
POMĚRY VĚT HLAVNÍCH – SOUVĚTÍ  SOUŘADNÉ

Začínáme si povídat o souvětí souřadném. Vy znáte souvětí podřadné. To má jen jednu větu
hlavní a k tomu 2 a více vět vedlejších. Druhy vět vedlejších znáte, umíte se na ně ptát a 
podle otázek určit druh věty vedlejší.

Nyní se dostáváme k tomu, že v souvětí mohou být dvě věty hlavní a k nim věty 
vedlejší, nebo dokonce i více vět hlavních. Takovému souvětí říkáme souvětí souřadné. 
Neboli obráceně – souvětí souřadné je takové souvětí, které má dvě a více vět hlavních. 
Na větu hlavní se nemůžete nijak zeptat. Věta hlavní je samostatný větný celek s 
podstatnou informací. Pokud máte v souvětí těch hlavních vět víc, vždy spolu nějak 
obsahově souvisí, neboli je mezi nimi poměr.
Co znamená slovo poměr? Slyšeli jste někdy někde toto slovo? Určitě ano! Například v 
nedávné době u nás ve třídě! Tam vzniklo poměrů! Neboli vztahů. Synonymem slova 
poměr  je vztah. A my budeme v souvětích hledat a určovat různé vztahy - poměry mezi 
hlavními větami. 

Těchto poměrů (vztahů) je šest a jmenují se: poměr slučovací, poměr stupňovací, poměr 
odporovací, poměr vylučovací, poměr příčinný, poměr důsledkový. 

Teď probereme každý poměr zvlášť a vy zjistíte, jak je to jednoduché. Hledáme obsahový 
vztah mezi větami a k tomu spojovací výrazy, které jsou typické pro jeden z poměrů. 
Neboli každý poměr má své typické spojovací výrazy, které u něj můžete najít. 
Takže se do toho pustíme.

POMĚR SLUČOVACÍ (značka +)
Věty v poměru slučovacím jsou navzájem rovnocenné, vyjadřují sounáležitost. Děj často 
probíhá společně, nebo jsou to dva děje probíhající po sobě. Např.

Maminka vaří oběd a tatínek se dívá na televizi.
Bratr luxuje náš pokoj, též sestra uklízí.
Nejdříve si napíšu domácí úkoly, potom půjdu ven.

Typické spojky: a, i, též, také, ani, pak, jednak-jednak, dílem-dílem, napřed, potom
(co znamenají spojky s pomlčkou? Že v jedné větě hlavní je je první část, v druhé větě 
hlavní je druhá část, např. O prázdninách chci jete jednak na pár dní k babičce, jednak budu 
několik týdnů s rodiči na chalupě.)

příklad rozboru:
          1VH                                                  2VH
Doly byly zmechanizovány a dřinu lidí nahradily stroje.
1VH a 2VH = souvětí souřadné
1VH + 2VH poměr slučovací



POMĚR STUPŇOVACÍ (značka – ta není na počítači, jsou to malé dva schůdky)
Poměr stupňovací znamená, že obsah druhé věty stupňuje (nějak zesiluje nebo zeslabuje) 
obsah věty první. Je to vlastně to samé, jako když stupňujete přídavná jména (veselý, 
veselejší, nejveselejší), jen se to děje mezi dvěma větami. Většinou je druhá věta závažnější 
než první. Např.

Skauti nám ukázali svůj tábor, dokonce nás pozvali i na oběd.
Celý den lilo jako z konve, ba i kroupy začaly k večeru padat.
Nejen že Honza nedává ve škole pozor, on dokonce i hlasitě vyrušuje.

Typické spojky: ba, ba i, ba ani, dokonce i, nejen – ale(i), nejen – nýbrž(i)

příklad rozboru:
                1VH                                                                                  2VH
Po návratu z třídních schůzek nebylo rodičům do smích, maminka se dokonce rozplakala.
1VH, dokonce 2VH= souvětí souřadné
1VH (schůdky) 2VH poměr stupňovací
__________________________________________________________________________

POMĚR ODPOROVACÍ (značka X)
Poměr odporovací znamená, že obsah druhé věty odporuje obsahu první věty, tyto dvě věty 
jsou v nějakém rozporu. Např.

Venku krásně svítí sluníčko, ale najednou se rozpršelo.
Paní učitelka nám pomalu a srozumitelně vysvětluje novou látku, jenže já jsem to stejně 
nepochopil.
Led na rybníce stále byl, avšak chodit už se po něm nedalo.

Typické spojky: ale, však, avšak, leč, nýbrž, jenže, a přece, sice – ale

příklad rozboru:
           1VH                               2VH
Slunce pěkně vycházelo, ale obloha se brzy zatáhla.
1VH, ale 2VH = souvětí souřadné
1VH X 2VH poměr odporovací
  
__________________________________________________________________________



POMĚR VYLUČOVACÍ (značka V)
Poměr vylučovací znamená, že obsah druhé věty vylučuje možnosti věty první. Řečeno 
zjednodušeně – jestliže platí jedna možnost, pak neplatí druhá a naopak. Např.

Buď se budu odpoledne dívat na televizi, nebo půjdu se spolužačkou ven.
Chtěl bych studovat na gymnáziu, anebo si zvolím střední pedagogickou školu.
V sobotu obvykle odpočívám, anebo se někdy při spoustě úkolů učím.

