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Posunutí 

• Posunutí (translace) v rovině je shodné zobrazení T(AB), které 

každému bodu X roviny přiřazuje obraz X´ takový, že platí: 

– XX´ = AB, kde AB je daný vektor . 
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Obrázky/Obrázek 1.fig


Posunutí 

• Vektoru AB se říká vektor posunutí, jeho velikost udává délku 

posunutí a jeho směr určuje směr posunutí. 

• Posunutí je přímá shodnost a svým vektorem posunutí je 

jednoznačně určena. 

 

• Samodružné body posunutí nemá žádné. 

• Samodružnými přímkami jsou všechny přímky, které jsou rovnoběžné 

se směrem posunutí. 
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Posunutí 

• Obrazem přímky r, která není rovnoběžná se směrem posunutí, je 

přímka r´, rovnoběžná s přímkou r. 
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Obrázky/Obrázek 2.fig


Zadání: 

Posunutí 

Příklad 1: Sestrojte obraz konvexního čtyřúhelníku KLMN v posunutí   

o vektor AB.  

5 

Řešení: 

Obrázky/Obrázek 3.fig


Zadání: 

Posunutí 

Příklad 2: Sestrojte obraz kružnice k se středem O v posunutí o vektor 

AB. V bodě T  kružnice k sestrojte tečnu t a určete její obraz v daném 

posunutí. 
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Řešení: 

Obrázky/Obrázek 4.fig


Posunutí 

Příklad 3: Je dán čtverec ABCD a úsečka KL. Sestrojte úsečku MN 

shodnou a rovnoběžnou s úsečkou KL tak, aby její krajní body M, N 

ležely na stranách daného čtverce. 
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Zadání: 
Řešení: 

Obrázky/Obrázek 5.fig
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