
 Ahoj, všechny zdravím! 
 
 Zopakuj si vedlejší věty. 
Nic nemusíš opisovat!  
Jen si přečti příklady.  
 Přiložila jsem i přehled, máte ho ve starém 
sešitě, pokud chceš, můžeš si ho znovu vytisknout. 
 
 Zapíšeš si až na konci VV doplňkovou a 
přísudkovou. 
 



Vedlejší věty 
opakování 



Druhy VV 
• podmětná: Kdo se bojí, nesmí do lesa. 

• předmětná: Řekl, že přijde. 

• přívlastková: Viděl muže, který upadl. 

• příslovečná: 

– místní: Byl tam, kam ho posadili. 

– časová: Budu čekat, dokud nezavoláš. 

– podmínková: Budu-li hodný, dostanu nový mobil. 

– způsobová: Pracoval, jak nejlépe dovedl. 

– měrová: Byl tak dojatý, že se rozplakal. 

– příčinná: Nepřišel, protože pršelo. 

– účelová: Zavolal, aby mi všechno vysvětlil. 

– přípustková: Přestože pršelo, přišel. 

 

 



 
Postup při určování VV: 

 
1) Najdu VH a podtrhnu ji. 

2) Celou VH se zeptáme na VV. 

3) VV si odpovíme na otázku. 

 

Př.  Protože pršelo, zůstal doma. 

   Zůstal doma proč? Z jaké příčiny? 

   Protože pršelo. 



Druhy vedlejších vět: 

•PODMĚTNÁ – ptáme se kdo co?  

      - VH nemá podmět (říkáme si „ono“) 

  

Zdálo se, že bude pršet. 

Kdo to udělal, se zatím neví. 

Není jisté, jestli přijede. 

 



PŘEDMĚTNÁ – ptáme se pád. otázkami (kromě 1. a 5. pádu) 
       - ve VH je podmět (i nevyjádřený) 
      
 
Petr řekl, že se vrátí.      (řekl koho co?) 
  
Snažila se o to, aby měla dobré známky. 
                    (snažila se o koho co?) 
 
Vyprávěl nám o tom, jak se vyboural. 
                     (vyprávěl nám o kom o čem?) 
 



• VV PŘÍSLOVEČNÉ 
 
 
•MÍSTNÍ – ptáme se kde, kam, odkud, kudy? 
  
Šel tam, kam ho srdce táhlo.   
   
Tam, kde rostou blatouchy, bývá vlhko.  
 
Vrátil se, odkud přišel.    
 
 



•VV PŘÍSLOVEČNÉ 
 

•ČASOVÁ – kdy, odkdy, dokdy?  (jakmile) 
 
Jakmile přišel, začal uklízet. 

Počkejte, dokud se nevrátím. 

Když odcházel, zabouchl za sebou dveře. 
 

 

•PODMÍNKOVÁ – kdy, za jaké podmínky? (jestliže, -li) 
 

Budu-li hodný, dostanu psa. 

Jestliže se naučím, dostanu jedničku. 
Pokud bude pršet, nepůjdu ven. 
 



•VV PŘÍSLOVEČNÉ 
 
•ZPŮSOBOVÁ – jak? jakým způsobem? 
  

Mluvil, jak mu zobák narostl. 

Udělal to tak, jak nejlépe uměl. 
Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. 

  

•MĚROVÁ – jak, do jaké míry, kolik, jak moc? 
  

Nabral si tolik zlata, kolik unesl. 

Je stejně starý, jako je Pavel. 
Rackové křičeli, až nám uši zaléhaly. 

  



•VV PŘÍSLOVEČNÉ 
 
•PŘÍČINNÁ – proč? z jaké příčiny?  
   (protože, poněvadž, jelikož) 
 Opozdil se, protože zaspal. 
 Poněvadž se nenaučil, dostal pětku. 
 Nepřijel na kole, jelikož ho bolela noha. 
 
 
•ÚČELOVÁ – proč? za jakým účelem? (aby) 
 Nařídil si budík, aby nezaspal. 
 Přišel jsem, abych vám pomohl. 
 Aby byla úspěšná, pilně se učila. 



•VV PŘÍSLOVEČNÉ 
 
•PŘÍPUSTKOVÁ – i přes co? (ač, ačkoliv, přestože,   
      třebaže, i když)  
  
 Přestože vstal včas, přišel pozdě do práce. 
  
 Ačkoliv se naučil, nic neuměl. 
  
 Třebaže odpočívala, byla stále unavená. 
  
 Nepoděkoval mi, i když jsem mu pomohl. 
  
  
 



•VV přívlastková 
- ptáme se jaký, který, čí? (který, jenž) 

- bývá často vložená do VH 

- VH končí jménem (1., 3., 4.) 

 

 Na stole ležel dárek, který mi přivezla sestra. 

 Pes, který štěká, nekouše. 

 Dům, v němž bydlíme, je starý. 

 Pozdravil jsem muže, který šel přede mnou. 

 Děti, které přišly, hlasitě křičely. 



