná hrana.

8. Nyní si trochu pohrajte s ozdobením 
svého vědeckého deníku. 
Nejprve na přední stranu 
napište nadpis. Potom 
si promyslete, co byste 
na obálce ještě chtěli mít. 
Můžete tam něco přidat 
později, až se z této knihy 
dozvíte o elektři ně víc.

9. Užitečným nástrojem pro 
udržování myšlenek a výsledků 
pozorování v uspořádaném 
stavu je pracovní list vědecké 
metody. Vědecká metoda 
představuje způsob, jak vědci 
kladou otázky a pak na ně 
hledají odpovědi. Vnitřní 
stránky sešitu používejte 
k vytvoření pracovního listu 
vědecké metody pro každý 
pokus.

PRACOVNÍ LIST VĚDECKÉ METODYPRACOVNÍ LIST VĚDECKÉ METODY

OTÁZKY:OTÁZKY: Co je cílem této činnosti? Co se snažím zjistit? 
Jaký problém se snažím vyřešit?

VYBAVENÍ:VYBAVENÍ: Co jsem používal(a)?

METODA:METODA: Co jsem dělal(a)?

ODHAD:ODHAD: Co si myslím, že se stane?

VÝSLEDKY:VÝSLEDKY: Co se skutečně stalo? Proč?

12
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Co budete potřebovatUDĚLEJTE SI SAMIUDĚLEJTE SI SAMI

  vědecký deník
  tužku
  budík nebo hodiny 
na baterie

  baterku (ruční svítilnu)

Zhasnutá světla
Jak velký vliv na vás má výpadek elektřiny? Tento pokus 
můžete dělat během dne nebo počkat do setmění, pokud 
se vaše rodina bude chtít k pokusu připojit. Máte dovoleno 
používat jen dva přístroje na baterie: hodiny a baterku.

1. Nejprve zkuste odhadnout, co vám bude nejvíc 
chybět, až nebudete moct používat elektřinu. Co 
myslíte, kolik věcí nebudete moct dělat? Vytvořte si 
ve svém vědeckém deníku pracovní list vědecké 
metody a zapište si své odhady.

2. Nastavte budík na jednu hodinu dopředu. 
Pokud děláte pokus v noci, projděte dům 
a zhasněte všechna světla, vypněte televizory 
a počítače. Vypněte elektrické topení nebo 
klimatizaci. Sviťte si baterkou, abyste se po domě mohli pohybovat 
bezpečně, a zapisujte si svá pozorování do deníku.

3. Potom začněte dělat běžnou činnost, kterou v dané denní době obvykle 
provádíte. Pokaždé, když zjistíte, že nemůžete udělat něco, co normálně 
děláte nebo chcete udělat, zaznamenejte to do vědeckého deníku. 
Poznamenejte si také, jak vypnutí elektřiny ztížilo provádění běžných činností.

4. Po uplynutí hodiny si poznamenejte, kolikrát jste nemohli něco udělat, 
protože to vyžadovalo elektřinu. Došlo k nějakým překvapením? Vyskytlo se 
něco, co jste museli udělat jinak?

K PROMYŠLENÍ:K PROMYŠLENÍ: Uměli jste se vypořádat s problémy, které nastaly, když jste 
přišli o možnost používat elektřinu? Existují jiné možnosti, jak uvařit jídlo? 
Jaká je vaše oblíbená hra nebo činnost, když zhasnou světla? Co nejvíce 
postrádali ostatní členové vaší rodiny?

JE ČAS NA POKUSJE ČAS NA POKUS

13
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UDĚLEJTE SI SAMIUDĚLEJTE SI SAMI Co budete potřebovat

  vědecký deník
  tužku
  budík

Zapínání el. spotřebičů
Pomocí tohoto pokusu můžete získat představu, 
jak moc se spoléháte na elektřinu, aniž byste si 
to uvědomovali.

