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Věta hlavní je řídící, na ničem není závislá.
Věta vedlejší je závislá:

na větě hlavní
nebo jiné větě vedlejší.

Věta vedlejší je vždy připojena k větě řídící:
vztažným zájmenem: kdo, co, jaký, který, čí….

vztažným příslovcem: kde, kam, kdy…

spojkou podřadicí:
      aby, jakmile, až, než, nežli, zatímco, když, 
kdyby, protože, poněvadž, jestliže, -li, přestože, 
ačkoli, třebaže, i když, ač, že









Přísudková       nahrazuje jmennou část přísudku věty hlavní 
(řídící)
    věta hlavní končí na sponové sloveso

     Není taková, jaká se zdála.

Podmětná    kdo, co – nahrazuje podmět věty hlavní (řídící)

Kdo se snaží, zvládá úkoly. 
(snaživec)

podstatném jméně

Přívlastková    jaký?         

Vrátil se do města, ve kterém bydlel.



Závisí na slovese!
Předmětná   pádové otázky: co, koho, čeho, komu, čemu, 

o kom, o čem, s kým, s čím

   Vyprávěl nám, jak dopadlo včerejší utkání.

Příslovečné: kde, kam, odkud
místní           
   Šel, kam ho nohy nesly.

  kdy, odkdy, 
dokdy

časová                 
    Vrátil se, když se setmělo.

  kdy,   
za jaké podmínky

podmínková        
  Splním to, když budu moci.

  jak, 
jakým způsobem

způsobová    
    Udělal to, jak mu řekl.

  jak hodně měrová     
   Je stejně starý, jako jeho 
kamarád.



  proč, z jaké příčiny příčinná         
Vyhrál, protože hodně 
trénoval.

  proč, za jakým účelem účelová  
Aby vyhrál, musel hodně 
trénovat.

  i přes jakou skutečnost přípustková          
Ačkoli trénoval, nevyhrál.

  



Závisí na podstatném jménu a slovese zároveň.

Doplňková   rozvíjí  sloveso přes podstatné 
jméno 
  věta hlavní končí na 
podstatné jméno
                            

Zahlédl jsem Lenku, jak
mizí ve dveřích.

  vedlejší věta začíná často jak, jako, 
kterak



Rozliš věty hlavní a vedlejší: VH, VV, urči druh VV
        

1. Máme-li rýmu, musíme s sebou nosit 
kapesníky.

                                                        
2. Mšice patří mezi škodlivý hmyz, 

protože sají šťávy z rostlin.

      
3. Jestřáb obvykle útočí v nepřehledném 

terénu a jeho útoky jsou bleskurychlé.
                   



Rozliš věty hlavní a vedlejší: VH, VV
        VV -podmínková                                       VH
1. Máme-li rýmu, musíme s sebou nosit kapesníky.

          VH                                               VV-příčinná
2. Mšice patří mezi škodlivý hmyz, protože sají

šťávy z rostlin.

      VH
3. Jestřáb obvykle útočí v nepřehledném terénu a

jeho útoky jsou bleskurychlé.
                   VH




