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KINEMATICKÁ GEOMETRIE V ROVINĚ
Kinematická geometrie v rovině se zabývá geometrickými vlastnostmi útvarů 
vznikajících při pohybu neproměnné rovinné soustavy.

Neproměnná rovinná soustava je množina všech geometrických útvarů roviny, 
která je jako celek podrobena pohybu.

Pohybujeme-li soustavou, pak její body opisují v rovině křivky nazývané trajektorie 
(dráha) pohybu.

Obálka křivky, je křivka (může mít i více větví, nebo se může redukovat na bod), 
kterou se vytváří pohybující se křivka. Existuje-li křivka, která se dotýká všech poloh 
pohybující se křivky a každý její bod je dotykovým bodem pohybující se křivky, 
nazýváme tuto křivku obálkou. Platí tedy, že v každé poloze se pohybující křivka 
dotýká své obálky, tj. křivka v dané poloze a její obálka mají v bodě dotyku 
společnou tečnu.

Příklad: Představme si kružnici a všechny její tečny – kružnice je obálkou soustavy 
tečen, tedy tečna se pohybuje tak, že postupně obaluje kružnici. Otáčíme-li přímku 
kolem bodu, který na ní leží, pak tento bod je obálkou jednotlivých poloh pohybující 
se přímky.

Poznámka: trajektorii bodu 𝐴 budeme značit 𝜏𝐴, obálku křivky 𝑎 budeme značit (𝑎)



Rovina, ve které leží trajektorie bodů a obálky křivek 
označíme Π (tato rovina se nepohybuje a vše co v ní leží, 
je neměnné), body nebo křivky, které se pohybují, leží v 
rovině Σ. Tedy rovina Σ se pohybuje po rovině Π. 

Pohyb roviny Σ po rovině Π si lze snadno představit tak, 
že body (křivky) z roviny Σ nakreslíme na průsvitnou 
fólii. Do fólie vytvoříme dírku, přes kterou budeme moci 
zakreslovat polohu bodu do roviny Π.

S fólií pohybujeme po rovině Π (list papíru, tabule, …) a 
zakreslujeme trajektorii bodu (skrz dírku).

Uvědomme si také, že fólii nikdy neotáčíme, všechny 
polohy objektů jsou tedy přímo shodné.



Pohyb fólií je třeba nějak určit a k tomu slouží následující věta. 

Pohyb roviny 𝛴 je jednoznačně určený, známe-li obálky dvou různých křivek roviny 𝛴. Obálky 
můžou být křivkami, nebo je jedna z nich, nebo obě mohou redukovat na bod.

Na obrázku jsou trajektorie bodů 𝐴 a 𝐵 (trajektorie 𝜏𝐴 je kružnice, trajektorie 𝜏𝐵 je přímka). 
Na fólii určíme dva body 𝐴, 𝐵 na trajektoriích a tím je již pohyb jednoznačně určený. 

Můžeme také určit trajektorii dalšího bodu 𝐶.



Příklad:

Mějme dány dvě různoběžné přímky 𝜏𝐴 a 𝜏𝐵. 
Sestrojte trajektorie různých bodů 𝐾, 𝐿,𝑀
přímky 𝑝 = 𝐴𝐵, jestliže se bod 𝐴 pohybuje po 
přímce 𝜏𝐴 a bod 𝐵 po přímce 𝜏𝐵. Bod 𝐾 je 
vnitřním bodem úsečky 𝐴𝐵, bod 𝐿 leží na 
polopřímce 𝐵𝐴 za bodem 𝐴 a bod 𝑀 leží na 
polopřímce 𝐴𝐵 za bodem 𝐵.

• Výslednými trajektoriemi bodů jsou elipsy.

V této úloze vzniká tzv. eliptický pohyb, což 
tedy je pohyb roviny Σ, jejíž dva různé body 
opisují přímé různoběžné trajektorie.



Příklad:

Mějme dánu elipsu (𝑒) a bod (𝑚) = 𝐸, tj. bodová obálka 
je rovna jednomu ohnisku elipsy. Sestrojte trajektorii 
vrcholu pravého úhlu, jehož jedno rameno 𝑒 obaluje 
elipsu (𝑒) a druhé rameno 𝑚 prochází bodem 
(𝑚) (obaluje jej).

Trajektorií 𝜏𝑃 je kružnice se středem ve středu elipsy a 
poloměrem rovným velikosti hlavní poloosy (tzv. 
vrcholová kružnice elipsy).

Definice: Úpatnice je trajektorie vrcholu pravého úhlu, 
jehož jedno rameno obaluje křivku a druhé obaluje bod.



Příklad:

Mějme dány dvě různoběžné přímky 𝜏𝐴 a 𝜏𝐵. 
Sestrojte obálku přímky 𝑝 = 𝐴𝐵, jestliže se bod 𝐴
pohybuje po přímce 𝜏𝐴 a bod 𝐵 po přímce 𝜏𝐵. 
Uvažujme pouze případ kolmých trajektorií 𝜏𝐴 a 𝜏𝐵.

