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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.
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1.6 Podmiňovací způsob sloves
Podmiňovací způsob ruských sloves tvoříme pomocí minulého času a částice –бы. Tato konstrukce se 
využívá především v podmínkových větách.
Schéma: 

osoba min. čas částice překlad

я написáл бы napsal/a bych

он/онá пришёл/пришлá бы přišel/přišla by

мы говори́ли бы mluvili bychom

1.7 Infinitivní věty 
Věty infinitivní se v ruštině vyskytují v různých situacích. Jednou z frekventovaných situací je infinitiv 
v otázce, kdy konstrukce věty odpovídá českému „mám (něco udělat)“. 

tázací výraz 3. p. infinitiv ?

Příklady:
• Комý мне позвони́ть?  Komu mám zavolat?
• Что мне надéть?  Co si mám obléct?
• Что мне сказáть?  Co mám říct?
• О чём нам написáть?  O čem máme napsat?
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2. PODSTATNÁ JMÉNA 

2.1 Některé zvláštnosti skloňování podstatných jmen mužského rodu

1.  Podstatná jména mužského rodu s kmenem na –ж, –ч, –ш, –щ (např. нож, мяч, карандáш,…) mají 
v 7. p. j. č. koncovku –ем/–óм. Koncovka závisí na pozici přízvuku ve slově.

Příklad:

карандáш карандашóм

мяч мячóм

врач врачóм

муж мýжем

пляж пля́жем

2.  Podstatná jména mužského rodu s kmenem na –ц (např. огурéц, инострáнец, певéц) mají v 7. p. j. č. 
koncovku –ем/–óм. Koncovka opět závisí na pozici přízvuku ve slově.

Příklad:

огурéц огурцóм

инострáнец инострáнцем

певéц певцóм

нéмец нéмцем

пáлец пáльцем

3.  Podstatná jména mužského rodu s kmenem na –ж, –ч, –ш, –щ mají ve 2. p. mn. č. koncovku –éй.
Příklad: мяч – мячéй, карандáш – карандашéй, врач – врачéй apod.

4.  Podstatná jména mužského rodu s kmenem na –ц mají ve 2. p. mn. č. koncovku –óв/–ев. Koncovka závisí 
na pozici přízvuku ve slově.

Příklad: 

огурéц огурцóв

инострáнец инострáнцев

певéц певцóв

нéмец нéмцев

пáлец пáльцев
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2.2 Některé zvláštnosti skloňování podstatných jmen ženského rodu

Podstatná jména ženského rodu s kmenem na –ц (např. учи́тельница, больни́ца, гости́ница) mají 
v 7. p. j. č. koncovku –óй/–ей. Koncovka závisí na pozici přízvuku ve slově. 

Příklad:

учи́тельница учи́тельницей

больни́ца больни́цей

гостни́ница гостни́ницей

певи́ца певи́цей

овцá овцóй

2.3 Skloňování typu ТЕТРÁДЬ
Podle typu тетрáдь skloňují se podstatná jména ženského rodu zakončená v 1. p. j. č. měkkou souhláskou 
(souhláska + měkký znak). Je nutné odlišit podstatná jména tohoto typu od podstatných jmen mužského 
rodu měkkého zakončení, které mají v 1. p. j. č. stejnou koncovku (souhláska + měkký znak).
Příklady: лóшадь (kůň), плóщадь (náměstí), Сиби́рь (Sibiř), чaсть (část), вeщь (věc), промы́шленность 
(průmysl), ночь (noc), пóдпись (podpis) apod.

pád jednotné číslo množné číslo

1. тетрáдь тетрáди

2. тетрáди тетрáдей

3. тетрáди тетрáдям

4. тетрáдь тетрáди

6. тетрáди тетрáдях

7. тетрáдью тетрáдями

2.4 Skloňování typu ÁРМИЯ
Podle typu áрмия se skloňují životná i neživotná podstatná jména ženského rodu zakončená v 1. p. j. č. na –ия. 
Příklady: фотогрáфия, биолóгия, хи́мия, Гермáния, гимнáзия apod.

pád jednotné číslo množné číslo

1. áрмия áрмии

2. áрмии áрмий

3. áрмии áрмиям

4. áрмию áрмии

6. áрмии áрмиях

7. áрмией áрмиями
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2.5 Nesklonná podstatná jména
Mezi ruská nesklonná podstatná jména patří (základní informace):
• slova cizího původu: кинó, какáо, пальтó, метрó, кафé, меню́, éвро apod.
• jména, příjmení a názvy měst s koncovkou –o: Мáрио, Лýтченко, Брнo, Клáдно apod.

