
3
Přehled základních 
ruských gramatických jevů
Renata Adamcová



© Mgr. Renata Adamcová
© Klett nakladatelství, s. r. o., Praha 2016

Klett nakladatelství s. r. o.
Průmyslová 11, 102 00 Praha 10
info@klett.cz, www.klett.cz

Jazyková revize: Anatoly Orlov
Odpovědná redaktorka: Mgr. Radmila Vyskočilová
Layout a sazba: Reklamare, s.r.o., Soběslavská 66, 130 00 Praha 3
Vytiskl: TNM Print, s. r. o., Nové Město 14, 503 51 Chlumec nad Cidlinou

1. vydání
ISBN 978-80-7397-247-9
R443

Přehled základních 
ruských gramatických jevů 3

Renata Adamcová



Milí přátelé,

máte před sebou poslední část příručky základních ruských 
gramatických jevů, která vám ukáže a pokusí se co nejjednodušeji 

vysvětlit složitější struktury ruské gramatiky. 

Opět vám přeji hodně úspěchů ve studiu.
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SLOVESA

1.1 Zvláštnosti časování některých sloves 
Některá slovesa mají v přítomném čase zvláštní tvary, které se musíme naučit. Často jde o slovesa se 
změnou kmenové souhlásky. Příklady takových sloves najdeme v tabulce:

хотéть мочь искáть

я хочý я могý я ищý

ты хóчешь ты мóжешь ты и́щешь

он хóчет он мóжет он и́щет

мы хоти́м мы мóжем мы и́щем

вы хоти́те вы мóжете вы и́щете

они́ хотя́т они́ мóгут они́ и́щут

Minulý čas těchto sloves:
• xотéть: хотéл – хотéла – хотéлo – хотéли
• мочь: мог – моглá – моглó – могли́
• искáть: искáл – искáла – искáло – искáли

Rozkazovací způsob:
• xотéть: netvoříme!
• мочь: netvoříme!
• искáть: ищи́ / ищи́те!

1.2 Slovesa v infinitivu na –овать / –ировать
Slovesa v infinitivu na –овать / –ировать patří do skupiny sloves cizího původu. 
K této skupině sloves patří například tato slovesa: испóльзовать, организовáть, учáствовать, сортировáть, 
приватизи́ровать, критиковáть apod.

Příklady časování sloves na –овать:

испóльзовать организовáть сортировáть

я испóльзую я организýю я сортирýю

ты испóльзуешь ты организýешь ты сортирýешь

он испóльзует он организýет он сортирýет

мы испóльзуем мы организýем мы сортирýем

вы испóльзуете вы организýете вы сортирýете

они́ испóльзуют они́ организýют они́ сортирýют

Pozn. U slovesa сортировáть je přízvuk na konci slova!
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1.3 Vyjádření typu musí být / nesmí být (vyjádření nutnosti) v kombinaci s přídavným 
jménem
Pro toto vyjádření ruština používá následující konstrukce:

pro vyjádření kladné
• он дóлжен быть 
• онá должнá быть   +  7. p. přídavného jména
• онó должнó быть
• они́ должны́ быть

pro vyjádření záporné
• он не дóлжен быть 
• онá не должнá быть 
• онó не должнó быть   +  7. p. přídavného jména
• они́ не должны́ быть

Příklady: 
Он дóлжен быть чéстным. Продáвец должен быть вéжливым с покупáтелями. Oни́ должны́ быть 
cтрóйными.

1.4 Další slovesa se změnou kmenové souhlásky v 1. os. j. č.
• эконóмить – я эконóмлю
• готóвить – я готóвлю

V dalších osobách jednotného i množného čísla změna kmenové souhlásky neprobíhá: 
• ты эконóмишь, ......, они́ эконóмят  
• ты готóвишь, ......, они́ готóвят

1.5 Sloveso давáть

я даю́ мы даём

ты даёшь вы даёте

он даёт они́ даю́т

• minulý čas: давáл – давáла – давáло – давáли
• rozkazovací způsob: давáй / давáйте!

Jako sloveso давáть se skloňují i jiná podstatná jména např. продавáть, преподавáть.




