
OSVĚTLENÍ OBLÝCH TĚLES Přednáška DG2*A



OSVĚTLENÍ OBLÝCH TĚLES V ROVNOBĚŽNÉM PROMÍTÁNÍ

Tato tělesa mají jako svou součást kružnici (podstava, atp.): 

 Stín kružnice obecně určíme pomocí stínů dvou kolmých průměrů kružnice (ve 
skutečnosti), tedy pomocí stínů sdružených průměrů elipsy, ve kterou se kružnice 
v rovnoběžném promítání zobrazí. 

 Někdy lze konstrukci stínu kružnice zjednodušit.



Příklad: Zobrazte v pravoúhlé axonometrii vržený stín rotačního válce ve směru s.



Mezí vlastního stínu válce jsou úsečky, ve kterých se tečné roviny válce (rovnoběžné se směrem 
osvětlení) dotýkají válce, a půlkružnice podstav.



• Mez vrženého stínu na půdorysnu jsou stíny úseček vlastního stínu a stín horní podstavy válce. 

Stín horní podstavy válce je shodná elipsa s elipsou, do které se horní podstava válce zobrazila 
(rovina horní podstavy je rovnoběžná s půdorysnou).

• Střed S´ stínu podstavy válce získáme jako vržený stín středu S horní podstavy do půdorysny.



• Vržený stín podstavy válce na nárysnu určíme pomocí dvou sdružených průměrů MN, PQ podstavy. 
Vržené stíny M´´N´´, P´´Q´´ na nárysnu jsou také dvojice sdružených průměrů elipsy (vrženým stínem 
horní podstavy válce na nárysnu). Tu narýsujeme pomocí Rytzovy konstrukce.



Příklad: Určete rovnoběžný stín kužele v kosoúhlém promítání.



• Stín 𝑉´𝑘 vrcholu kužele na půdorysnu (půdorysný stopník paprsku), 𝑉´´ na nárysnu (nárysný stopník světelného 
paprsku bodem V).

• Vržený stín kužele do půdorysny tvoří tečny (resp. jejich části) vedené z bodu 𝑉´𝑘 k podstavné kružnici. Jsou 
mezí vrženého stínu kužele do půdorysny. 

• Mez vlastního stínu kužele je tvořena dvěma úsečkami (spojující body dotyku na podstavě a vrchol kužele V) a 
část kružnice podstavy mezi body dotyku.

• Spojením bodu V´´ a průsečíků meze vrženého stínu do půdorysny s osou y získáme vržený stín kužele na 
nárysnu.



Příklad: Určete stín bodu A vrženého na kužel.



1) určíme rovnoběžný stín 𝐴´𝑘 bodu 𝐴 vržený na půdorysnu.



2) Bodem 𝐴´𝑘 vedeme stín površky kužele 𝐴´𝑘 𝑉´𝑘 (červeně)

3) Jejím průsečíkem s podstavou a vrcholem 𝑉𝑘 prochází površka, která tento stín vrhá a leží na ní 
stín 𝐴∗𝑘 bodu 𝐴 vržený na kužel (𝐴´𝑘𝐴𝑘 protne površku v 𝐴∗𝑘).



Příklad: V Mongeově promítání sestrojte vržený stín kulové plochy na půdorysnu i nárysnu.



Rovina kolmá ke směru osvětlení, která prochází středem kulové plochy, protne kulovou 
plochu v kružnici, která je vlastním stínem kulové plochy. 



• Rovnoběžným průmětem této kružnice vlastního stínu je elipsa.
• Stíny bodů 𝐸, 𝐹, které jsou nejblíž a nejdál od půdorysny, jsou ohniska 𝐸´, 𝐹´ vrženého stínu 

kulové plochy na půdorysnu. Vedlejší vrcholy elipsy 𝐶´, 𝐷´ jsou na kolmici k hlavní ose elipsy 
a velikost vedlejší poloosy je rovna poloměru kulové plochy.



• Stíny 𝐻´´, 𝐺´´ bodů 𝐻, 𝐺, které jsou nejblíž a nejdál od nárysny, jsou ohniska stínu kulové plochy 
vrženého na nárysnu.

• Velikost vedlejší poloosy stínu v nárysu je také poloměr kulové plochy (𝐾´´, 𝐿´´ - vedlejší vrcholy
stínu elipsy v náryse).



Stín vržený na půdorysnu i nárysnu.



Příklad: Určete stín válce vržený do sebe (válec je bez horní podstavy).



Sestrojíme stín válce vržený do půdorysny. Ta část podstavy, jejíž stín je uvnitř meze 
vrženého stínu, vrhá stín dovnitř válce. 



Stín podstavy vržený dovnitř válce je část elipsy – průnik daného válce a kosé válcové plochy, jejíž podstavy jsou 
horní podstava válce a stín podstavy vržený na půdorysnu.

Sestrojíme ho pomocí stínů několika bodů, zvolených na vnitřní části stínu podstavy. Pomocí zpětných paprsků 
zjistíme stíny těchto bodů uvnitř válce.





OSVĚTLENÍ OBLÝCH TĚLES V LINEÁRNÍ PERSPEKTIVĚ

Při zobrazování kružnice v lineární perspektivě opisujeme kružnici dva čtverce. 
Určujeme-li tedy stín kružnice v LP, určíme nejdříve stín čtverců, které jsou této 
kružnici opsané a do stínu čtverců vepíšeme elipsu jako stín kružnice.

Pokud určujeme stín kružnice, která je v rovině rovnoběžné se základní rovinou, na 
základní rovinu, musí mít příslušné půdorysy stran čtverce a jejich stínů stejný 
úběžník. 



Příklad: Určete stín válce v LP vržený na základní rovinu. Směr osvětlení je dán úběžníkem 𝑅.



Sestrojíme stíny 
𝐴´, 𝐵´, 𝐶´, 𝐷´, … vrcholů 
čtverců, které jsou 
opsané kružnici.

Do stínů čtverců je 
vepsán stín horní 
podstavy (elipsa).

Mez vrženého stínu je 
dotvořena společnými 
tečnami stínu horní 
podstavy a dolní 
podstavy.

Nezapomínejme, že 
rovnoběžky v lineární 
perspektivě mají 
společný úběžník!



Příklad: Určete stín dutého rotačního kužele s vrcholem v základní rovině ve směru 
osvětlení, jenž je určen úběžníkem.



Stín horní podstavy vržený na základní rovinu. Částí meze jsou tečny z vrcholu ke stínu 
podstavy. Body dotyku K´, L´ jsou stíny bodů na podstavě, kterými prochází stín vržený 
dovnitř kužele. 



Stín vržený dovnitř 
kužele je část elipsy. 

Na stínu podstavy uvnitř 
meze vrženého stínu 
zvolíme body např. 1´, 
2´, 3´.

Pomocí stínů površek 
kužele a zpětných 
paprsků určíme stíny 
1*, 2*, 3* bodů 
1𝑠, 2𝑠, 3𝑠 vržené dovnitř 
kužele.


