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Kinematické křivky – úvod, rektifikace kružnice 

Kinematické křivky – úvod 

Kinematické křivky dostaly název podle způsobu vzniku a tím je pohyb. Každou kinematickou křivku 

budeme popisovat jako dráhu pohybujícího se bodu.  

Všechny kinematické křivky spadají do širší skupiny technických křivek, protože se běžně používají 

v technické praxi. Určitě se s nimi setkáte v odborných předmětech. 

Při sestrojování kinematických křivek budeme používat mimo jiné také křivítka, protože kinematické 

křivky nelze narýsovat jedním tahem bod po bodu tak, jako přímku nebo kružnici. V praxii 

to znamená, že se přesně sestrojí pouze některé body křivky (zvolí se jejich vhodný počet), které pak 

následně spojíme pomocí křivítka v plynulou křivku, nikoli lomenou čáru. 

Rektifikace kružnice 

Často budeme potřebovat nahradit oblouk kružnice úsečkou stejné délky. Tuto konstrukci nazýváme 

rektifikace kružnice. Ukážeme si dvě různé rektifikace, které se liší svým použitím a samozřejmě také 

rozdílnou konstrukcí. 

Kochaňského rektifikace 

Tato rektifikace se používá, pokud chceme nahradit úsečkou půlkružnici, případně celou kružnici. 
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1) Sestrojíme kružnici k se středem S a poloměrem r. 

2) V kružnici vyznačíme svislý průměr AB. 

3) V bodě B sestrojíme tečnu t ke kružnici k. 

4) Na tečně t sestrojíme bod C tak, aby |∡BSC| = 30°. 

5) Na polopřímku CB naneseme 3r a dostaneme bod D. 

6) Délka úsečky AD je přibližně rovna délce oblouku AB, tj. délce půlkružnice. 

7) Celou kružnici nahradíme úsečkou délky 2|��|. 

Obrázek: Kochaňského rektifikace. 

 

Sobotkova rektifikace 

Sobotkova rektifikace se používá pro oblouky, které přísluší středovému úhlu � ≤ 30°, popíšeme její 

konstrukci pro � = 30°. 

1) Sestrojíme kružnici k se středem S a poloměrem r. 

2) V kružnici vyznačíme svislý průměr, horní krajní bod označíme A. 
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3) Na kružnici k sestrojíme bod B tak, aby |∡ASB| = φ = 30°. 

4) Na polopřímce AS vyznačíme bod C tak, aby |AC| = 3r. 

5) Bodem A sestrojíme tečnu t ke kružnici k. 

6) Určíme bod D jako průsečík polopřímky CB a tečny t. 

7) Délka úsečky AD je přibližně rovna délce oblouku AB. 

Obrázek: Sobotkova rektifikace. 
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