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Poměry



souřadně spojenými:

1. větami hlavními

2. větami vedlejšími (stejného druhu) 
3. několikanásobnými 

větnými členy



poměry

•slučovací         a
•stupňovací      ba i

•odporovací      ale

•příčinný           neboť

•důsledkový     a proto

•vylučovací      buď- nebo



Poměr slučovací

Věty jsou mluvnicky rovnocenné.

Spojky:
a, i, ani, nebo, také         čárka se nepíše
ani-ani, i- i, hned-hned    čárka se píše

Chlapec přišel domů a převlékl se.
Ani lísteček se nepohnul, ani hlásek se neozval.



Poměr stupňovací

Obsah druhé věty je závažnější
než obsah první věty.

Spojky:
ba, dokonce, ba i, dokonce i

dvojice spojek:  nejen-ale i, nejen-nýbrž i

Chlapci šli pro dřevo, ba i vodu donesli.
Chlapci přinesli nejen dřevo, ale i vodu obstarali.



Poměr stupňovací

Obsah druhé věty je závažnější než 
obsah první věty.

Spojky:  ba, dokonce, dokonce i

• nejen-ale i, nejen-nýbrž i

Věty se oddělují čárkou.

Chlapci šli pro vodu, ba i dřevo přinesli.

Chlapci přinesli nejen vodu, ale i dřiví.



Poměr odporovací

Obsahy obou vět se stavějí
proti sobě.

Spojky: 
ale, avšak, však, a
sice-ale 

Nohy ho sice bolely, ale šel dále.
Snažil se, ale nevyhrál.

Slunce je za horami, a dědina je již vzhůru. 



Poměr příčinný

Druhá věta vyjadřuje 
příčinu, důvod, vysvětlení

obsahu věty první.

Spojky: 
neboť, vždyť, totiž

Přišel domů, neboť měl hlad. 
Přišel domů, protože měl hlad. VV příčinná



Poměr důsledkový

Věta druhá vyjadřuje důsledek
věty první,

co  vyplývá obsahu věty první.

Spojky: 
a tedy, a proto a tak, tudíž, 

Cesta byla dlouhá, a proto se Kláře nelíbila.



Poměr vylučovací

Obsahy obou vět se navzájem 
vylučují.

Buď platí jedna, nebo druhá možnost.

Spojky: nebo, anebo, či
Buď-(a)nebo, zdali-či(nebo)

Musíš už jít, nebo se ještě zdržíš?
Buď si tiše hraj, nebo si čti.




