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Racionální čísla 
Zápis racionálního čísla pomocí zlomku není jediným 

možným zápisem. Další možností je zápis pomocí 

dekadického zápisu.  

 

Každé racionální číslo lze zapsat jedním z následujících 

zápisů: 

• Číslo má ukončený desetinný rozvoj. 

• Číslo má neukončený, ale periodický desetinný 

rozvoj. 

 



Racionální čísla 
Nalezení zápisu racionálního čísla pomocí jeho 

desetinného rozvoje plyne přímo z definice dělení 

dvou čísel. Je-li rozvoj ukončený, je výsledkem buď 

celé číslo nebo desetinné číslo s konečným počtem 

desetinných míst, např. 
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= 14,    

13

8
= 1,625. 

V případě neukončeného periodického rozvoje 

zapisujeme čísla pomocí naznačené periody, může 

být jednomístná nebo i vícemístná, např. 
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= 2,090909… = 2, 09. 



Racionální čísla 
Naopak, každé desetinné číslo s ukončeným nebo 

neukončeným periodickým desetinným rozvojem je 

možné vyjádřit nějakým racionálním číslem. 

 

V případě ukončeného desetinného rozvoje 

zapisujeme číslo pomocí zlomku, jehož jmenovatelem 

je vhodná mocnina čísla 10, získaný zlomek zkrátíme 

na základní tvar, např. 
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Racionální čísla 
Pro převedení desetinného čísla s neukončeným 

periodickým rozvojem užijeme vhodnou úpravu podle 

počtu míst dané periody. V případě jednomístné 

periody násobíme rovnici číslem 10, v případě 

dvoumístné periody číslem 100, trojmístné číslem 1000, 

atd. 

Např:    𝑥 = 1, 7    
  10𝑥 = 17, 7  

Od druhého řádku odečteme první: 

9𝑥 = 10𝑥 − 𝑥 = 17, 7 − 1, 7 = 16 

Odkud plyne:  𝑥 =
16

9
= 1

7
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Racionální čísla 
Pro případ vícemístné periody použijeme obdobný 

postup. 

Např.:    𝑥 = 0, 24 

 100𝑥 = 24, 24 

Po odečtení: 

100𝑥 − 𝑥 = 24, 24 − 0, 24 

99𝑥 = 24 

Odtud: 

𝑥 =
24

99
=

8

33
 



Racionální čísla 
Chceme-li na číselné ose znázornit polohu 

racionálního čísla, využijeme vhodným způsobem 

podobnost trojúhelníků, kdy na hlavní číselné ose jsou 

obrazy čísel 0 a 1 a na vedlejší ose jsou obrazy celých 

čísel. Racionální číslo  
𝑚

𝑛
  srovnáváme s číslem  

𝑥

1
 .  

Postup konstrukce je následující: 

• Obraz jmenovatele zlomku 𝑛  (na vedlejší ose) 

spojíme s obrazem čísla 1 na hlavní ose. 

• Obrazem čitatele zlomku 𝑚  (na vedlejší ose) 

vedeme rovnoběžku, její průsečík s hlavní osou je 

obrazem hledaného racionálního čísla.  

 

 



Racionální čísla 
Např. pro racionální číslo  

7

4
 : 

 



Racionální čísla 
Přestože je racionálních čísel nekonečně mnoho, 

nevyplňují číselnou osu úplně. 

 

Jak se můžeme přesvědčit, pomocí racionálního čísla 

není možné vyjádřit např. délku úhlopříčky ve čtverci o 

straně 1 (tj. číslo 2) nebo délku kružnice o poloměru 1 

(tj. číslo 2𝜋). 

 

Tato čísla nazýváme iracionální a společně s 

množinou čísel racionálních tvoří množinu čísel 

reálných. 



Racionální čísla 
Příklady (není-li uvedeno jinak) a formulace definic 

jsou vlastní, pouze tematicky vycházejí z následující 

učebnice: 

 

BUŠEK, Ivan a Emil CALDA. Matematika pro gymnázia: 

základní poznatky. 3., upr. vyd. Praha: Prometheus, 

2001, 178 s. Učebnice pro střední školy (Prometheus). 

ISBN 978-807-1961-468.  

 

Obrázek vytvořen v prostředí TeX užitím balíku pstricks. 


