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Milí přátelé,

dostává se vám do rukou stručná příručka  
základních gramatických jevů ruského jazyka, 

který jako začátečníci studujete.

Tato část příručky si klade za cíl 
provést vás základními gramatickými jevy,  

stejně jako je jednoduše vysvětlit.

Další části příručky budou věnovány 
stále složitějším gramatickým strukturám, 
tak jak při svém studiu budete postupovat.

Přeji vám hodně úspěchů ve studiu.

Autorka

Přehled základních 
ruských gramatických jevů

Renata Adamcová
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1. SLOVESA

1.1 Co je dobré vědět o slovesech
O ruských slovesech je dobré vědět následující:
1. Infinitiv čili neurčitek
Ruská slovesa v infinitivu mají tyto koncovky:

koncovka příkladу

–ть быть, говори́ть, жить

–ти́ идти́, нести́

–чь мочь, помóчь

–ться (sloveso zvratné) интересовáться, катáться

POZOR!  U sloves zvratných se částice –ся/–сь píší vždy dohromady. 
Srovnejte:

česky rusky

zajímat se интересовáться

dopisovat si перепи́сываться

2. Osoby, číslo a čas 

 jednotné číslo množné číslo

я мы

ты вы

он, онá, онó они́

Ruské sloveso je možno (stejně jako v češtině) vyjádřit v přítomném, minulém a budoucím čase.

3. Přízvuk sloves v přítomném čase
Slovesa v přítomném čase mohou mít tyto základní typy přízvuku:

Stálý přízvuk
 na koncovce 

– v průběhu časování svou pozici nemění
 na kmeni      
Pohyblivý přízvuk – přízvuk v průběhu časování mění svou pozici (viz tabulka)
Příklady:
Přízvuk stálý (na koncovce)

sloveso – časování schéma přízvuku

говори́ть                            I

я говорю́                            I

ты говори́шь                            I

он говори́т                            I

мы говори́м                            I

вы говори́те                            I

они́ говоря́т                            I
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Přízvuk pohyblivý 

sloveso – časování schéma přízvuku

писáть                            I

я пишу́                            I

ты пи́шешь   I

он пи́шет   I

мы пи́шем   I

вы пи́шете   I

они́ пи́шут   I

Jiné příklady sloves s pohyblivým přízvukem: искáть, люби́ть, ходи́ть, купи́ть, мочь, смотрéть.

1.2 Jak slovesa časujeme aneb slovesa v přítomném čase
Ruská slovesa v přítomném čase se řadí do dvou základních skupin: 
• slovesa I. časování 
• slovesa II. časování 
Slovesa zvratná mají na konci –ся/–сь (viz výše).

Všimněte si, že slovesa 1. časování mají ve 3. osobě množného čísla koncovku 
–ут/–ют, slovesa II. časování mají koncovku –ат/–ят, někdy jsou koncovky přízvučné.

I. časování II. časování sloveso zvratné

читáть смотрéть интересовáться

я читáю я смотрю́ я интересу́юсь

ты читáешь ты смóтришь ты интересу́ешься

он читáет он смóтрит он интересу́ется

мы читáем мы смóтрим мы интересу́емся

вы читáете вы смóтрите вы интересу́етесь

они́ читáют они́ смóтрят они́  интересу́ются

1.3 Jak vyjadřujeme zápor
Záporný tvar sloves v přítomném, minulém i budoucím čase vyjadřujeme pomocí záporky не, kterou píšeme 
vždy zvlášť.

Příklady:
• Я не знáю, кто он. 
• Он не интересýется спóртом. 
• Они́ не смóтрят телеви́зор.
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