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SOUVĚTÍ PODŘADNÉ - Zadání 
 
 

1. Urči druhy vedlejších vět v souvětí podřadném, pozoruj věty se stejnými spojovacími 
výrazy. 
Jaký poznatek máš? 
 
Řekni mi, kde jsi tak dlouho. 
Je mi známo, kde roste hodně hřibů. 
Nenajdeš u nás místo, kde by nebylo krásně. 
Stan jsme postavili tam, kde nás zastihl soumrak. 
Je důležité, aby o tom nikdo nevěděl. 
Pracuj tak, aby byli všichni spokojeni. 
Snažil jsem se naslouchat tak, aby mi neuniklo nic podstatného. 
Zdá se, že přichází bouřka. 
Řekl, že přijde až zítra. 
Musíš být rád, že máš práci. 
Půjdu zase tam, odkud jsem přišel. 
Jestliže se nebudeš snažit, budeš mít špatné známky. 
Pes, který štěká, nekouše. 
Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. 
Když jsem já šel tou Putimskou branou, dívaly se dvě panenky za mnou. 
Budete-li otálet, ujede nám vlak. 
 
 
2. Souvětí podřadné s několika větami vedlejšími  
Úkol: věty vedlejší podtrhni a urči jejich druh 
 
Na Hradčanech jsme si prohlédli Vladislavský sál, kde se shromažďovali představitelé národa, 
aby učinili důležitá rozhodnutí. 
 
Musíme dbát na to, aby doklady nebyly poškozeny, protože jinak by se staly bezcennými. 
 
Když se v roce 1879 u příležitosti 100. výročí Francouzské revoluce konala v Paříži Světová 
výstava, postavil  Gustave Eiffel se svými společníky unikátní železnou věž, která měla být ve 
městě nad Seinou tak dvacet až třicet let. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SOUVĚTÍ PODŘADNÉ - ŘEŠENÍ 
 
 

1. Urči druhy vedlejších vět v souvětí podřadném, pozoruj věty se stejnými spojovacími 
výrazy 
Jaký poznatek máš? 
 

1. Řekni mi, kde jsi tak dlouho.  
2. Je mi známo, kde roste hodně hřibů. 
3. Nenajdeš u nás místo, kde by nebylo krásně. 
4. Stan jsme postavili tam, kde nás zastihl soumrak. 
5. Je důležité, aby o tom nikdo nevěděl. 
6. Pracuj tak, aby byli všichni spokojeni. 
7. Snažil jsem se naslouchat tak, aby mi neuniklo nic podstatného. 
8. Zdá se, že přichází bouřka. 
9. Řekl, že přijde až zítra. 
10. Musíš být rád, že máš práci. 
11. Půjdu zase tam, odkud jsem přišel. 
12. Jestliže se nebudeš snažit, budeš mít špatné známky. 
13. Pes, který štěká, nekouše. 
14. Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. 
15. Když jsem já šel tou Putimskou branou, dívaly se dvě panenky za mnou. 
16. Budete-li otálet, ujede nám vlak. 
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Stejný spojovací výraz uvozuje jinou větu vedlejší – závisí na větě hlavní 
 
 
 



2. Souvětí podřadné s několika větami vedlejšími  
Úkol: věty vedlejší podtrhni a urči jejich druh 
 
Na Hradčanech jsme si prohlédli Vladislavský sál, kde se shromažďovali představitelé národa, 
aby učinili důležitá rozhodnutí. 
 
…kde - přívlastková 
 … aby  - příslovečná účelová 
 
 
Musíme dbát na to, aby doklady nebyly poškozeny, protože jinak by se staly bezcennými. 
…. aby -  předmětná 
… protože - příslovečná příčinná 
 
Když se v roce 1879 u příležitosti 100. výročí Francouzské revoluce konala v Paříži Světová 
výstava, postavil Gustave Eiffel se svými společníky unikátní železnou věž, která měla být ve 
městě nad Seinou tak dvacet až třicet let. 
… když -  příslovečná časová 
… která -  přívlastková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


