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Spádové přímky roviny 

Spádové přímky roviny jsou přímky, které v rovině leží a jsou kolmé ke stopě roviny. Protože každá 

rovina má dvě stopy, budeme rozlišovat dvě osnovy spádových přímek, stejně jako to bylo u přímek 

hlavních. 

Spádové přímky první osnovy 

• Jsou přímky roviny kolmé k půdorysné stopě ��, tudíž také ke všem hlavním přímkám první 

osnovy. 

• Značíme je �� . 

• Pro jejich zobrazení platí: ��
� ⊥ ��

�, ��
�  odvodíme pomocí stopníků, protože přímka leží v rovině. 

• Spádové přímky první osnovy mají ze všech přímek roviny největšího spád vzhledem k půdorysně. 

• Odchylku 	 roviny 
 od půdorysny �	určíme jako odchylku spádové přímky první osnovy 

��od půdorysny �, sestrojíme ji sklopením spádové přímky první osnovy �� do půdorysny 

(ke sklopení použijeme stopníky přímky). 

Příklad: Určete odchylku 	 roviny 
−4; 5; 3� od půdorysny. 
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Obrázek: Spádové přímky první osnovy – řešený příklad. 

Spádové přímky druhé osnovy 

• Jsou přímky roviny kolmé k nárysné stopě ��, tudíž také ke všem hlavním přímkám druhé 

osnovy. 

• Značíme je ���. 
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• Pro jejich zobrazení platí: ��
�� ⊥ ��

�, ��
�� odvodíme pomocí stopníků, protože přímka leží v rovině. 

• Spádové přímky druhé osnovy jsou přímkami roviny s největším spádem vzhledem k nárysně. 

• Odchylku � roviny od nárysny � určíme jako odchylku spádové přímky druhé osnovy 

���od nárysny �. Sestrojíme ji sklopením spádové přímky druhé osnovy ��� do nárysny 

(ke sklopení použijeme stopníky přímky). 

Příklad: Příklad: Určete odchylku � roviny 
−4; 5; 3�	od nárysny. 

Obrázek: Spádové přímky druhé osnovy – řešený příklad 
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