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Orientovaná úsečka 

Orientovaná úsečka je úsečka, u které je určeno, 

který z krajních bodu je počátečním a který je 

koncovým bodem úsečky.  
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Orientovaná úsečka 
Úsečky ležící na dvou rovnoběžkách mohou být 

souhlasně nebo nesouhlasně orientovány.   

 

 

  

 

Na obr.2 jsou souhlasně a na obr.3 nesouhlasně 

orientované úsečky. 
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Orientovaná úsečka 
Úsečky ležící na dvou rovnoběžkách mohou být 

souhlasně nebo nesouhlasně orientovány.   

 

 

  

 

Velikost orientované úsečky je vzdálenost jejich 

krajních bodů. 

Nulová orientovaná úsečka má nulovou velikost, 

její krajní body splývají. 



Vektor 
Všechny úsečky, které leží na rovnoběžkách a které 

současně mají stejnou velikost a jsou souhlasně 

orientovány tvoří množinu, jež se nazývá vektor. 

 

   

 Každý prvek z množiny 

popsané výše se nazývá 

umístění vektoru.  

Velikost vektoru je velikost 

libovolné jeho orientované 

úsečky. Obr.4 
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Posunutí 

Posunutí je geometrické zobrazení, které pomocí 

daného nenulového vektoru – vektoru posunutí     ,  

 

 

 

 
  

 

přiřadí každému bodu X bod X’, podle pravidla: 
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Samodružné body zobrazení posunutí nemá. 

Samodružné přímky jsou všechny přímky 

rovnoběžné s vektorem posunutí. 

Posunutí patří do skupiny zobrazení  přímá shodnost. 

Obr.6 

v




Úloha  

Určete, kde je potřeba postavit most přes želeniční  

koridor, aby silnice mezi vesnicí V a městečkem M 

ležících na obou stranách koridoru byla co nejkratší a  

most byl kolmý ke koridoru. 
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Nápověda: hledáme nejkratší lomenou čáru VPQM, vektor posunutí určený  PQ 

Obr.7 
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