Typické spojky: buď, nebo, anebo, buď – nebo, zdali – či, zdali – nebo, snad, či

příklad rozboru:
           1VH                                                                     2VH
Buď za své provinění dostanu menší kapesné, nebo mi rodiče zakážou hrát na počítači.  
Buď 1VH, nebo 2VH = souvětí souřadné
1VH V 2VH poměr vylučovací
________________________________________________________________________

POMĚR PŘÍČINNÝ   (značka          )
V tomto poměru druhá věta uvádí příčinu (důvod) pro to, co se tvrdí v první větě. Případně 
druhá věta vysvětluje to, co je důležité pro pochopení věty první. Např.

Přišla jsem pozdě do školy, neboť jsem byla u lékaře.
Nemohu mamince pomoci odpoledne s úklidem, vždyť se musím učit.
Baltské moře je málo slané, má totiž stálý přísun sladké vody.

Typické spojky: neboť, vždyť, totiž

Příklad rozboru:
                     1VH                                                                     2VH
Nemohl jsem se připravit na test z matematiky, neboť jsem zapomněl učebnici doma.
1VH, neboť 2VH = souvětí souřadné
1VH           2VH poměr příčinný
________________________________________________________________________
POMĚR DŮSLEDKOVÝ (značka          )
Druhá věta vyjadřuje důsledek obsahu věty první (je to pravý opak příčinného poměru). 
Např. 
Ráno jsem zaspala, a proto mi ujel autobus.
Neučil jsem se na test ze zeměpisu, tudíž jsem zákonitě dostal pětku.
Ráno jsem se na cestu do školy málo oblékla, a tak jsem nastydla.

Typické spojky: proto, a proto, tak, a tak, tedy, a tedy, tudíž, a tudíž

příklad rozboru:
            1VH                                                 2VH
Byl jsem celé v prázdniny v Římě, a proto znám Řím velice dobře.
1VH, a proto 2VH = souvětí souřadné
1VH          2VH poměr důsledkový



SHRNUTÍ

Souvětí souřadné má dvě a více vět hlavních.
V souvětí souřadném určujeme poměr mezi větami hlavními.
Poměr je obsahový vztah mezi větami.
Poměry rozlišujeme: slučovací, stupňovací, odporovací, vylučovací, příčinný, 
důsledkový.
Každý poměr má své typické spojky. Spojky je potřeba umět vyjmenovat jako 
básničku, napomohou při hledání obsahových vztahů, poměrů.

P.S. Opravdu se ty spojky naučte, budu je po vás chtít, potřebujete je znát ke 
zkouškám. Pokud se to teď nenaučíte a budete pracovat jen se sešitem, bude vám 
ouzko v devítce. Jakmile se vrátíme do školy, budu chtít ty spojky ze dne na den. 
Upozorňuji vás na to už teď, až se budete v září někteří hroutit, že se to nedá naučit. 
Dá, ale chce to čas. A ten vy teď máte, broučci. Tak vzhůru do toho!

POSLEDNÍ NOVINKA!
Protože probíráme souvětí a v souvětí je vždy několik vět, jistě jste si všimli, že jsou věty 
odděleny čárkami. V tuto chvíli zapomeňte na všechno, co jste se dosud dověděli o 
spojkách. 
NOVÉ PRAVIDLO – TOTO UŽ SE NIKDY NEBUDE MĚNIT!

Před každou spojkou se píše čárka! POUZE pokud se spojky a, i, nebo a ani nacházejí 
v poměru slučovacím, pak se před nimi čárka nepíše. Pokud budou spojovat věty v jiném
poměru, pak se čárka i před těmito spojkami píše. Vše budeme procvičovat.



PRACOVNÍ LIST

Určete poměr mezi dvěma větami hlavními. Samozřejmostí je opět vlnovkou podtrhnout 
přísudky, spojky dáváte u souvětí souřadného do čtverečku. Nad věty napíšete zkratky
vět hlavních a jejich počet. Na nic se neptáte, pod souvětí napíšete poměr a zdůvodníte, 
proč si to myslíte. Zdůvodňujete obsahem těch vět. Vrátím se do výkladu, tam jste měli 
souvětí:
Např. to poslední o Římu – zdůvodnění může být: to, že znám Řím velice dobře, je 
důsledkem toho, že jsem tam byl celé prázdniny, proto poměr důsledkový

Babička vaří oběd a dědeček seká na dvorku dříví na zimu.

Petrovi se udělalo ve škole špatně, a proto odešel dříve z vyučování.

K narozeninám jsem dostala od rodičů nejen dort, dokonce mi koupili i krásný dárek.

Tuto knihu jsem nečetla, neboť ji v knihovně neměli.

Mohl bys odpoledne přijít k nám na návštěvu, ale já vlastně nebudu doma.

O prázdninách buď pojedu s kamarádkou na chalupu, nebo budeme sjíždět s 
bratrancem Sázavu.

Eva je velmi šikovná na ruční práce, ba i svetr si sama upletla.

Dědeček je nemocný, tudíž za ním chodím častěji.

Nejdříve pojedeme o prázdninách k moři, potom pojedeme za babičkou a dědou.

Chtěla bych po prázdninách studovat na vysoké škole, vždyť se mi studium na 
gymnáziu daří.


