
5. Rovinné zrcadlo 





Rovinné zrcadlo je rovinná reflexní plocha, nejčastěji ze skla, 
na něž je nanesena reflexní vrstva. Ta je chráněna před oxidací 
nebo mechanickým poškozením ochranným nátěrem. 

     

    Protože je zrcadlo optické 
prostředí neprůhledné, 
nemohou se světelné 
paprsky dostat do prostoru 
za zrcadlem.  

    Vzniklý obraz je souměrný     
s předmětem podle roviny 
zrcadla. 



O   zobrazení odrazem  mluvíme tehdy, pokud se            
při optickém zobrazení uplatní pouze odraz světla. 

Vlastnosti obrazu: 

1. Vzpřímený 

2. Stejně velký jako 
předmět 

3. Stranově převrácený 

4. Zdánlivý – vzniká            
v prostoru za zrcadlem, 
je tvořen rozbíhavým 
svazkem paprsků 

      (virtuální, neskutečný) 



     

    Skutečnost, že obraz vzniklý        
v rovinném zrcadle je     
stranově převrácený, 
zohledňuje např. popis vozidel 
ambulance, který má být čitelný 
ve zpětném zrcátku vozidla, 
které jede   před sanitkou.  



Proč říkáme, že je obraz v rovinném zrcadle zdánlivý 
(neskutečný, virtuální)? 

    Z obrázku je patrné, že  
odražené paprsky tvoří 
rozbíhavý svazek. Obraz 
vidíme v průsečíku 
prodloužených rozbíhavých 
paprsků v prostoru                 
za zrcadlem, kam nemohou 
ve skutečnosti proniknout 
(neprůhledné optické 
prostředí). 



Obraz vytvořený rovinným zrcadlem je stranově převrácený.  

     

    Na obrázku zrcadlo 
vytváří zdánlivě pravou 
ruku dítěte, které stojí 
způli za zrcadlem.         
Ve skutečnosti je to 
však obraz jeho levé 
ruky… 



Pamatujete si na filmy Císařův pekař a Pekařův císař? 

    Aby „obraz“ předmětu vypadal 
věrně, musí zvednout svou 
pravou ruku, kdykoli 
„předmět“ zvedne ruku levou. 
My sami se v zrcadle nikdy 
nevidíme tak, jak nás vidí okolí. 
Vidíme se stranově převrácení. 
Kdyby někdo složil naši 
fotografii ze dvou identických, 
osově souměrně složených 
polovin naší tváře, možná 
bychom si příliš podobní 
nebyli… 



Příklad  
 
Jak vysoké musí být rovinné zrcadlo zavěšené svisle    
na stěnu, aby člověk výšky 180 cm, stojící 1 m             
od zrcadla viděl v zrcadle celou svoji postavu?             
Oči pozorovatele jsou ve svislé vzdálenosti 10 cm         
od temene hlavy. V jaké výšce od podlahy musí být 
dolní a horní okraj zrcadla? 
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