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Odraz světla 

• Světlo dopadá na rozhraní dvou prostředí 

• V tenké vrstvě těsně pod rozhraním se 
dopadem světla rozkmitají částice látky 

• Vzniká elementární vlnění 

• Ta se skládají na: 

–Odražené vlnění 

–Vlnění prostupující dále do rozhraní 



• V místě dopadu světla vztyčíme kolmici k, 
kterou nazýváme kolmice dopadu 

• Úhel , který svírá paprsek s kolmicí dopadu 
se nazývá úhel dopadu 

• Úhel ´, který svírá paprsek odraženého světla 
s kolmicí dopadu se nazývá úhel odrazu 

• Pro odraz světla platí zákon odrazu: 

– Velikost úhlu odrazu ´ se rovná velikosti úhlu 
dopadu  





Lom světla 

• K lomu světla dochází na rozhraní dvou 
prostředí, proniká-li světlo z jeddnoho 
prostředí do druhého 

 

• Úhel  -> úhel dopadu 

 

• Úhel  -> úhel lomu 



• Vztah mezi úhlem dopadu a úhlem lomu 
vyjadřuje Snellův zákon: 

Poměr sinu úhlu dopadu a sinu úhlu lomu je pro 
danou dvojici prostředí stálá veličina, která je 
určena podílem rychlosti světla v obou 
prostředích. 

 
𝒔𝒊𝒏 𝜶

𝒔𝒊𝒏 𝜷
=

𝒗𝟏

𝒗𝟐
= 𝒏𝒓 

Stálou veličinu kterou udává poměr rychlostí v1 a v2 
označujeme jako relativní index lomu nr 

 





• Při přechodu z opticky řidšího do opticky 
hustšího prostředí dochází k lomu světla ke 
kolmici s rovinou rozhraní.  

• Protože rychlost světla v látkovém prostředí 
závisí na frekvenci (s rostoucí frekvencí klesá)  

 

• Při přechodu z opticky hustšího do opticky 
řidšího prostředí dochází k lomu světla od 
kolmice s rovinou rozhraní.  
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