2.6 Záporový genitiv
Pro vyjádření typu „nemám“ v ruštině používáme konstrukci tzv. záporového genitivu (konstrukci 
s 2. pádem), který vypadá takto:

У когó (3. p.) нет чегó (2. p.)

У негó нет друзéй.

У меня́ нет словаря́.

У тебя́ нет врéмени.

3. PŘÍDAVNÁ JMÉNA

3.1 Komparativ (II. stupeň) a superlativ (III. stupeň) přídavných jmen
Přídavná jména můžeme stupňovat následujícím způsobem:

II. stupeň III. stupeň

koncovkou –e/–ee koncovkou –ейший/–áйший

pomocí slova бóлее pomocí slov сáмый / наибóлее

Mechanismus stupňování

I. stupeň kmen II. stupeň III. stupeň

краси́вый краси́в- 
краси́вый

краси́вее
бóлее краси́вый

краси́вейший
сáмый / наибóлее краси́вый

бы́стрый бы́стр- бы́стрee
бóлее бы́стрый

бы́стрейший
сáмый / наибóлее бы́стрый 

Pro vyjádření III. stupně můžeme použít i tuto konstrukci:

II. stupeň s koncovkou –e/–ee всегó / всeх

Příklady: 
• Бóльше всегó я люблю́ óвощи.  Nejraději mám zeleninu.
• Я дýмаю, что онá краси́вее всéх.  Myslím, že je ze všech nejkrásnější.

Poznámka
1)  Některá přídavná jména mohou mít v III. stupni zvláštní tvary.  

Příklady: лýчший (nejlepší), крyпнéйший (největší), стáрший (nejstarší) apod. 
2) Tvary II. stupně jsou neohebné!
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3.2 Komparativ přídavných jmen se změnou kmenové souhlásky
U některých přídavných jmen dochází u II. stupně ke změně kmenové souhlásky. 
Příklady nejfrekventovanějších přídavných jmen tohoto typu vidíte v tabulce:

I. stupeň II. stupeň

дорогóй дорóже 

молодóй молóже

дешёвый дешéвле

простóй прóще

ти́хий ти́ше

3.3 Srovnávání se spojkou ЧЕМ
Srovnávání pomocí spojky чем je častým typem srovnávání v ruštině. Konstrukce věty je jednoduchá a před 
spojkou чем píšeme čárku.

II. stupeň чем ---------

Příklady: 
• Он быстрéе, чем я дýмал.  Je rychlejší, než jsem si myslel.
• Онá молóже, чем моя́ сестрá.  Je mladší než moje sestra.
• Э‘то дорóже, чем вчерá.  Je to dražší než včera.
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4. ČÍSLOVKY ŘADOVÉ

Řadové číslovky se skloňují stejně jako přídavná jména tvrdého zakončení – podle typu нóвый.  
Jedinou výjimkou je řadová číslovka трéтий, která má zakončení měkké.

Srovnejte:

нóвый пéрвый трéтий

1. p. нóвый 1. p. пéрвый 1. p. трéтий

2. p. нóвого 2. p. пéрвого 2. p. трéтьего

3. p. нóвому 3. p. пéрвому 3. p. трéтьему

4. p. нóвый/нóвого 4. p. пéрвый/пéрвого 4. p. трéтий/трéтьего

6. p. нóвом 6. p. пéрвом 6. p. трéтьем

7. p. нóвым 7. p. пéрвым 7. p. трéтьим

Pro vyjádření typu Ve kterém roce / století? v ruštině používáme В КАКÓМ ГОДÝ / ВÉКЕ? V odpovědi 
používáme konstrukci в + 6. p. U víceslovných řadových číslovek tvar 6. p. používáme až u poslední číslovky.
Příklady: 
• v roce 1984 – в ты́сяча девятьсóт вóсемьдесят четвёртом годý
• v roce 2003 – в две ты́сячи трéтьем годý
• v roce 1999 – в ты́сяча девятьсóт девянóсто девя́том годý

