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Otočení 

• Otočení (rotace) kolem středu S o úhel velikosti a v kladném smyslu 

je shodné zobrazení R(S, a), které každému bodu X roviny přiřazuje 

obraz X´ takový, že platí: 

– bod X´  leží na kružnici o středu S a poloměru SX, 

– polopřímka SX´ se získá otočením polopřímky SX o úhel otočení X´SX velikosti a 

v kladném smyslu (tj. proti pohybu hodinových ručiček) 
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Obrázky/Obrázek 1.fig


Otočení 

• Bod S se nazývá střed otočení, orientovaný úhel o velikosti a úhel 

otočení. 

• Otočení je přímá shodnost. Otočení je jednoznačně určeno svým 

středem otočení S a velikostí úhlu otočení a v daném smyslu otočení. 

 

• Samodružným bodem otočení je buď právě střed otočeni S (je-li  

velikost  úhlu otočení a  360) , anebo všechny body jsou 

samodružné ( je-li a = 360°). 

• Samodružné přímky otočení buď nemá žádné (je-li velikost úhlu 

otočení a  180 a a  360) , nebo jsou samodružné všechny přímky 

procházející středem otočení S (je-li  velikost úhlu otočení a = 180 

nebo a = 360). 
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Otočení 

• Při otáčení přímky se otáčejí všechny její body, tedy i pata P kolmice n 

vedené bodem S k přímce p. Stačí proto otočit kolmici n a její bod P. 

Přímka  p´ prochází bodem P´ a je kolmá  k přímce n´. 
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Obrázky/Obrázek 2.fig


Otočení 

Příklad 1: Sestrojte obraz čtverce KLMN v otočení kolem středu S o 

úhel velikosti a = 60° v kladném smyslu.  
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Zadání: 

Řešení: 

Obrázky/Obrázek 3.fig


Zadání: 

Otočení 

Příklad 2: Sestrojte obraz kružnice k se středem O v otočení kolem 

středu S o úhel velikosti b = 120° v záporném smyslu. V bodě T  

kružnice k sestrojte tečnu t a určete její obraz v daném otočení. 
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Řešení: 

Obrázky/Obrázek 4.fig


Zadání: 

Otočení 

Příklad 3: Jsou dány dvě navzájem rovnoběžné přímky b, c a mimo ně 

bod A. Sestrojte rovnostranný trojúhelník ABC tak, aby vrcholy B, C 

ležely po řadě na přímkách b, c. 
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Řešení: 

Obrázky/Obrázek 5.fig
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