Obálkou pohybující se přímky je křivka zvaná 
asteroida.



POHYB V ROVINĚ

Pohyb v rovině podle způsobu zadání:

• Eliptický pohyb – zadán dvěma trajektoriemi

• Konchoidální pohyb – zadán bodovou obálkou a trajektorií bodu

• Kardiodický pohyb – zadán dvěma obálkami 

Eliptický pohyb Konchoidální pohyb Kardiodický pohyb



Každý z uvedených pohybů můžeme zadat také jako odvalování dvou křivek (polodií
pohybů). Výjimkou jsou jen samotné otáčení nebo posunutí.

Při odvalování se postupně ztotožňují body hybné křivky s body pevné křivky tak, že 
zachováváme délky oblouků. Odvalující se křivky (pevná a hybná polodie) se v 
každém okamžiku dotýkají. Bod dotyku je pro danou polohu okamžitý střed otáčení 
(pól pohybu). Tímto středem procházejí normály trajektorií všech bodů sestrojené 
pro aktuální polohu bodů.



PŘÍKLADY KŘIVEK

1. Cykloidy

Cykloida je křivka, která vznikne odvalováním kružnice po přímce nebo po kružnici.

a) Odvalování kružnice po přímce

Prostá cykloida je opisována bodem ležícím na kružnici, která se (bez smýkání) 
odvaluje po přímce. Pokud bod pevně spojený s odvalující se kružnicí leží uvnitř 
kruhu, získáme zkrácenou cykloidu, pro vnější bod prodlouženou cykloidu.



b) Odvalování kružnice po kružnici

Tvar křivky určuje poměr velikosti poloměrů kružnic, poloha tvořícího bodu vzhledem 
k odvalující se kružnici a vzájemná poloha odvalujících se kružnic.

Pokud tvořící bod leží na odvalující se kružnici, pak výsledná křivka je prostá cykloida, 
pokud je uvnitř pohybující se kružnice je trajektorií zkrácená cykloida, pro bod vně 
získáme prodlouženou cykloidu. 

Poměr poloměrů hybné a pevné kružnice nazýváme modul 𝑚 = 𝑟ℎ: 𝑟𝑝. Kladné 𝑚
popisuje epicykloidy, záporné hypocykloidy (znaménko + nebo – je v tomto případě 
symbol). Pokud je modul racionální číslo je cykloida uzavřenou křivkou.



• Hypocykloida – vzniká odvalováním kružnice uvnitř pevné kružnice.

𝑚 =
1

3
… deltoida (Steinerova cykloida)

𝑚 =
1

4
… asteroida

𝑚 =
1

2
… eliptický pohyb (zadán jiným způsobem než na začátku)

Zkrácená i prodloužená hypocykloida pro 𝑚 =
1

2
jsou elipsy, prostá hypocykloida 

je úsečkou (tohoto se využívá při převodu kruhového pohybu na přímý vratný 
pohyb).

• Epicykloida – vzniká při odvalování kružnice vně pevné kružnice

𝑚 =
1

1
… kardioida (srdcovka)

𝑚 =
1

2
… nefroida

deltoida

asteroida

kardioida nefroida



• Pericykloida – vzniká valením vnitřního obvodu hybné kružnice po vnějším obvodu menší pevné 
kružnice (pevná kružnice je uvnitř hybné kružnice)

Pericykloidální pohyb lze převést na epicykloidální.

Příklad:
Tvar skříně Wankelova motoru je zkrácená epicykloida 𝑚 =

1

2
. Je vytvořena pericykloidálním

pohybem 𝑚 =
3

2
. Vrcholy rovnostranného trojúhelníku pevně spojené s odvalující se kružnicí opisují 

shodnou křivku vymezující komoru motoru. Odvalující se píst je určen vrcholy rovnostranného 
trojúhelníku spojeného oblouky. Při jednom otočení pístu proběhnou nad každým obloukem 
samostatně všechny čtyři fáze čtyřdobého cyklu.

Wankelův motor



2. Evolventa vzniká evolventním pohybem, který je zadán 
odvalováním tečny po křivce. Trajektorií každého bodu tečny je 
prostá evolventa.

Užití v technické praxi:

Ozubení je realizováno záběrem dvou evolvent.

Startovní bloky na atletickém oválu jsou postaveny na evolventě 
kružnice (aby všichni závodníci měli stejně dlouhou trať).

Evolventa kružnice



3. Evoluta

= obálka jednoparametrického systému normál dané křivky.

Při evolventním pohybu je daná poloha odvalující se tečny 
současně normálou evolventy. Obráceně, pevná polodie je 
obálkou normál evolventy, tj. její evolutou.

Evoluta a evolventa tvoří dvojici vzájemně si odpovídajících 
křivek (evoluta evolventy křivky 𝑘 je původní křivka 𝑘).

Poznámka: evolventou a tedy i evolutou prosté cykloidy je 
shodná cykloida

Evoluta elipsy



4. Spirála je rovinná křivka, která vzniká skládáním dvou pohybů. Bod 
se pohybuje po přímce, která se současně otáčí kolem některého 
svého bodu.

