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William Vaughan

STÍNY
V PŘÍRODĚ, ŽIVOTĚ A UMĚNÍ



 
Mockrát děkuji Johnu Martineauovi a všem v nakladatelství Wooden Books 
za to, že mému textu dali tak nádhernou podobu. Pippa Lewisová přispěla 

množstvím cenného obrazového materiálu a Pek Peppin si vše přečetl a poskytl 
mi řadu užitečných připomínek. Také děkuji Simone Sekersové za informace ke 
slunečním hodinám a Davidu Sekersovi za nejrůznější doporučení, mezi něž 

patří i výtečná kresba od Richarda Stinea vyobrazená na straně 58.

„Říkala jsem si, že ta nejkrásnější věc na světě je určitě stín, všechny ty miliony 
pohyblivých tvarů a slepých uliček stínu. Stín byl v zásuvkách prádelníku, ve skříních 
a v kufrech, stíny ležely pod domy, stromy a kameny, schovávaly se za očima a úsměvy 

lidí a celé míle stínu pokrývaly stranu Země odvrácenou od Slunce.“
 

Sylvia Plathová: Pod skleněným zvonem

 

Tanec stínů od Martina Lewise, 1930.
Licence Martin Lewis, díky Robertu Newmanovi.



Obsah
Úvod 1

Stíny v přírodě
Základní pojmy 2
3D stíny 4
Jak stíny vidíme? 6
Noc 8
Zatmění 10
Měření času 12
Výpočty vzdáleností 14

Stíny v MySli
Stín a duše 16
V Platonově jeskyni 18
Melancholie 20
Pohádky 22
Psychologie 24
Chvála stínů 26

Stíny v uMění
Počátky umění 28
Skiagrafie 30
Sochařství 32
Znovuzrození stínu 34
Kresba stínů 36
Stíny v architektuře 38
Caravaggiův šerosvit 40
Rembrandt 42
Osvícenství 44
Čínské stínové divadlo 46
Laterna magika 48
Romantici 50
Stíny v moderním umění 52
Stíny ve filmu 54
Stíny a paradox 56

Všudypřítomný stín 58



Tečkované stíny a světlo, ilustrace z knihy Sluneční svit (Sunshine) od Amy Johnsonové, 1892. Mezírky 
v hustých korunách stromů fungují jako camera obscura a na lesní půdu promítají obrazy Slunce. Při 

zatmění mají tyto zmenšeniny podobu půlměsíčků.
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ÚVOD

Co je to stín? Stín je tmavé místo, které vzniká, když těleso zablokuje 
světelný paprsek. Na obrázku na titulní straně vrhají koule a krychle stín, 
protože blokují zdroj světla proudící z levého horního rohu. Jelikož se 
světlo šíří přímočaře, nemůže se ohnout podél objektu, na který narazí. 
Nedostane se tedy nikam. Prostor za tělesem zůstává tmavý, tak jako část 
tělesa odvrácená od světla.

Stín je úzce spojen se světlem. Je to jeho alternativa, je to jin světel-
ného jangu. Světlo a stín společně tvoří jednu ze základních dualit ves-
míru: jsou to protiklady, které se vzájemně potřebují, aby byly viditelné.

Stíny hrají klíčovou roli v tom, jak vidíme svět. Celá naše lidská exis-
tence výrazně závisela na schopnosti je vnímat. U savců se prý citlivost 
na stíny vyvinula, protože žili v lesích, které skýtaly ochranu. My lidé se 
už dlouho nepotřebujeme kvůli přežití schovávat, ale naše oči savce jsou 
stále schopny rozlišovat rozmanité odstíny tmy.

Tato kniha se zabývá vlastnostmi stínů a významem, který pro nás mají. 
Pojednává o stínech v přirozeném světě i v našich představách. Rovněž 
se věnuje tomu, jak se umělci učili stíny využívat nejen pro tvorbu reali-
stických děl, ale také coby prostředek bádání a vyjádření.
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ZÁKLADNÍ POJMY
zdroj, strana, vlastní stín a vržený stín

Stín vzniká, když neprůhledné těleso zastaví světelný paprsek. Ovšem 
jeho povaha závisí na tom, v jaké relaci k danému objektu je.

Když řekneme stín, obvykle tím myslíme vržený stín; tedy stín, který 
vzniká v prostoru mimo osvětlené těleso (vpravo nahoře). Pak však máme 
další druh stínu, který se tvoří na straně tělesa odvrácené od zdroje světla. 
Ten nazýváme vlastní stín. Přestože je stejně jako vržený stín způsoben 
nedostatkem světla, vypadá velmi odlišně. Díky vlastnímu stínu lépe vní-
máme objem daného tělesa.

Vržený stín nám také může leccos napovědět o prostorovém rozložení 
či objemu tělesa. Má však i jiné vlastnosti, které mu dodávají na důle-
žitosti. Vržený stín je promítnutím daného tělesa kopírujícím jeho tvar, 
mnohdy ve zkreslené podobě (např. pokud je těleso nasvíceno z různých 
zdrojů, dole). K tělesu navíc nemusí vůbec přiléhat. K tomu dochází jen 
tehdy, když těleso položíme na povrch. Pokud však těleso na povrchu 
neleží, vržený stín od něj může být zcela oddělený. Díky vrženému stínu 
tak lze vytvářet nejen různé dramatické efekty, ale také provádět vědecké 
výpočty, jak si ukážeme později.
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Nahoře: Části vrženého a vlastního stínu. Dole: Nákres z knihy Principles of Practical Perspective (Principy 
praktické perspektivy) od Richarda Browna, 1815. Všimněte si měsíce v okně.

VLASTNÍ stín

odlesk

jádro stínu

světlý polostín

tmavý polostín

odražené světlo

umbra (stín)

penumbra  
(polostín)

antumbrambra

VRŽENÝ stín
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3D STÍNY
a okolní světlo

Vržené stíny vypadají ploše. Ale tmavý prostor, který vytvářejí, je ve sku-
tečnosti trojrozměrný.

Představte si zeď, na kterou z jedné strany svítí slunce. Na druhé straně 
zdi se tím pádem vytvoří plochý stín (dole vlevo). A teď si představte, že 
v tom stínu stojí kousek od zdi člověk (dole uprostřed), který má horní část 
těla osvícenou, jelikož na ni přímo dopadají sluneční paprsky, a spodní 
část těla má ve stínu, kde světlo blokuje zeď. Prostor, který stín zabírá, 
je ve skutečnosti trojboký hranol (dole vpravo). Stín však není ve většině 
prostoru patrný, protože nemá na co narazit. Lze si však povšimnout, že 
světlo je na daném místě méně intenzivní.

Tento jev je důležitý i proto, že stíny většinou nevznikají v jednodu-
chých podmínkách. Situace, kdy jediný zdroj světla vytváří jediný stín, 
nastává jen zřídka. Ve většině případů světlo nepochází jen z jednoho 
zdroje. A pokud přeci jen ano, láme se tím, jak se odráží od různých tě-
les, čímž vznikají další světelné zdroje, které pak vrhají svůj vlastní systém 
stínů (obrázky vpravo dole). Právě z těchto různých zdrojů obvykle pochá-
zejí stíny v našem okolí. Výsledkem je tzv. okolní světlo, ve kterém se vše 
světlé a tmavé mísí na tisícero způsobů.
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Nahoře: Sluneční svit, od autora. Světlo se ostře promítá do místnosti skrze okno a vytváří jakýsi „inverzní“ stín. Odráží 
se navíc od okolních zdí a vytváří okolní stíny.
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