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• Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 

• Tematická oblast: Souvětí souřadné a podřadné 

• Předmět: Český jazyk a literatura 

• Výstižný popis způsobu využití, případně metodické 
pokyny: žák se seznámí s definicí vět souřadných a 
podřadných, dokáže je rozlišit, určí oddělování vět 
čárkami 

• Klíčová slova: věta souřadná, věta podřadná 

• Druh učebního materiálu:DUM 



Souvětí souřadné a podřadné 

Souvětí podřadné 

• je tvořeno jednou větou hlavní a 

nejméně jednou větou vedlejší 

• věta hlavní (VH) – není závislá na jiné 

větě, není její součástí 

• věta vedlejší (VV) – je závislá na jiné 

větě, lze se na ni touto větou zeptat, 

plní funkci větného členu jiné věty 

• Použití čárky v souvětí podřadném: 

• věty oddělujeme čárkou, pokud nejsou 

souřadně spojeny spojkami a, i, ani ve 

významu slučovacím a před spojkou 

nebo, či ve významu eventuality 

• vloženou větu oddělujeme čárkami z 

obou stran (Oznámil mi, že když si 

auto nekoupím, prodá ho někomu 

jinému.) 

Souvětí souřadné 

• Vzniká spojením nejméně dvou vět 

hlavních. Věty spolu obsahově 

souvisí, ale nejsou na době mluvnicky 

závislé. 

• Každá z vět hlavních může být dále 

rozvita větou vedlejší.  

• Jsou spojeny spojovacími výrazy, 

nebo i bez nich, oddělují se čárkou.  

• Použití čárky v souvětí souřadném:  

• Věty se oddělují od sebe čárkami, 

pokud nejsou spojeny  spojkami a, i, 

ani, nebo, či v poměru slučovacím. 



Souvětí souřadné a podřadné 

• 1. Proveď rozbor souvětí, urči počet vět, věty hlavní a vedlejší. 

• Ve městě vyrostly nové domy a staré byly zbourány. _________ 

• Kočka si hrála s koťaty, pes dřímal u boudy a kvočna počítala 

kuřata. __________ 

• Dnes jsem zaspal, a proto mi ujel autobus. _________ 

• Těším se na jaro, ptáci budou zpívat, tráva se zazelená a sluníčko 

bude hřát. _________ 

• Žáci se už týden učili novou látku, ale někteří potřebovali ještě čas, 

aby ji pochopili. _________ 

• Blížil se liják, obloha potemněla, za chvíli zahřmělo a na obloze se 

zaklikatil blesk. _________ 

• Chtěl jsem jít s kamarádem do kina, protože dávali nový film, ale 

nakonec jsem zůstal doma. _________ 

• Bolí tě ještě hlava, nebo půjdeš už do školy? _________ 



Souvětí souřadné a podřadné 

• 2. Doplň čárky. 

• Třebaže po dešti vysvitlo sluníčko nikam nešel. Lékař prohlédl 

pacienta a předepsal mu léky. Na zahradě byla vysoká tráva i když 

jsme ji před pár dny posekali. Žák se musel doučit látku doma 

protože ve škole nedával pozor. Někdy se mu zdálo že ho pozoruje. 

 

• 3. Doplň věty hlavní větami vedlejšími. 

• Měla špinavé kalhoty, ____________________________________. 

• Raději mu poradím, _____________________________________. 

• Novou písničku jsme si zazpívali všichni, 

______________________________________________________. 

• Rád jsem navštěvoval babičku, 

_____________________________________________________. 

• Do práce chodil pěšky ___________________________________.  


