
SOUŘADNÉ  POMĚRY  MEZI  VĚTAMI  HLAVNÍMI   
V  SOUVĚTÍ  SOUŘADNÉM 

 
1. Bylo už půl druhé ale autobus stále ještě nepřijel. 
2. Buď přijedu odpoledne k vám nebo alespoň zavolám. 
3. Je sucho a tak je třeba pravidelně zalévat. 
4. Nepřijel neboť se mu rozbilo auto. 
5. Všichni tam na nás byli přívětiví tudíž jsme se cítili dobře. 
6. Půjdete domů nebo se ještě zdržíte? 
7. Na severních svazích leží sníh jižní jsou však již holé. 
8. O Velikonocích bylo zima dokonce i sníh padal. 
9. Voda je tu čistá a je tudíž stálým domovem raků. 
10.  Byl jsem na houbách a nic jsem nenašel. 
11. Povídali jsme si o všem možném nejvíce však mluvil Vašek. 
12. Zopakuj mi to ještě jednou já jsem ti totiž nerozuměl. 
13. Překvapilo nás jeho chování a proto jsem šel nepozorovaně za ním. 
14. Viděl jsem to na vlastní oči a omyl je tudíž vyloučen. 
15. Omluvila se neboť musí ještě leccos nachystat k odjezdu. 
16. Bolí mě zub ale k zubaři mám strach jít neboť se bojím vrtačky. 
17. Lékař mi předepsal pohyb a tak jezdíme každý den na kole nebo hrajeme 

tenis. 
18. Venku sice mrzlo a foukal silný vítr ale uvnitř bylo dobře. 
19. Ukliď si psací stůl a připrav si tašku do školy vždyť ráno nebude čas. 
20. Buď rychle uhneš nebo ti houba přistane na hlavě a budeš mít po účesu. 
21. Nechci to vidět nezajímá mě to dejte mi s tím tedy pokoj. 
22. Vy jste se tu nudili a nic jste neudělali avšak za námi zůstal pořádný kus 

práce. 
23. Je to složitá a hloupá historie a já na ni nerad myslím natož abych o ní 

mluvil. 
24. Hlava mě bolela nemohl jsem usnout a ke všemu sem ještě zaléhal 

příšerný rámus od sousedů. 
25. Za prvé se mi to nelíbí za druhé na to ani nemám a tak už na mě 

nenaléhejte. 
26. Tehdy totiž ještě nepil pečoval o svůj zevnějšek měl hodně vlasů ale dnes 

byste ho měli vidět. 
27. Vrhla se na zem kroutila rukama i očima trhala na sobě šaty křičela 

nesrozumitelná slova a hrála šílenou jenže my jsem jí na to nenaletěli. 
28. Spal jsem někdy u řeky sýčkové houkali ve vodě občas tajemně šplouchlo 

a já měl málem v kalhotách ale domu jsem neutekl. 
29. Nemohli jsme se dívat na televizi vichřice nám totiž strhla anténu a tak 

jediným programem na obrazovce bylo zrnění. 
30. Nejenže kolo měli dokonce i barvu jsme si mohli vybrat ale bylo velmi 

drahé a tak jsme raději odešli domů pěšky. 



ŘEŠENÍ 
 

1. Bylo už půl druhé, ale autobus stále ještě nepřijel. (odporovací) 
2. Buď přijedu odpoledne k vám, nebo alespoň zavolám. (vylučovací) 
3. Je sucho, a tak je třeba pravidelně zalévat. (důsledkový) 
4. Nepřijel, neboť se mu rozbilo auto. (příčinný) 
5. Všichni tam na nás byli přívětiví, tudíž jsme se cítili dobře. (důsledkový) 
6. Půjdete domů, nebo se ještě zdržíte? (vylučovací) 
7. Na severních svazích leží sníh, jižní jsou však již holé. (odporovací) 
8. O Velikonocích bylo zima, dokonce i sníh padal. (stupňovací) 
9. Voda je tu čistá, a je tudíž stálým domovem raků. (důsledkový) 
10.  Byl jsem na houbách, a nic jsem nenašel. (odporovací) 
11. Povídali jsme si o všem možném, nejvíce však mluvil Vašek. 

(odporovací) 
12. Zopakuj mi to ještě jednou, já jsem ti totiž nerozuměl. (příčinný) 
13. Překvapilo nás jeho chování, a proto jsem šel nepozorovaně za ním. 

(důsledkový) 
14. Viděl jsem to na vlastní oči, a omyl je tudíž vyloučen. (důsledkový) 
15. Omluvila se, neboť musí ještě leccos nachystat k odjezdu. (příčinný) 
16. Bolí mě zub, ale k zubaři mám strach jít, neboť se bojím vrtačky. 

(odporovací, příčinný) 
17. Lékař mi předepsal pohyb, a tak jezdíme každý den na kole nebo hrajeme 

tenis. (důsledkový, slučovací) 
18. Venku sice mrzlo a foukal silný vítr, ale uvnitř bylo dobře. (slučovací, 

odporovací) 
19. Ukliď si psací stůl a připrav si tašku do školy, vždyť ráno nebude čas. 

(slučovací, příčinný) 
20. Buď rychle uhneš, nebo ti houba přistane na hlavě a budeš mít po účesu. 

(vylučovací, slučovací) 
21. Nechci to vidět, nezajímá mě to, dejte mi s tím tedy pokoj. (slučovací, 

důsledkový) 
22. Vy jste se tu nudili a nic jste neudělali, avšak za námi zůstal pořádný kus 

práce. (slučovací, odporovací) 
23. Je to složitá a hloupá historie a já na ni nerad myslím, natož abych o ní 

mluvil. (slučovací, stupňovací) 
24. Hlava mě bolela, nemohl jsem usnout a ke všemu sem ještě zaléhal 

příšerný rámus od sousedů. (slučovací, slučovací) 
25. Za prvé se mi to nelíbí, za druhé na to ani nemám, a tak už na mě 

nenaléhejte. (slučovací, důsledkový) 
26. Tehdy totiž ještě nepil, pečoval o svůj zevnějšek, měl hodně vlasů, ale 

dnes byste ho měli vidět. (slučovací, slučovací, odporovací) 



27. Vrhla se na zem, kroutila rukama i očima, trhala na sobě šaty, křičela 
nesrozumitelná slova a hrála šílenou, jenže my jsem jí na to nenaletěli. 
(slučovací, slučovací, slučovací, odporovací) 

28. Spal jsem někdy u řeky, sýčkové houkali, ve vodě občas tajemně 
šplouchlo a já měl málem v kalhotách, ale domu jsem neutekl. (slučovací, 
slučovací, slučovací, odporovací) 

29. Nemohli jsme se dívat na televizi, vichřice nám totiž strhla anténu, a tak 
jediným programem na obrazovce bylo zrnění. (příčinný, důsledkový) 

30. Nejenže kolo měli, dokonce i barvu jsme si mohli vybrat, ale bylo velmi 
drahé, a tak jsme raději odešli domů pěšky. (stupňovací, odporovací, 
důsledkový) 

 