5. Archimédova spirála – poloměr (vzdálenost bodu na spirále od 
jejího počátku) je přímo úměrný úhlu otočení.

- užívá se např. jako tvaru vačky pro převedení rovnoměrného 
rotačního pohybu na rovnoměrný pohyb pro přímce

Některé typy peristaltických pump a kompresorů se skládají ze 
dvou shodných Archimédových spirál, které se po sobě vzájemně 
odvalují a tím kapalinu vytlačují.

6. Logaritmická spirála – vzdálenost bodů od počátku narůstá 
exponenciálně v závislosti na úhlu otočení.

V ulitách měkkýšů, uspořádání okvětí, její tvar mají galaxie, 
tornáda. Spirála protíná všechny paprsky vycházející z počátku pod 
stejným úhlem (toho se využívá u rotujících nožů, ozubených kol, …)

Body dvou sousedních závitů mají u Archimédovy spirály stejnou 
vzdálenost, zatímco u logaritmické spirály tvoří geometrickou 
posloupnost.

Logaritmická spirála

Peristaltická

pumpa



7. Pascalova závitnice je speciální epicykloidou pro 
modul 1: 1 (tj. při odvalování kružnic stejných 
poloměrů). 

Můžeme ji však získat různými způsoby – je to 
úpatnice kružnice (tedy trajektorie v kardiodickém
pohybu, kdy jsou zadány obálky dvou navzájem 
kolmých přímek, jedna z kolmic se pohybuje tak, aby 
stále procházela danou bodovou obálkou (𝑝), druhá 
se v každé poloze dotýká dané kružnice (𝑞)).

Podle vzájemné polohy bodové obálky a kružnicové 
obálky získáme různé tvary závitnice. Vnější bod 
generuje křivku s jednou smyčkou (viz obrázek), bod 
na kružnici srdcovku a vnitřní bod generuje křivku 
pouze s regulárními body.

Všechny tyto křivky můžeme získat jako konchoidy 
kružnice vzhledem k pólu na kružnici.

Kardiodický pohyb



8. Konchoidy

Konchoidální pohyb je zadán bodovou 
obálkou (𝑝) přímky 𝑝 a trajektorií 𝜏𝐴 bodu 
𝐴 na přímce 𝑝 (𝐴 ∈ 𝑝). Trajektorie ostatních 
bodů přímky 𝑝 nazýváme konchoidami
zadané řídící křivky 𝜏𝐴.

Příkladem konchoidy kružnice jsou 
Pascalovy závitnice. Je-li řídící křivka 
přímkou, pak hovoříme o Nikomédově
konchoidě.

Konchoida kružnice

Nikomédovy konchoidy



KINEMATICKÉ MECHANISMY

1. Klikový mechanismus převádí přímočarý pohyb na 
pohyb rotační.

Píst se pohybuje po úsečce od dolní k horní úvrati a zpět. 
Přímočarý pohyb pístu je převeden na rotační pohyb 
kliky. Toho se využívá u spalovacích motorů nebo 
parního stroje.

2. Vačka převádí rovnoměrný rotační pohyb vačkové 
hřídele na zrychlený přímočarý posuvný pohyb zvedáku. 
Sací i výfukový ventil válce jsou ovládány vačkovou 
hřídelí.



2. Maltézský kříž je součástí profesionálních 
promítacích strojů. Je to příklad mechanismu s 
přerušovaným pohybem. Maltézský kříž pohání 
ozubený váleček a ten skrze perforační děrování 
strhává film okénko za okénkem. Otáčející se 
závěrka pohánějící maltézský kříž svým křídlem 
zakryje přístup světla do okeničky a na film. V 
tom momentě dojde ke strhnutí filmu o jedno 
políčko filmu.

3. Pantograf je kinematický mechanismus se 
dvěma stupni volnosti. Díky konstantnímu 
poměru vzdáleností mezi spojovacími body byl 
pantograf používán pro mechanické zvětšování a 
zmenšování výkresů.

Nejznámějším příkladem je sběrač elektrického 
proudu kolejových vozidel (korní část doléhající 
na dráty se zde pohybuje jen ve svislém směru).



OZUBENÁ KOLA

Ozubená kola slouží obecně k převedení rotačního pohybu na 
jiný rotační (příp. posuvný) pohyb.

Tvar zubů musí zaručit, aby při konstantní úhlové rychlosti 
hnacího kola byla stálá i úhlová rychlost kola hnaného. Tento 
mechanismus tedy realizuje odvalování dvou kružnic. Evolventní 
tvar profilů funkčních ploch zubů takový pohyb umožňuje.

Evolventní zuby se vzájemně odvalují, bod dotyku v každé poloze 
leží na společné tečně základních kružnic. Přímka záběru je 
společnou normálou dotykových ploch. Profil zubů (evolventu) 
získáme odvalováním tečny po základní kružnici kola.


