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Roku 1826 německý fyzik G.S. Ohm experimentálně
ukázal, že proud ve vodiči je lineární funkcí napětí na 
koncích vodiče.
Proud ani napětí neovlivňují odpor vodiče, pokud 
nezpůsobí změnu jeho teploty.

Obrázek č. 1: Kvinta [online]. 2005 [cit. 
2013-08-21]. Dostupné z: http://kvinta-
html.wz.cz/fyzika/elektrina_a_magnetism
us/elektricky_proud_v_kovech/obrazky/0
2.gif



Vzdělání z matematiky, fyziky, 
chemie a filozofie
Studoval univerzitu 
v Erlangenu
Vyučoval matematiku 
ve Švýcarsku
Zabýval se výzkumem 
elektřiny
Vydal práci, kde formuloval 
zákon, později Ohmův
Vyznamenán Královskou 
společností v Londýně za 
výsledky badatelské práce
Uvedl základní principy 
fyziologické akustiky
Jmenován profesorem fyziky 
na mnichovské univerzitě

Obrázek č. 2:Conventer [online]. 2005 [cit. 
2013-08-21]. Dostupné z: 
http://www.converter.cz/fyzici/images/ohm-
2.jpg

(6. 3. 1787 - 7. 7. 1854)



Jednotkou elektrického odporu je ohm (Ω).
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Jednotkou elektrické vodivosti je siemens (S).
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Velikost odporu vodiče závisí na kovu, ze 
kterého je vyroben, na jeho délce a na 
průřezu.
S – průřez vodiče, l – délka vodiče, ρ je měrný 
el. odpor (rezistivita). 
Hodnoty jsou v MFCHT.
[ρ] = Ω ⋅ m
Čím delší je vodič, tím větší je jeho odpor; čím 
je jeho průřez větší, tím menší je odpor.
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Proud v uzavřeném obvodu je roven podílu 
elektromotorického napětí a celkového 
odporu R + Ri, Ri je vnitřní odpor zdroje.

Obrázek č.3: Kvinta [online]. 2005 [cit. 2013-08-21]. 
Dostupné z: http://kvinta-
html.wz.cz/fyzika/elektrina_a_magnetismus/elektricky_prou
d_v_kovech/obrazky/11.gif

i

e

RR
UI
+

=



Prameny a literatura

LEPIL, Oldřich. Elektřina a magnetismus. Praha: Prometheus, 2002. ISBN 80-
7196-202-3.
ŘEŠÁTKO, Miloš. Fyzika III. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, n.p., 
1982. ISBN 14-080-82.
Obrázek č. 1: Kvinta [online]. 2005 [cit. 2013-08-21]. Dostupné z: http://kvinta-
html.wz.cz/fyzika/elektrina_a_magnetismus/elektricky_proud_v_kovech/obra
zky/02.gif
Obrázek č. 2:Conventer [online]. 2005 [cit. 2013-08-21]. Dostupné z: 
http://www.converter.cz/fyzici/images/ohm-2.jpg
Obrázek č.3: Kvinta [online]. 2005 [cit. 2013-08-21]. Dostupné z: http://kvinta-
html.wz.cz/fyzika/elektrina_a_magnetismus/elektricky_proud_v_kovech/obra
zky/11.gif
Dílo smí být dále šířeno pod licencí CC BY-SA (www.creativecommons.cz). 
Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a 
vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití
podléhá autorskému zákonu.
Všechna neocitovaná autorská díla jsou dílem autora.


