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Souvětí

souřadné
podřadné



Souvětí souřadné

Má dvě věty hlavní a libovolný 
počet vět vedlejších.

1VH a 2VH;   když 1VV, 2VH a 3VH

Chlapec přišel domů a převlékl se.
Když zapadlo slunce, vrátil se domů a povečeřel.



Souvětí podřadné

Má pouze jednu větu hlavní 
a libovolný 

počet vět vedlejších.

Když 1VV, 2VH   1VH, ačkoli 2VV, aby 3VV  

Když se setmělo, vrátil se domů.
Nedařilo se mu, ačkoli se snažil, 

aby konečně vyhrál.



ÚKOLY:
Rozliš souvětí souřadné a podřadné:

1.Hodiny tikaly tak hlasitě, že jsem vstal a odnesl je do 
kuchyně.

2.Dovařila slavnostní oběd, prostřela jídelní stůl a 
doprostřed stolu postavila vázu s krásně naaranžovanou 
květinou.

3.Když jsem byla malá, tak jsem se všeho bála, a proto jsem 
nechtěla být večer sama doma.

4.Pozorně jsme poslouchali Evu, neboť byla měsíc u bratra 
v Paříži a vyprávěla nám všechny zajímavé historky 
z města nad Seinou.

5.Nejlepším místem na pozorování polárních září je 
venkov, protože množství městských světel

a vysokých budov značně omezují viditelnost a výhled.



Řešení:
Rozliš souvětí souřadné a podřadné:

1.Hodiny tikaly tak hlasitě, že jsem vstal a odnesl je do 
kuchyně.  SP

2.Dovařila slavnostní oběd, prostřela jídelní stůl a 
doprostřed stolu postavila vázu s krásně naaranžovanou 
květinou. SS

3.Když jsem byla malá, tak jsem se všeho bála, a proto jsem 
nechtěla být večer sama doma. SS

4.Pozorně jsme poslouchali Evu, neboť byla měsíc u bratra 
v Paříži a vyprávěla nám všechny zajímavé historky 
z města nad Seinou.  SS

5.Nejlepším místem na pozorování polárních září je 
venkov, protože množství městských světel

a vysokých budov značně omezují viditelnost a výhled. SP




