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Archimédova spirála 

Archimédova spirála vzniká složením dvou pohybů, které probíhají souběžně. Bod se rovnoměrně 

pohybuje po průvodiči (polopřímce), který se zároveň rovnoměrně otáčí kolem pólu (krajního bodu 

polopřímky). Průvodič se může otáčet dvěma směry. Pokud se otáčí ve směru hodinových ručiček, 

pak je Archimédova spirála levotočivá, v případě, kdy se otáčí proti směru hodinových ručiček, 

je Archimédova spirála pravotočivá. 

Archimédova spirála je jednoznačně určena tzv. parametrem spirály ��, který určuje velikost 

posunutí bodu po průvodiči při jeho otočení o úhel � a samozřejmě orientací. 

Příklad: Sestrojte pravotočivou Archimédovu spirálu, je-li dán její parametr ���° = 4	

. 

Řešení: 

1) Bodem �� sestrojíme 12 poloh průvodiče (polopřímek) tak, aby každé dvě sousední svíraly úhel 

o velikosti 30° (ve skutečnosti uvidíme 6 přímek). K jejich sestrojení nemusíme nutně použít 

úhloměr, ale vystačíme si s kružítkem. Sestrojíme pomocnou kružnici libovolného poloměru 

a kružítkem ji rozdělíme na 12 dílů. Jejich spojením s bodem �� dostaneme požadované polohy 

průvodiče. 

2) Počáteční poloha bodu �� je v pólu, kolem kterého se průvodič otáčí. Postupně na jednotlivé 

polopřímky nanášíme násobky parametru ���°. Na libovolnou polopřímku naneseme 4 mm, na 

sousední 8	

, na další 12	

, atd. Nesmíme zapomenout na danou orientaci spirály, 
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postupujeme proto proti směru hodinových ručiček. Krajní body úseček označíme ��, ��, ��…, 

protože se jedná o body Archimédovy spirály. 

3)  Archimédova spirála nikde nekončí, záleží tedy na nás, jakou její část narýsujeme, např. �� až 

���.	 

4) Spojíme body spirály plynulou křivkou použitím křivítka. 

 

Obrázek: Pravotočivá Archimédova spirála. 
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