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Evolventa kružnice 

Evolventa kružnice je dráha bodu na přímce, která se odvaluje po kružnici. Přímku můžeme odvalovat 

po kružnici ve dvou směrech, evolventa tedy může být levotočivá (odvalujeme ve směru hodinových 

ručiček) nebo pravotočivá (odvalujeme proti směru hodinových ručiček). 

Příklad: Sestrojte levotočivou evolventu kružnice o poloměru � = 2,5	��. 

Řešení: 

1) Sestrojíme kružnici 		
�; � = 2,5	��. 

2) Pomocí kružítka rozdělíme kružnici na 12 stejných dílů, ty odpovídají středovému úhlu 30°. Ve 

směru orientace evolventy (tj. ve směru hodinových ručiček) je popíšeme čísly 0 až 12 (polohy 0, 

12 splývají, tzn. 12 = 0). 

3) V každém bodě kružnice sestrojíme tečnu. Aby obrázek zůstal přehledný, vyrýsujeme pouze 

polopřímky proti směru orientace evolventy. Pokud rýsujeme levotočivou evolventu, pak 

polopřímky budou směřovat proti směru hodinových ručiček. 

4) Bod, jehož dráhu budeme rýsovat, označíme �, každou jeho polohu doplníme indexem. 

Počáteční poloha �� leží v bodě dotyku 0 na kružnici. 

5) Při odvalování se bod od kružnice postupně vzdaluje. Při odvalení o jeden díl oblouku kružnice se 

délka tohoto oblouku navine na přímku. Musíme tedy použít Sobotkovu rektifikaci a sestrojit 

úsečku stejné délky jako je délka jednoho dílu kružnice. 
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6) Na každou polopřímku nanášíme takový počet úseček, o kolik dílů se přímka odvalila 

od počáteční polohy 0. Na polopřímku sestrojenou v bodě 1 naneseme jednu úsečku 

a dostaneme bod ��. Na polopřímku sestrojenou v bodě 2 naneseme dvě úsečky a dostaneme 

bod ��. Na polopřímku sestrojenou v bodě 3 naneseme tři úsečky a dostaneme bod ��. Tak 

můžeme pokračovat do nekonečna. Přímka se při odvalování nezastaví v poloze 12, ale může 

pokračovat dále. Je zřejmé, že poloha 13 = 1, 14 = 2, atd. 

7) Nakonec sestrojené body plynule podle křivítka spojíme. 

 
 Obrázek: Levotočivá evolventa kružnice. 
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