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Předmět: Český jazyk

Ročník: 8

Tematický okruh: Souvětí podřadné a souřadné

Anotace:

1. Umět rozlišit větu hlavní a větu vedlejší

2. Umět rozlišit pojem věta hlavní a věta řídící

3. Cvičení



Souvětí podřadné a souřadné

Souvětí je větný celek složený ze dvou nebo 
několika vět.
Spojení věty hlavní s jednou nebo několika 
větami vedlejšími se nazývá souvětí
podřadné. Souvětí vzniklé spojením vět 
hlavních se nazývá souvětí souřadné. 
Kterákoli z hlavních vět může být rozvita 
jednou nebo i několika větami vedlejšími. 



V souvětí podřadném oddělujeme vždy čárkou větu 
hlavní od vedlejší, větu řídící od závislé. Čárku 
nepíšeme jenom mezi větami vedlejšími závislými na 
téže větě, jestliže ovšem jsou spojeny spojkami a, i, 
ani, nebo s významem slučovacím, např.: Byl s ním 
pohromadě vždy jen několik zimních měsíců, kdy 
byly chalupy zaváty sněhem a kdy se všechen život 
odehrával v jejich malých sednicích. V souvětí
souřadném oddělujeme jednotlivé věty čárkou. 
Čárku nepíšeme jedině před spojkami a, i, ani, nebo 
ve významu slučovacím. 



Ve všem ho přímo těšilo, že svede práci jako 
dospělý člověk.
Ke všemu se měl s obratností, kterou podědil 
po tátovi.
To byl čas, kdy Vašek ještě stále mohl rejdit s 
kluky po vsi.
Vedlejší věty jsou připojeny k větám řídícím:
buď spojkami podřadicími (aby, když, že, 
kdyby, jestliže, -li apod.), anebo vztažnými 
zájmeny (kdo, co, jaký, který, čí, jenž) nebo 
vztažnými příslovci (kde, kam, kudy, kdy, jak, 
proč, apod.). 



Je třeba rozlišovat pojmy věta hlavní a věta řídící. Věta hlavní
je větou řídící, jestliže na ní závisí věta vedlejší. Věta vedlejší
(tedy věta závislá) může být zároveň větou řídící, jestliže na ní

závisí další věta vedlejší. 

V souvětí
vyrazil však z chalupy jako šíp,
H kdy vyrazil?
když na něho zavolala,
V1 (řídící) co na něho zavolala?
aby se šel proběhnout.
V2 (vedlejší závislá na V1)
je na první větě vedlejší (V1) závislá další věta vedlejší (V2). 
V1 je řídící větou věty V2. 



Vysvětli na souvětích, jak chápeš pojem 
souřadné a podřadné souvětí:

Požádali jsme Tomáše, aby slavnostně
promluvil.

Tomáš slavnostně promluvil a všichni přítomní
jej odměnili potleskem.



Požádali jsme Tomáše, aby slavnostně
promluvil.

Požádali jsme Tomáše 1VH

aby slavnostně promluvil  2VV závislá na 1VH

/souvětí obsahuje jednu VH=podřadné/

Tomáš slavnostně promluvil a všichni 
přítomní jej odměnili potleskem.

Tomáš slavnostně promluvil 1VH

všichni přítomní jej odměnili potleskem 2VH

/souvětí obsahuje dvě VH=souřadné/
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• Prezentace Microsoft Powerpoint 2003




