
VĚTY JEDNOČLENNÉ, VĚTNÉ EKVIVALENTY  

Trocha teorie. Ta nikoho nezabije. Ale musím podotknout, že to nejsou věci nové, už jsme se o nich zmiňovali. Třeba 

je najdete, když nahlédnete do starých sešitů. 

Už jsme si zopakovali všechny větné členy. Víme, že základními větnými členy jsou podmět a přísudek, ty by měly 
být v každé větě (podmět je někdy nevyjádřený, ale ten si z kontextu a podle tvaru slovesa dovedeme doplnit: O 
víkendu jsme si mohli odpočinout od práce do školy.). Jsou to věty dvojčlenné=podmět i přísudek. 
Některé věty v tomto ohledu tvoří výjimku=jeden nebo oba ze základních v.členů chybí. 
 
Věty, které mají pouze přísudek, podmět není vyjádřen ani ho nelze doplnit, se nazývají věty jednočlenné/ 
bezpodmětové. Takové věty často označují: 

 atmosférické jevy: Prší. Blýskalo se. Mrzlo. Silně fouká. To je ale vedro. 

 tělesné stavy: Píchá mě v boku. Bolí mě v krku. (Pozor, ale ne: Bolí mě hlava. Zde je podmět hlava a přísudek bolí.) 

 duševní stavy: Je mi smutno. Stýská se mi. 

Pak existují věty, které nemají ani podmět ani přísudek, nazývají se neslovesné věty/větné ekvivalenty. 

Základem těchto vět je například: 
o infinitiv: Stát! Nevstupovat! Nefotit! 
o podstatné nebo přídavné jméno: Ovoce a zelenina. Lenko! Skvělé! Takové překvapení! Harry Potter a tajemná komnata. 
o příslovce: Jasně. Rychle! Dobře. Proč? Kdy? 
o částice: Ano. Ne, ne. Kéž by! Snad. 
o citoslovce: Pšt. Hmm. Au! Jé! 

 
 

ZVLÁŠTNOSTI VĚTNÉ STAVBY (učebnice str. 72) 

Součástí vět bývají také VÝRAZY, které nejsou větnými členy. Od zbytku věty je oddělujeme čárkou/čárkami. Už 
známe: 
 

 citoslovce: Fuj, to jsem se lekla! To je ale těžká práce, uf. Heleďte, myslím, že by vám to mohlo takhle stačit.  

 oslovení (5.pád, označuje, ke komu se mluví, do věty je vloženo nebo je k ní připojeno): Jendo, ráda tě vidím. 
Dobrý den, pane Loukoto, ráda bych Vás pozvala na zítřejší poradu. Vítáme Tě, milý Františku. 

 
Můžeme se také setkat se samostatným větným členem a vsuvkou. TOTO JE NOVÉ, nebrali jsme, ale v běžné řeči jste 
si jich možná všimli.  
 

 samostatný větný člen: může to být kterýkoli větný člen z věty, postavíme ho mimo větu (před ni, méně 
často za ni), oddělíme čárkou, ve větě ho nahradíme zájmenem nebo příslovcem:  

Anežka to s námi kluky uměla. /věta se samostatným větným členem: Anežka, ta to s námi kluky uměla. 
Tihle lidé jsou velmi pracovití. /věta se samostatným větným členem: Ti jsou velmi pracovití, tihle lidé.  
V lese dnes bylo krásně. /věta se samostatným větným členem: V lese, tam dnes bylo krásně. Tam dnes bylo krásně, 
v lese. 

 vsuvka: věta, souvětí nebo slovo, s větou významově souvisí, obsahuje stanovisko, mínění 
mluvčího, méně podstatné, doplňující informace, dodatečné vysvětlení, hodnocení. Oddělujeme ji 
čárkami, pomlčkami, závorkami. V běžné řeči přirozeně oddělíme pauzou a říkáme ji méně výrazně. Vsuvky 
do věty „nepatří“ (nejde se na ně zeptat jako na větné členy nebo vedlejší věty ) a je možné je ve větě 
vynechat:  
Tento pokoj, jak jsem se již zmínil, já uklízet nebudu. Já jsem na to-musím se přiznat-zapomněl. Stalo se to 
(zdá se mi) vloni na jaře. 
Vždy, když jdu k vám, ale to bohužel nebývá tak často, jak bych si přál, si předem představuji ty báječné 
buchty, co vonívají až na verandě. =vsuvka je souvětí 
Vsuvkami často bývají výrazy: prosím, tuším, ovšem, snad, myslím, upřímně řečeno,... Tyto výrazy se 
natolik ustálily, že je čárkami oddělovat nemusíme, ale můžeme: Odešlete mi prosím práci včas. Odešlete 
mi, prosím, práci včas. 