1. Nejprve zkuste odhadnout, kolikrát 
něco zapnete nebo vypnete během 
jedné hodiny. Může se jednat o přepnutí 
vypínače, stisknutí tlačítka, otočení knofl íku 
nebo zatáhnutí za šňůru. Zaznamenejte si 
odhad do pracovního listu vědecké metody 
ve svém deníku.

2. Potom nastavte budík na jednu hodinu dopředu. Provádějte běžné 
činnosti. Pokaždé, když něco zapnete nebo vypnete, zaznamenejte to 
do deníku. Tyto poznámky budou vašimi daty neboli vědeckými výsledky.

3. Po uplynutí hodiny porovnejte svůj odhad s výsledkem. Kolikrát jste se 
podle svých pozorování spoléhali na elektřinu?

4. Má okolní prostředí vliv na to, kolik elektřiny použijete? Svůj odhad si 
zapište a zkuste pokus provést znovu ve škole, v obchodě nebo v parku. 
Zapište si data do deníku a porovnejte je s očekáváním.

K PROMYŠLENÍ:K PROMYŠLENÍ: Teď, když si uvědomujete, kdy a proč každodenně 
používáte elektřinu, uměli byste nalézt způsoby, jak její spotřebu snížit?

JE ČAS NA POKUSJE ČAS NA POKUS

Zvířata jsou také nositeli elektrického náboje. Některá 
z nich používají elektrický náboj k lovu potravy. 
Elektrický rejnok má zvláštní sval, který funguje jako 
baterie. Vysílá elektrické rány k omráčení blízkých 
živočichů. A žraloci mají zvláštní elektrické smysly, které 

jim pomáhají najít chutnou svačinu na kilometry daleko.

VĚ
D
ĚL

I J
STE TO?
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Elektřina je všude kolem nás. Používáme ji 
každý den, ať jsme doma, ve škole, nebo v autě. 

Je těžké si představit den bez elektřiny. Ale 
co přesně je vlastně elektřina? Jednoduchá 
odpověď zní, že elektřina je forma energie 

vyvolaná pohybem malých částic nazývaných 
elektrony. Ale co jsou to elektrony? 

Elektrony jsou malé částice nalézající se v atomech. 
Z atomů se skládají všechny látky. Atomy jsou uspořá-
dány různým způsobem tak, že tvoří stromy, počítače, 
vzduch, zvířata, horniny – prostě všechno včetně vás. 

Statická 
elektřina

elektron: Částice 
v atomu, která nese 
záporný náboj. 
Je součástí obalu 
a pohybuje se kolem 
středu (jádra) atomu.

atom: Malá částice 
hmoty. Atomy jsou 
nesmírně malé stavební 
kameny veškeré hmoty.

15
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OBJEVUJEME ELEKTŘINU

Elektrony a elektřina
Některé látky, například zlato nebo stříbro, jsou tvořeny jedi-
ným druhem atomů. Většina látek je však tvořena kombinací 

atomů. Slyšeli jste, že vodě se 
někdy říká H2O? Znamená to, že 
voda se skládá z atomů vodíku 
a kyslíku.

Atomy jsou velmi malé částice 
hmoty. Jsou tak malé, že je okem 
nevidíme. Avšak všechno, čeho se 
můžeme dotýkat, co můžeme vidět, 
cítit, čichat nebo chutnat, je slo-
ženo z atomů. Uvnitř atomů jsou 
ještě menší částice, protony, 
neutrony a elektrony. Protony 
a elektrony nesou elektrický náboj. 

Různé druhy atomů mají různý 
počet těchto částic. Po většinu času 
mají atomy stejný počet elektronů 
a protonů. Stejná množství zápor-
ného a kladného náboje jsou v rov-
nováze neboli jsou neutrální. 
Ale někdy, když se atomy o sebe 

třou, elektrony „přeskakují“ čili se pohybují z atomu na atom. 
Tyto přeskoky vytvářejí proud. A právě tomuto proudu říkáme 
elektřina.

vodík: Nejmenší 
a nejpočetnější atom ve vesmíru, 
většinou je vázán na jiné atomy.

kyslík: Bezbarvý plyn bez 
zápachu, který tvoří asi jednu 
pětinu vzduchu kolem nás. 

hmota: Všechno, co se dá 
vážit a co zabírá nějaký prostor.

proton: Malá částice 
ve středu atomu, která nese 
kladný náboj.

neutron: Malá částice 
ve středu atomu, která nenese 
žádný náboj.

neutrální: Nemající kladný 
ani záporný náboj.