•VV DOPLŇKOVÁ  
 
- rozvíjí současně jméno i přísudek (stejně jako doplněk) 
- VH končí na jméno (1., 3., 4.) 
- VH obsahuje sloveso smyslového vnímání  
     (vidět, spatřit, pozorovat, cítit, slyšet...) 
- nejčastější spoj. výrazy jak, kterak 
 
 VV předmětná   VV doplňková 
 
Viděl, jak Petr odchází.            Viděl Petra, jak odchází. 
 
Slyšel, jak vlak houká.  Slyšel vlak, jak houká. 
 
 

zápis 



Přečti si další příklady: 

  

 VV předmětná    VV doplňková 

Cítil, jak se kouř šíří.   Cítil kouř, jak se šíří. 

 

Pozoroval, jak se srnky pasou. Pozoroval srnky, jak se pasou. 

 

Spatřil, jak Eva přichází.  Spatřil Evu, jak přichází. 

 

Slyšel, jak si Ivan píská.  Slyšel Ivana, jak si píská. 

 

Viděla, jak táta odjíždí.   Viděla tátu, jak odjíždí. 

 

 



•VV přísudková 
- nahrazuje část přísudku jmenného se sponou 

  

 Obloha byla modrá. 

 Obloha byla, jako když ji vymete. 

 

-ve větě hlavní je sponové sloveso   

         (být, bývat, stát se, stávat se) 

 

-jmenná část přísudku – modrá – je vyjádřena vedlejší    

   větou ... jako když ji vymete. 

 

zápis 



   Pamatuj! 
!! při určování VV přísudkové nepoužíváme otázky 
 (dokonce se nesmíme ptát, pletlo by nás to!) 

- musíme ji poznat podle VH  
 

- na VV přísudkovou často odkazují zájmena  

 Nejsem takový, jak si myslíš. 

 Ona je ta, co vždy pomůže. 

 Petra není taková, jak se dělá. 

 Děda je z těch, co mě rozesmějí. 

 

 

 

zápis 



Přečti si příklady VV přísudkových: 
 

Její vlasy byly, jako by je pozlatil. 
 

Nebe bylo, jako by vymetl. 
 
Obloha byla, jako by ji namaloval. 
 

Já nejsem taková, jak se zdá.  
 

Lucka byla, jako by ji opařili. 
 

Jana není z těch, kdo důvěřují lidem. 
  

 



Podívej se, jak se z věty jednoduché s Přjs vytvoří VV přísudková: 
 

Princezna byla jako začarovaná. 
Princezna byla, jako by ji začarovali. 
 
Jirka byl jako vyměněný. 
Jirka byl, jako by ho vyměnili. 
 
Krajina byla jako pocukrovaná. 
Krajina byla, jako by ji pocukrovali. 
 
 



Porovnej věty: 

Renata není, jako bývala.  VV přísudková 
Renata není taková kamarádka, jaká bývala. Jaká kamarádka? 
       VV přívlastková 
Byl, jako by ho opařili. VV přísudková 
Byl zaražený, jako by ho opařili. Jak moc zaražený? VV měrová 
 
 
Nejsem z těch, kdo umí lichotit. VV přísudková 
Nepatřím mezi ty, kdo umí lichotit. Nepatřím mezi koho? 
      VV předmětná 
 
Renata není taková, kdo zradí kamarádku. VV přísudková 
Renatu nepočítám mezi holky, které zradí kamarádku. 
     Nepočítám mezi jaké holky? VV přívlastková 
 



Rozliš věty vedlejší přísudkové a přívlastkové. Nejprve si urči přísudek!!  
Pak si zkontroluj. 

Dědeček byl z těch, kdo šíří dobrou náladu. 

Nejsi taková, jakou si tě pamatuji.  

Nejsi taková hráčka, jakou si tě pamatuji. 

Přece není takový darebák, který se jen vysmívá.  

Bylo to, jako by se po něm země slehla.  

Bylo to takové zmizení, jaké kriminalista nepamatoval. 

Ráno bylo, jako by měla přijít bouřka.  

Přece není takový, aby se ti vysmíval.  

Bylo takové počasí, jaké si dlouho nepamatujeme.  

Jitka není taková, jak se dělala. 



Dědeček byl z těch, kdo šíří dobrou náladu. VV přísudková 

Nejsi taková, jakou si tě pamatuji. VV přísudková 

Nejsi taková hráčka, jakou si tě pamatuji. VV přívlastková (jaká hráčka?) 

Přece není takový darebák, který se jen vysmívá. VV přívl. (jaký darebák?) 

Bylo to, jako by se po něm země slehla. VV přísudková 

Bylo to takové  zmizení, jaké kriminalista nepamatoval. VV přívl. (jaké 

        zmizení?) 

Ráno bylo, jako by měla přijít bouřka. VV přísudková 

Přece není takový, aby se ti vysmíval. VV přísudková 

Bylo takové počasí, jaké si dlouho nepamatujeme. VV přívlastková (jaké 

        počasí?) 

Jitka není taková, jak se dělala. VV přísudková 


