
Souvětí  
- souvětí = větný celek mluvnický i významový, složený z několika vět, které vyjadřují složitou myšlenku 

(rozčleněnou v dílčí myšlenky, nebo spojující dílčí myšlenky) 

Souvětí podřadné 
- obsahuje pouze jednu větu hlavní, další věta či věty jsou vedlejší 

- věta řídící: zpravidla se jedná o větu hlavní, ale i věta vedlejší může být větou řídící pro jinou větu vedlejší, která 

na ní závisí (př.: Řekl jsem ti, abys šel domů, protože maminka bude mít o tebe strach. – 1. věta = hlavní, 2. věta 

= vedlejší předmětná (Řekl jsem ti – koho, co?), 3. věta = vedlejší příslovečná příčinná, závisí na 2. větě vedlejší 

(Proč bys měl jít domů? – Protože maminka bude mít o tebe strach.) 

- věta závislá = věta vedlejší  

- věta závislá je s větou řídící spojena spojovacím výrazem (spojkou, vztažným zájmenem, vztažným příslovcem) 

Druhy vedlejších vět 

Vedlejší věta Co vyjadřuje Ptáme se Spojovací výrazy Příklad 

podmětná podmět věty řídící Kdo, co? kdo, co, že, aby, jak 
Kdo se bojí, nesmí 
do lesa. 

přísudková 
jmennou část 
přísudku věty řídící 

Jak, jaký, jaká, 
jaké? 

jako 
Obloha byla, jako 
by ji vymaloval. 

přívlastková 
přívlastek věty 
řídící 

Jaký, jaká, jaké? 
který, jenž, kdo, co, 
kde, jaký, který, 
čí,… 

Vidím dům, který 
stojí u lesa. 

předmětná předmět věty řídící 
pádovými otázkami 
kromě 1. a 5. pádu 

že, aby, jak, kdo, 
co, kde, kam, 
odkud 

Řekl, že nepřijde. 

doplňková doplněk věty řídící 

má dvojí vazbu – 
rozvíjí zároveň 
sloveso (přísudek) a 
jméno (podstatné 
jméno či zájmeno 
v podmětu či 
předmětu) 

jak, kterak 
Viděl lišku, jak 
utíkala k lesu. 

příslovečná 
příslovečné určení 
věty řídící 

 

- místní 
Kde, odkud, kam, 
kudy? 

kde, kam, odkud,… 
Vrátil se tam, kde 
se narodil. 

- časová 
Kdy, odkdy, dokdy, 
jak dlouho? 

když, sotva, než, 
dokud,… 

Když přišel, začal 
vyprávět. 

- způsobová 
Jak, jakým 
způsobem? 

jak 
Udělej to, jak to 
bude nejlepší. 

- měrová 
Jak moc? Do jaké 
míry? 

než, až, že 
Vyrostl tolik, že 
přerostl i otce. 

- příčinná 
Proč, za jaké 
příčiny? 

protože, jelikož 
Přišel, protože ho 
potřebovali. 

- účelová 
Proč, za jakým 
účelem? 

aby 
Přišel, aby jim 
pomohl. 



- podmínková Za jaké podmínky? 
jestli, jestliže, 
kdyby, -li, když 

Bude-li pršet, na 
výlet nepojedeme. 

- přípustková I přes co? 
třebaže, ačkoli, ač, 
přestože 

Přestože byl 
nemocný, šel do 
školy. 

Souvětí souřadné 
- obsahuje nejméně dvě věty hlavní 

Poměry mezi hlavními větami, souřadně spojenými vedlejšími větami a souřadně spojenými větnými 

členy 

Poměr Symbol Spojovací výraz Příklad 

slučovací + 
a, i, ani, také, ani – ani, jednak - 
jednak 

Přišel a sedl si do lavice. 

stupňovací  ba, ba i, ba ani, dokonce, nejen – 
ale i, nejen – dokonce i 

Byl nejen dobrosrdečný, ale i 
skromný. 

odporovací x ale, avšak, však, nýbrž, leč, sice –ale 
Pepík přišel na hřiště, ale hrát s námi 
nechtěl. 

vylučovací V nebo, anebo, buď – nebo  
Buď si uklidíš v pokojíku, nebo 
nepůjdeš ven.  

příčinný  neboť, vždyť, totiž 
Zůstal doma, neboť mu nebylo 
dobře. 

důsledkový  
proto, a proto, tak, a tak, tedy, a 
tedy, tudíž, a tudíž 

Nebylo mu dobře, a proto zůstal 
doma. 

 

 


