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Zobrazení zrcadlem a čočkou



Rovinné zrcadlo

A …. předmět                     A´………obraz



Obraz rovinným zrcadlem

• Je vždy zdánlivý, stejně velký jako 

předmět a souměrný s předmětem podle 

roviny zrcadla a stranově převrácený



Kulová zrcadla

a) duté b) vypuklé

r ……..poloměr křivosti   S ……střed křivosti

V……..vrchol zrcadla      F…….ohnisko

f………ohnisková vzdálenost



Obraz dutým zrcadlem

Je skutečný a jeho vlastnosti závisejí na 

vzdálenosti předmětu od zrcadla

1. paprsek rovnoběžný s optickou osou se 
odráží do ohniska F

2. paprsek procházející ohniskem se odráží 
rovnoběžně s optickou osou

3. paprsek procházející středem křivosti S 
se odráží ve stejném směru



Obraz dutým zrcadlem



Obraz dutým zrcadlem

1. a > r Předmět je ve větší vzdálenosti od 

zrcadla než poloměr křivosti

Obraz je převrácený, zmenšený a skutečný a 

vzniká v prostoru mezi ohniskem a středem 

křivosti.

2. Předmět se nachází ve středu křivosti

Obraz je opět převrácený, skutečný, stejně 

velký jako předmět a vzniká opět ve středu 

křivosti. 



Obraz dutým zrcadlem

3. Předmět se nachází mezi středem     

křivosti a ohniskem

Obraz je zvětšený, přímý, skutečný a vzniká 

ve vzdálenosti, která je větší než poloměr 

křivosti zrcadla. 

4. Předmět se nachází v ohnisku

Obraz je neskutečný, přímý a vzniká 

v nekonečnu. Nelze zachytit na stínítko, ale 

lze jej pozorovat lidským okem.



Obraz dutým zrcadlem

5.  Předmět se nachází mezi vrcholem a 

ohniskem zrcadla)

Vzniká obraz neskutečný, přímý, zvětšený a 

nachází se za zrcadlem 



Př.



Obraz vypuklým zrcadlem

Při libovolné vzdálenosti předmětu od 

zrcadla je vždy zdánlivý, vzpřímený a 

zmenšený



Čočky

• Zhotovují se ze skla, které má větší index 

lomu než okolní prostředí

Spojky

Rozptylky



Spojka

Pojmy:

optická osa, předmětový prostor, obrazový 

prostor, optický střed O, předmětové ohnisko 

F, obrazové ohnisko F´, ohnisková 

vzdálenost f, f´



Zobrazení předmětu spojkou

3 význačné paprsky

Rovnoběžný s optickou osou se láme do 

obrazového ohniska F´

Procházející obrazovým ohniskem F se láme 

rovnoběžně s optickou osou

Procházející optickým středem O se neláme



Zobrazení předmětu spojkou



Zobrazení předmětu spojkou

a…..vzdálenost předmětu od optického  

středu čočky

a´…..vzdálenost obrazu od optického  

středu čočky

f…….ohnisková vzdálenost



Zobrazení předmětu spojkou

Poloha

Charakteristika obrazu

předmětu obrazu

a < 2 f f < a´ < 2 f skutečný, zmenšený, převrácený

2 f > a > f a´ > 2 f skutečný, zvětšený, převrácený

a < f 
v předmětovém 

prostoru
zdánlivý, zvětšený, vzpřímený





Rozptylka

Pojmy:

optická osa, předmětový prostor, obrazový 

prostor, optický střed O, předmětové 

ohnisko F (zdánlivé), obrazové ohnisko 

F´(zdánlivé), ohnisková vzdálenost f, f´





Zobrazení předmětu rozptylkou

3 význačné paprsky

Rovnoběžný s optickou osou se láme do 

zdánlivého obrazového ohniska F´

Procházející zdánlivým obrazovým ohniskem 

F se láme rovnoběžně s optickou osou

Procházející optickým středem O se neláme



Zobrazení předmětu rozptylkou

Při libovolné poloze předmětu je obraz vždy 

zdánlivý, vzpřímený a zmenšený



Zobrazovací rovnice čočky

y …výška předmětu y´… výška obrazu
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Zobrazovací rovnice čočky

faa

111
/




Lidské oko

Oko = soustava se spojnou čočkou, jejíž 

ohniskovou vzdálenost můžeme měnit (akomodace 

čočky). Obraz se vytváří na sítnici a je zmenšený, 

převrácený a skutečný.



