
PŘÍSTAVEK 
 
= pojmenovává dvěma (i více) různými způsoby jeden jev, vyjadřuje totožnost 
- členy v přístavkovém vztahu jsou souřadně spojené 
- přístavková konstrukce může být u jakéhokoliv větného členu, oddělujeme ji 
z obou stran čárkami  
- vztah přístavkový je založen na určování (upřesňuje význam výrazu) a 
přisuzování (přisuzuje vlastnost), proto můžeme z věty s přístavkovou 
konstrukcí utvořit věty dvě 
 
Navštívili jsme Orlík, překrásný zámek na břehu Orlické přehrady.  
K narozeninám mi přišli blahopřát všichni mí kamarádi, Petr, Kamil i Pavel. 
Dědeček prožil celý život doma, v rodném Podkrkonoší. 
 

1. Doplň věty a vytvoř přístavkové konstrukce: 
Karel Hynek Mácha ____________________________ zemřel v roce 1836.  
Bedřich Smetana ____________________________ se narodil v Litomyšli. 
Karel IV. ____________________________ založil roku 1348 univerzitu. 
Božena Němcová ____________________________ napsala Babičku. 
Prodanou nevěstu ____________________________ jsem viděl už dvakrát. 
 
2. Vyhledej ve větách přístavky, podtrhni je a doplň čárky:  
Karel Jaromír Erben autor Kytice z pověstí národních se narodil roku 1811 
v Miletíně. Václav III. král český polsky a uherský byl zavražděn roku 1306 
v Olomouci. On přišel právě odtamtud po té cestě od lesa. Bratr vášnivý 
sběratel známek měl ohromnou radost. A ty bys tam chtěl jít bez Pavla svého 
nejlepšího kamaráda? K té hromadné dopravní nehodě došlo právě tady 
v této nepřehledné zatáčce. Pouště nejsušší místa zemského povrchu nemají 
pevně dané hranice. Z kompaktních disků digitálních zvukových nosičů jsou 
informace snímány laserem.  
 
3. Vytvoř z uvedených dvojic vět větu s přístavkovou konstrukcí: 
Vyhledej na mapě největší ostrov. Jmenuje se Grónsko. 
______________________________________________________________ 
V Číně žije daleko víc než miliarda lidí. Je to nejlidnatější stát. 
______________________________________________________________ 
Amazonka měří 7025 km. Je to nejdelší řeka nejen Jižní Ameriky, ale i 
celého světa. ___________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
Na své plavbě musí loď obeplout celou Arábii. Je to největší poloostrov.  
______________________________________________________________ 
 



ŘEŠENÍ 
 
1. Doplň věty a vytvoř přístavkové konstrukce: 
Karel Hynek Mácha, představitel českého romantismu, zemřel v roce 1836.  
Bedřich Smetana, autor opery Libuše, se narodil v Litomyšli. 
Karel IV., císař římský a král český, založil roku 1348 univerzitu. 
Božena Němcová, česká autorka 19. století, napsala Babičku. 
Prodanou nevěstu, opera Bedřicha Smetany, jsem viděl už dvakrát. 
 
2. Vyhledej ve větách přístavky, podtrhni je a doplň čárky:  
Karel Jaromír Erben, autor Kytice z pověstí národních, se narodil roku 1811 
v Miletíně. Václav III., král český, polsky a uherský, byl zavražděn roku 
1306 v Olomouci. On přišel právě odtamtud, po té cestě od lesa. Bratr, 
vášnivý sběratel známek, měl ohromnou radost. A ty bys tam chtěl jít bez 
Pavla, svého nejlepšího kamaráda? K té hromadné dopravní nehodě došlo 
právě tady, v této nepřehledné zatáčce. Pouště, nejsušší místa zemského 
povrchu, nemají pevně dané hranice. Z kompaktních disků, digitálních 
zvukových nosičů, jsou informace snímány laserem.  
 
3. Vytvoř z uvedených dvojic vět větu s přístavkovou konstrukcí: 
Vyhledej na mapě největší ostrov. Jmenuje se Grónsko. 
Vyhledej na mapě Grónsko, největší ostrov.   
V Číně žije daleko víc než miliarda lidí. Je to nejlidnatější stát. 
V Číně, nejlidnatějším státě, žije daleko víc než miliarda lidí. 
Amazonka měří 7025 km. Je to nejdelší řeka nejen Jižní Ameriky, ale i 
celého světa. Amazonka, nejdelší řeka nejen Jižní Ameriky, ale i celého 
světa, měří 7025 km. 
Na své plavbě musí loď obeplout celou Arábii. Je to největší poloostrov.  
Na své plavbě musí loď obeplout celou Arábii, největší poloostrov. 
 
 


