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Orientovaný úhel 

Orientovaný úhel je dvojice polopřímek se 

společným počátkem, jedna polopřímka je zvolena 

za počáteční rameno a druhá za rameno koncové. 

 

Obr.1 
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Polopřímka VA …počáteční rameno 

Polopřímka VB…koncové rameno 

bod V…vrchol úhlu 



Orientovaný úhel 
U orientovaného úhlu určujeme 

 

kladný smysl otáčení – otáčení proti smyslu otáčení 

hodinových ručiček, 

  

záporný smysl otáčení – otáčení v souhlasném 

smyslu s pohybem hodinových ručiček. 

 

 

  

 

Obr.2 Obr.3 



Orientovaný úhel 

  

 

Velikost orientovaného úhlu ve stupních je číslo, 

které udává o kolik stupňů se musí otočit jeho 

počáteční rameno, aby splynulo s ramenem 

koncovým. 
Důležitá poznámka: počátečním ramenem lze otáčet v 

kladném i záporném smyslu a vykonat libovolný počet 

otáček . 

Základní  velikost orientovaného úhlu je nejmenší z 

nezáporných velikostí (je menší než 360°).  
Značení: α . 

Libovolnou velikosi lze vyjádřit: α+k.360° , k  je celé 

číslo. 



Úloha 1 

Určete základní velikosti následujících úhlů: 

1) úhel, který opíše minutová ručička za hodinu a  

     deset minut, 

2) úhel, který opíše hodinová ručička za 4 hodiny. 



Otočení 

  

 
Otočení je geometrické zobrazení, které pomocí daného 

bodu S – středu otáčení a nenulového orientovaného 

úhlu přiřadí každému bodu X ≠ S  bod X´  tak,  

že orientovaný úhel XSX´  je stejný jako daný 

orientovaný úhel AVB a platí: 

                                               ISX´I = ISXI, 

obrazem bodu S je bod (S´= S). 
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Obr.4 



Otočení má jediný samodružný bod – střed 

otočení S. 

Je-li velikost úhlu otočení různá od 180°, nemá 

otočení žádné samodružné přímky. 

V případě, že úhel otočení je 180°, je toto otočení 

středová souměrnost, samodružné přímky  jsou 

všechny přímky, které procházejí středem 

souměrnosti. 



Otočení je přímá shodnost. 

Obr.6 
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Úloha 2 

Jsou dány dvě rovnoběžky a, b a uvnitř v jimi určeném  

pásu je bod C. Sestrojte rovnostranný trojúhelník  

ABC, tak aby bod A  ležel na přímce a. Bod B ležel 

na přímce b. 
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