
Tepelné účinky elektrického proudu 

Principu, že vodiče kladou proudu elektrický odpor, a při tom se zahřívají, 

využívají mnohá zařízení: 

 spotřebiče s tzv. odporovým drátem – vodič s velkým odporem, jehož 

úkolem je se zahřívat (žehlička, varná konvice…);  

 součástky se žhavícím vláknem, jehož úkolem je svítit (žárovka);  

 bezpečnostní součástky, ve kterých zahřátí či „přepálení“ vodiče chrání jiné 

spotřebiče a zdraví lidí (pojistka a tepelná pojistka v jističi).    

Kovové vodiče se průchodem elektrického proudu zahřívají, protože pohybující 

se volné elektrony narážejí do atomů kovu, které jim stojí v cestě, ty se 

rozvibrují a tím vzniká teplo. Čím více brání atomy kovu průchodu náboje, tím je 

větší elektrický odpor a tím více se vodič zahřívá. 

 

  



Příkon a výkon 

Elektrické spotřebiče většinou přeměňují elektřinu v jiný druh energie. 

Množství elektrické energie, které spotřebič spotřebuje, se nazývá příkon, 

energii, kterou ze spotřebiče získáme, se nazývá výkon. Rozdíl mezi příkonem a 

výkonem jsou ztráty spotřebiče – energie spotřebovaná na samotný chod 

spotřebiče a jiná nevyužitelná energie (např. zahřívání, hluk…). 

 

 

 

 

Elektrický příkon je fyzikální veličina, která se značí písmenem P, příkon je dán 

jako součin elektrického napětí a proudu. Základní jednotkou je watt – W.  

 

 

 

Celkové množství spotřebované el. energie závisí na době, kterou spotřebič 

odebíral elektřinu, tedy na součinu elektrického příkonu a času. Jednotkou je 

wattsekunda – Ws (rovná se jouleu /džaulu/). 

 

 

Zařízení měřící spotřebu elektrické energie, se nazývá elektroměr. 

Nejpoužívanější jednotkou pro množství spotřebované elektrické energie je 

kilowatthodina – kWh (aby ve výpočtech vyšla energie v kWh, musí být příkon 

zadán v kilowatech – kW a čas v hodinách). 

 

 

 

Příkon 

(elektrická energie, 

kterou do zařízení 

dodáme). 

Elektrický 

spotřebič 

Výkon  

(energie, kterou ze 

zařízení získáme). 

Ztráty (tření, hluk…) 

P – elektrický příkon [W] 

U – elektrické napětí [V] 

I – elektrický proud [A] 

P = U .  I  
 

E – elektrická energie [Ws] /wattsekunda/ 

P – elektrický příkon [W] 

t – čas [s] 

E = P .  t  
 



Příklad: Vypočítejte příkon varné konvice, která je v síti s napětím 230V a 

odebírá proud 6,5A. Výsledek převeď na kW a pak zaokrouhli na desetiny. 

Příklad: Vypočítejte, jaký proud prochází žárovkou automobilu, která má příkon 

55W a v obvodu je připojena na elektrické napětí 12V.  

Příklad: Vypočítejte množství elektrické energie v kWh, kterou spotřebovala 

cirkulárka s příkonem 3,5kW jestliže se řezalo 2 a půl hodiny.   

 

 

 


