
V sešitu si udělej zápis. Zápis není nutno ručně opisovat, stačí vytisknout a 
nalepit do sešitu (šedý text jen upřesňuje učivo). 

Magnetické účinky elektrického proudu 

Magnetické pole vzniká kolem každého vodiče, jímž prochází elektrický proud, 

tj. kolem pohybujícího se elektrického náboje.  

Magnetické účinky lze zesílit, jestliže vytvoříme tzv. elektromagnet – jde o 

navinutý vodič tzv. cívku na tzv. jádro ze železa. Síla elektromagnetu závisí 

hlavně na velikosti proudu, na množství závitů cívky a na materiálu jádra cívky. 

Elektromagnet funguje jako obyčejný magnet, ale jen při průchodu el. proudu, 

magnetické pole se dá tedy vypínat. Elektromagnet je součástí mnoha zařízení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Pravidlo pravé ruky nám ukazuje póly 

elektromagnetu – prsty ukazují jak je navinutý 

vodič a palec severní pól N (north) ukazuje 

severní pól. 

Elektromagnet lze jednoduše vyrobit 

(vodič navineme na železné jádro - hřebík 

a vodič připojíme k baterii). 

Cívka elektromagnetu 

 zapojená v obvodu: 

Magnetické siločáry 



V sešitu si udělej zápis. Zápis není nutno ručně opisovat, stačí vytisknout a 
nalepit do sešitu (šedý text jen upřesňuje učivo). 

Elektromagnetická indukce 

Už víme, že elektrický proud čili pohyb elektrického náboje ve vodiči vyvolává 

magnetické pole, viz elektromagnet, ale funguje to i naopak!  

Je to tzv. elektromagnetická indukce – pohyb magnetického pole v okolí vodiče 

vyvolá pohyb náboje ve vodiči, čili elektrický proud. 

Velikost indukovaného (vzniklého) proudu závisí na rychlosti změny 

magnetického pole, tzn. na pohybu magnetu anebo na pohybu vodiče v okolí 

magnetu. Na tomto principu pracují všechny generátory elektrického proudu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektrické generátory přeměňují mechanickou energii (např. energii z otáčející 

se parní turbíny v elektrárně) na energii elektrickou. Nejčastější jsou generátory 

střídavého proudu, tzn. proudu, který neustále mění ve vodiči svůj směr. 

Generátor vyrábějící stejnosměrný proud (proud se ve vodiči pohybuje stále 

stejným směrem) se nazývá dynamo.   

 

Pohyb magnetu v cívce vyvolá ve vodiči el. proud, opačný pohyb magnetu 

vyvolá ve vodiči také el. proud, ale opačného směru! 

Dynamo přeměňuje energii 

kola na elektrickou energii. 


