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Milí přátelé,

máte před sebou druhou část příručky základních ruských gramatických 
jevů. Tato část vás provede základními gramatickými strukturami, se 

kterými jste se setkali v této fázi vašeho studia ruského jazyka. Příručka 
volně navazuje na předcházející část. 

Přeji vám hodně zdaru ve studiu.

Autorka
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1. SLOVESA

1.1 Opakování matka moudrosti
Připomeňme si koncovky osob jednotného a množného čísla sloves:

I. časování II. časování sloveso zvratné

я –y/–ю я –y/–ю я –ycь/–юсь

ты –ешь ты –ишь ты –ешься

он –ет он –ит он –ется

мы –ем мы –им мы –емся

вы –ете вы –ите вы –етесь

они́ –ут/–ют они́ –aт/–ят они́ –ются

Nezapomeňte! Koncovky mohou být přízvučné! 

Příklady: 
• изучáть – я изучáю – ты изучáешь – он изучáет – мы изучáем – вы изучáете – они изучáют
• говорить – я говорю́   – ты говоpи́  шь – он говори́  т – мы говopи́  м – вы говори́  те – они говоря́  т
• жить – я живý – ты живёшь – он живёт – мы живём – вы живёте – они живýт
• писáть – я пишý – ты пи́ шешь – он пи́шет – мы пи́ шем – вы пи́ шете – они пи́ шут
• занимáться – я занимáюсь – ты занимáешься – он занимáется – мы занимáемся – вы занимáетесь – 

они занимáются
Slovesa zvratná mají částici:
• –ся - v přítomném čase po souhlásce
• –сь - v přítomném čase po samohlásce
ČÁSTICE se píší vždy dohromady se slovesem!

1.2 Co je to kmenová souhláska a proč je tak důležitá
Kmenovou souhláskou rozumíme souhlásku na kmeni slova (v tabulce vyznačena barevně). U některých 
sloves dochází v přítomném čase k její změně. Tato změna probíhá nejčastěji ve všech osobách jednotného 
i množného čísla, nebo pouze v 1. osobě jednotného čísla.
Příklady sloves se změnou kmenové souhlásky:

sloveso typ časování kmenová souhláska změna

писáть I. писá - ть с - ш

написáть I. написá - ть с - ш

приготóвить II. приготóви - ть в - вл

заказáть I. заказá - ть з - ж

люби́ть II. люби́ - ть б - бл
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Příklady časování sloves se změnou kmenové souhlásky a jejich časování:

люби́ть заказáть (при)готóвить купить

я люблю́ я закажý я (при)гoтóвлю я куплю́

ты лю́   бишь ты закáжешь ты (при)гoтóвишь ты кýпишь

он лю́   бит он закáжет он (при)гoтóвит он кýпит

мы лю́   бим мы закáжем мы (при)гoтóвим мы кýпим

вы лю́   бите вы закáжете вы (при)готóвите вы кýпите

они лю́   бят они закáжут они (при)готóвят они кýпят

Slovesa pohybu se změnou kmenové souhlásky:

ходи́ть éздить

я хожý я éзжу

ты хóдишь ты éздишь

он хóдит он éздит

мы хóдим мы éздим

вы хóдите вы éздите

они хóдят они éздят

Se slovesy se změnou kmenové souhlásky se jistě budete setkávat po celou dobu studia.

1.3 Koncovky minulého času

sloveso mužský rod ženský rod střední rod množné číslo

говори́  - ть говори́ - л говори́ - ла говори́ - ло говори́ - ли

писá - ть писá - л писá - лa писá - лo писá - ли

катá - ться катá - лся катá - лась катá - лось катá - лись

POZOR!  Některá slovesa tvoří minulý čas podle jiných principů a jejich tvary se musíme naučit. O těchto 
slovesech však budeme hovořit později. 




