
ŘEŠENÍ S VYSVĚTLENÍM - DRUHY VEDLEJŠÍCH VĚT 

Úkol: 1) Podtrhněte vedlejší větu a určete její druh. 
Věta, na kterou se nejde zeptat, je VH. Věta, na kterou se zeptat lze, je VV – ta je podtržená. 
Na VV se ptám podobně jako na větný člen.  
 

a) Zajímalo mě, z které doby pochází vystavované exponáty.    VV podmětná  

(Kdo,) co mě zajímalo? Rozvíjím sloveso a ptám se 1. pádem, tedy jako na Po (podmět).   

b) Ptal se, kudy se dostane do centra města.      Vv předmětná 

Ptal se na (koho,) co? Rozvíjím sloveso a ptám se 4. pádem, tedy jako na Pt (předmět).   

c) Rodiče jí radili, aby zkusila přijímací zkoušky na vysokou školu.   Vv předmětná  

Rodiče jí radili (koho), co? Rozvíjím sloveso a ptám se 4. pádem, tedy jako na Pt (předmět).   

d) Žák sledoval, jak mistr opracovává dřevo.      Vv předmětná  

Žák sledoval (koho), co? Rozvíjím sloveso a ptám se 4. pádem, tedy jako na Pt (předmět).   

e) Je nutné, aby se ke zkoušce přihlásil nejpozději příští týden.   VV podmětná  

(Kdo,) co je nutné? Rozvíjím sloveso a ptám se 1. pádem, tedy jako na Po (podmět).   

f)   Obloha byla, jako by ji vymetl.        VV přísudková  

Být je pomocné sloveso, které k sobě potřebuje  – tedy jmennou část přísudku. 

 „Jako by ji vymetl“ je tedy jmenná součást přísudku slovesně-jmenného/jmenného se sponou. 

    (Př: byla vymetená – byla, jako by ji vymetl). 

g) Na místo jsme dorazili rychleji, poněvadž jsme stihli dřívější vlak. Vv příslovečná příčinná   

Na místo jsme dorazili proč (z jaké příčiny, důvodu)? Rozvíjím sloveso a ptám se  

jako na Pu příčiny.    

h) Pokud zavoláte, přijedeme pro vás.           Vv příslovečná podmínková  

Přijedeme pro vás za jaké podmínky? Rozvíjím sloveso a ptám se jako na Pu podmínky.     

Úkol: 2) Doplňte interpunkci, podtrhněte vedlejší větu a určete její druh. 

Věta, na kterou se nejde zeptat, je VH. Věta, na kterou se zeptat lze, je VV – ta je podtržená. 
VH a VV musí být odděleny čárkou.  
 

a) Nevěděla jsem, jak ten film dopadne.     Vv předmětná 

Nevěděla jsem (koho,) co? Rozvíjím sloveso a ptám se 4. pádem, tedy jako na Pt (předmět).   

b) Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.      VV podmětná  

Kdo,(co) do ní padá? Rozvíjím sloveso a ptám se 1. pádem, tedy jako na Po (podmět).   

c) Chci se zeptat, odkud ten autobus pojede.      Vv předmětná 

Chci se zeptat na (koho,) co? Rozvíjím sloveso a ptám se 4. pádem,  

tedy jako na Pt (předmět).   

d) Když to půjde, vyřídím mu to.     Vv příslovečná podmínková  

Vyřídím mu to za jaké podmínky? Rozvíjím sloveso a ptám se jako na Pu podmínky.     

e) Mám ráda čas, kdy se schází celá rodina.      Vv přívlastková 

Jaký čas mám ráda? Rozvíjím (ptám se na) podstatné jméno, chci zjistit jeho vlastnost -  

ptám se jako na Pk (přívlastek). 

f) Je víc než pravděpodobné, že si s tím nebudete vědět rady.   VV podmětná  

(Kdo,) co je víc než pravděpodobné? Rozvíjím sloveso a ptám se 1. pádem, tedy jako na Po 

(podmět).   

g) Vrať se, odkud jsi přišel.       Vv příslovečná místní 

Kam se vrať? Rozvíjím sloveso, ptám se na místo, tedy jako na Pu místa.    
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h) Šel, co noha nohu mine.       Vv příslovečná způsobová   

Jak šel? Rozvíjím sloveso, ptám se na způsob chůze, tedy jako na Pu způsobu.    

i) Šel, kam ho nohy nesly.       Vv příslovečná místní 

Šel kam? Rozvíjím sloveso, ptám se na místo, tedy jako na Pu místa.    

j) Tvářil se, jako by mu ulítly včely.      Vv příslovečná způsobová   

Tvářil se jak? Rozvíjím sloveso, ptám se na způsob, tedy jako na Pu způsobu.   

  

Úkol: 3) Doplňte interpunkci, proveďte větný rozbor, nakreslete graf souvětí a určete druhy 
 vedlejších vět. 

 

Správně byla varianta b): 

1.VV     2.VH          3.VH  

Poněvadž jsem ztratil stravenky, nechodím do konce měsíce na obědy a vařím si sám. 

         + (slučovací poměr) 

2.VH      a 3.H 

Poněvadž 1.VV 

Příslovečná příčinná (Proč, z jakého důvodu nechodím do konce měsíce na obědy?) 

 