Rozsah vzdáleností, na které může oko akomodovat 

je dán dvěma body

1.  vzdálený bod oka - největší vzdálenost, při které 
se pozorovaný předmět zobrazí ostře. Pro zdravé 
oko se nachází v nekonečnu. Jeho poloha se může 
s rostoucím věkem měnit. 

2. blízký bod oka - nejmenší vzdálenost 
pozorovaného předmětu, při níž se daný předmět 
zobrazí ostře a oko se přitom minimálně namáhá. 
Pro zdravé oko je tato vzdálenost maximálně 25 cm. 
Poloha blízkého bodu se s rostoucím věkem 
člověka mění tak, že blízký bod se posouvá dál od 
oka. 



Krátkozraké oko

• Vzdálený bod má v konečné vzdálenosti od 

oka a blízký bod má posunutý k oku.

• Obraz vzdálených předmětů se tvoří před 

sítnicí

• Vada se upravuje 

rozptylkou



Dalekozraké oko

• Vzdálený bod má v nekonečnu a blízký bod ve 

větší vzdálenosti od oka.

• Obraz vzdálených předmětů se tvoří za sítnicí

• Vada se upravuje 

spojkou



Optická mohutnost

• Veličina měřící vlastnosti brýlových čoček

• Značí se φ

• Jednotkou je dioptrie – značí se D

• Optickou mohutnost 1 D má spojná čočka o ohniskové 

vzdálenosti 1m

• Optická mohutnost spojek se značí +, rozptylek -

f

1




Optické přístroje

• Umožňují pozorovat předměty velmi malé 

nebo velmi vzdálené

• Zvětšují zorný úhel (úhel, který svírají okrajové 

paprsky předmětu procházející středem oční 

čočky



Lupa

• Spojka  o ohniskové vzdálenosti f < 25 cm

• Předmět umisťujeme do vzdálenosti a ≤ f

• Vzniká zdánlivý, vzpřímený a zvětšený obraz, 

který vidíme pod větším zorným úhlem



Mikroskop
• Základem mikroskopu jsou čočky, které tvoří objektiv

a okulár. Okuláry a objektivy jsou často výměnné.

• Jednoduchý mikroskop je složen ze dvou spojných 
soustav čoček, které mají společnou optickou osu.

• Část mikroskopu, která je nazývána objektiv, má 
malou ohniskovou vzdálenost (mm). 

• Pozorovaný předmět se umisťuje blízko před 
předmětové ohnisko, takže vzniká skutečný, zvětšený 
a převrácený obraz. Tento obraz vzniká mezi druhou 
částí mikroskopu, tzv. okulárem, a jeho předmětovým 
ohniskem. 

• Vzniklý obraz pak pozorujeme okulárem podobně jako 
lupou, čímž získáváme další zvětšení. Ohnisková 
vzdálenost okuláru se pohybuje v řádech cm. 



Mikroskop

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f0/Opticke_zobrazeni_mikroskop.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f0/Opticke_zobrazeni_mikroskop.svg


Dalekohled

• Přístroj k optickému přiblížení pomocí dvou soustav čoček nebo 
zrcadel: objektivu a okuláru, jímž se obraz pozoruje.

• Hlavními parametry optických dalekohledů jsou světelnost a 
zvětšení. Opticky účinná plocha objektivu určuje světelnost 
dalekohledu a poměr ohniskových vzdáleností objektivu a okuláru 
jeho zvětšení.

Podle konstrukce objektivu se optické dalekohledy dělí na

• refraktory, jejichž objektiv je tvořen čočkou nebo soustavou čoček 
a 

• reflektory, jejichž objektiv je tvořen zrcadlem. 

Podle hlavního určení se rozlišují

• dalekohledy astronomické 

• dalekohledy pozemní včetně zaměřovacích a geodetických 

• divadelní kukátka 

• triedry a další. 



Dalekohledy


