
Přívlastek postupně rozvíjející a několikanásobný 

 Označ přívlastky, kde je to potřeba, doplň čárky: 

Za oknem kvetly červené bílé a růžové muškáty. Osvěžující horský vzduch je trvale nasycen přiměřenou vlhkostí. 

K pěstování vybíráme jen odolné a přizpůsobivé rostliny. Těmi úzkými strmými uličkami dojdete až ke středověké 

kamenné tvrzi. Na zájezdu jsme poznali krásná upravená lázeňská města. Tenisová hřiště mají povrchy antukové 

travnaté a z umělých hmot. Moje staré roztrhané kalhoty visely na věšáku v kůlně. Zápas sliboval nádhernou 

vzrušující podívanou. V dálce se objevily první šedivé střechy stavení. Eva je sympatická usměvavá milá a 

sebevědomá dívka. Volavky se usadily v hlubokém temném lese. 

Přívlastek těsný a volný 

 Podtrhni přívlastkovou vazbu, rozhodni, zda se jedná o přívlastek volný nebo těsný a doplň čárky: 

Učebnice vydané před rokem 1983 jsou neplatné. Louka zářící tisíci pampelišek krásně voněla. Míče 

pomalované všemi barvami létaly vzduchem. Znám několik skotských písní a balad zpívaných pochopitelně 

v angličtině. Květiny rozeseté po louce se v letním žáru skláněly k zemi. Sešity určené pro rýsování musí být 

bez linek. Křišťálová váza vybroušená rukou zkušeného skláře ležela rozbitá pod stolem. Toto město vzniklé 

na důležité obchodní stezce patří mezi nejpůvabnější města jižních Čech. Slunce vycházející na obzoru 

probudilo veškerou ptačí havěť.  

Přístavek 

Dvakrát říkáme totéž, ale jinými slovy. Základem přístavku je podstatné jméno, které je dále rozvito. Věty s přístavkem mají 

podobnou stavbu, v běžné řeči přirozeně přístavek říkáme méně výrazně. Oddělujeme od zbytku věty čárkou/čárkami. 

 Najdi přístavek, označ ho a doplň čárky: 

Aleš, náš vedoucí, byl kdysi výborným horolezcem. Kynuté knedlíky s borůvkami mé nejoblíbenější jídlo umí naše 

mamka snad ze všech nejlépe. Pedagogické spisy Jana Ámose Komenského Učitele národů opravdu nepatří 

k zakázaným knihám. Noc v Benátkách klasická opereta Johanna Strausse vznikla před více než sto lety. Jindřich 

Kalvoda poštmistr zdejšího poštovního úřadu se z vlastní vůle rozhodl doručovat poštu včas. Jediný blesk skolil lípu 

staletou strážkyni chalup krčících se kolem ní. Na věšáku zůstal černý klobouk jeho nejvěrnější průvodce na všech 

cestách. 

Doplněk 

Rozvíjí jméno (podstatné, zájmeno) v podmětu (i pokud se jedná o nevyjádřený podmět) nebo předmětu věty a sloveso (přísudek) 

zároveň. Zachycuje vlastnost podmětu nebo předmětu v průběhu děje nebo vlastnost, která se mu dějem přisuzuje. Často je na 

konci věty, přídavné jméno rád (ráda, rádo, …), zájmeno sám (sama, samo,…) jsou ve větě vždy doplňkem. Ptáme se: Jak? Jaký? 

jako kdo? Jako co? Za koho? Za co? Kým? Čím? 

Nechala jsi okno do ulice zavřené? (Jaké okno? Jak jsi ho nechala?) Uvítali mě tam jako dobrého známého. (Jako koho?, zde se 

jedná o rozvitý doplněk) 

POZOR na záměnu s přísudkem jmenným: Zelenina v obchodě se zdála celkem čerstvá. (doplněk)/ Zelenina v obchodě nebyla 

koncem týdne už čerstvá. (přísudek jmenný se sponou, umět sponová slovesa) 

 Najdi a označ doplněk:  

Pošta nám doručila zásilku poškozenou. Bratr se vrátil domů plný optimismu. Nechtěl bys mi jít na svatbu za svědka? 

Celé prázdniny jsme u babičky na chalupě chodili bosi. Nechceš si to raději udělat sám? Neseděla bys mi jako model? 

Pavlu tam znají jako slušnou dívku. Bramborovou kaši nemám moc rád. Ještě v jedenáct hodin vypadal silně 

nevyspalý. Zvolili ho předsedou správní rady. Hned po návratu z posilovny jsme se cítili celí rozlámaní. 

 

 Když už máme větné členy zopakovány, zkuste rozebrat tyto věty a určit všechny větné členy (případně ty 

větné členy, které bezpečně ovládáte). Středoškoláci se budou snažit určit opravdu všechny. Věty si opište, 

rozeberte a výsledek mi pošlete starycestina@gmail.com 

Měl chuť si o tom se mnou důvěrně promluvit. Půjdeme navečer zase zalévat zahrádku? Dříví vorařů bývalo dříve 

považováno za velice cenné. Letošní produkce ryb by měla být mírně nižší než v loňském roce. Lidé dnes tráví na 

zahradách čas nejen zahradními pracemi, ale také odpočinkem. 
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