16
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STATICKÁ ELEKTŘINA

Atomy jsou tak malé, že 
na šířku lidského vlasu by 
se jich vešlo asi milion.VĚ

D
ĚL

I J
STE TO? Jestliže má atom více elekt-

ronů než protonů, je záporně 
nabitý. To proto, že elektrony 
mají záporný náboj a je jich 
víc. Pokud má atom méně 

elektronů než protonů, je kladně nabitý. To proto, že pro-
tony mají kladný náboj a je jich víc.

Mají-li předměty nestejně velké kladné 
a záporné náboje, vznikne statická elektřina. 
Jedná se o vytvoření elektrického náboje na povr-
chu předmětu. Elektrický náboj zůstane na povr-
chu, dokud se nedotkne jiné věci s opačným 
nábojem. Pak elektřina přeskočí a těleso je opět 
neutrální. 

odpuzovat: 
Působit silou směrem 
od sebe.

17

Zážitek se vstáváním vlasů 
na hlavě

Vzpomeňte si na suchý, chladný den, kdy jste se česali plastovým kartáčem či hřebenem 

nebo jste přišli zvenku a sundali jste si vlněnou čepici. Co se stalo? Vlasy vám pravděpodobně 

vstávaly na hlavě.

Když si češete vlasy nebo si stáhnete čepici, některé elek-

trony se na vaše vlasy setřou. Vlasy se tím nabijí elektro-

ny. A když mají předměty stejný náboj, odpuzují se. 

Výsledkem je legrační účes, kdy vlasy trčí na všechny strany, 

protože se snaží být co nejdál jeden od druhého!
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OBJEVUJEME ELEKTŘINU

Mají-li předměty opačné náboje, přitahují se a pohybují se smě-
rem k sobě. Vytahovali jste někdy oblečení vyrobené z různých 
materiá lů ze sušičky na prádlo? Lepilo se k sobě? Je to způsobeno 
tím, že některé látky elektrony ztrácejí, zatímco je jiné získávají. 
Když takové dva kusy oděvu odtrháváte od sebe, elektrony „přeska-
kují“ a je vidět malé jiskry a slyšet praskání.

Totéž se odehraje, když jdete po koberci v ponožkách a potom 
sáhnete na kliku nebo se někoho dotknete. Třením chodidel o kobe-

rec se vytváří statická elektřina. Když se pak 
něčeho dotknete, tato energie přejde z vašich 
prstů na dotyčný předmět a dostanete krát-
kou slabou elektrickou ránu. 

Pokusy s elektřinou 
Před několika sty lety začali vědci studovat 
statickou elektřinu a provádět s ní pokusy. Jed-
ním z nich byl William Gilbert (1544–1603), 

anglický lékař, který studoval roli magnetů v elektřině. Vynalezl 
také přístroj nazývaný elektroskop. Tento přístroj měl dřevěný 
ukazatel, který se pohyboval směrem k předmětům, jež byly předtím 
elektricky nabity třením vlnou nebo kožešinou.

magnet: Kus kovu 
(nebo i jiné látky), který 
přitahuje určité kovové 
předměty.

Více statické elektřiny vzniká v suchých dnech. Když je vzduch 
vlhký, pokrývá vzdušná vlhkost povrch předmětů a statický 
elektrický náboj se nemůže tvořit tak snadno. Elektřina může 
procházet kapičkami vody. Je-li však venku velmi sucho, 

elektřina nemá kam odtékat a vytvářejí se statické náboje.

VĚ
D
ĚL

I J
STE TO?
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