POZOR na následující číslovky:
• v roce 1950 – в ты́сяча девятьсóт пятидеся́том годý
• v roce 1960 – в ты́сяча девятьсóт шестидеся́том годý
• v roce 1970 – в ты́сяча девятьсóт семидеся́том годý
• v roce 1980 – в ты́сяча девятьсóт восьмидeся́том годý
• v roce 2000 – в двухты́сячном годý
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5. ZÁJMENА

5.1 Zájmeno ВEСЬ
Zájmeno BECЬ (ВСЯ / ВСЁ / ВСЕ) řadíme mezi zájmena určovací. Odpovídá českému výrazu VŠECHEN / CELÝ.
Příklady: вeсь день – celý den, вeсь уикéнд – celý víkend, вся жизнь – celý život, всё врéмя – celou dobu, 
всe лю́ди – všichni lidé

Zájmeno se taktéž používá v konstrukcích nej-...  ze všech / ze všeho.
Příklady: краси́вее всех / всегó – nejkrásnější (viz výše)

pád MR ŽR SR mn. číslo

1. вeсь вся всё всe

2. всегó всeй всегó всех

3. всемý всeй всемý всeм

4. вeсь (neživ.)
всегó (živ.)

всю всё всe (neživ.)
всeх (živ.)

6. всём всeй всём всeх

7. всeм всeй всeм всéми

5.2 Zájmena přivlastňovací ЕГÓ / EЁ / ИХ
Zájmena егó / eё / их jsou přivlastňovacími zájmeny 3. osoby. Tato zájmena se nikdy neskloňují!
Příklady: егó лýчший друг, от егó лýчшего дрýга, eё сестрá, от eё сестры́, их студéнты, от их 
студéнтов

5.3 Vztažná zájmena КОТÓРЫЙ / КОТÓРАЯ / КОТÓРОЕ / КОТÓРЫЕ
Zájmeno КОТÓРЫЙ / КОТÓРАЯ / КОТÓРОЕ / КОТÓРЫЕ se nejčastěji vyskytuje jako zájmeno vztažné ve 
vedlejší větě a odpovídá českému zájmenu který / která / které/ kteří.
Zájmeno КОТÓРЫЙ nepoužíváme v otázce, výjimku tvoří spojení КОТÓРЫЙ час? / Kolik je hodin?
Příklady: 
• Фильм, котóрый стóит посмотрéть, ...  Film, který stojí za shlédnutí, ...
• Жéнщина, котóрую вы ви́дите, ...  Žena, kterou vidíte, ...
• Гóрод, в котóром я живý, ...  Město, ve kterém žiji, ...

Skloňování:

pád котóрый котóрая котóрое котóрые

1. котóрый котóрая котóрое котóрые

2. котóрого котóрой котóрого котóрых

3. котóрому котóрой котóрому котóрым

4. котóрый (neživ.)
котóрого (živ.)

котóрую котóрое котóрые (neživ.)
котóрых (živ.)

6. котóром котóрой котóром котóрых

7. котóрым котóрой котóрым котóрыми
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5.4 Neurčitá zájmena a zájmenná příslovce s částicí –нибудь
Tento druh zájmen se tvoří připojením částice –нибудь k tázacímu zájmenu a obecně označuje předmět, 
který není jednoznačně určen. V češtině spíše odpovídá výrazům kdokoliv, cokoliv, kdekoliv, kdykoliv apod.
Příklady: 

rusky česky

ктó-нибудь někdo / kdokoliv

чтó-нибудь něco / cokoliv

какóй-нибудь nějaký / jakýkoliv

гдé-нибудь někde / kdekoliv

когдá-нибудь někdy / kdykoliv

кудá-нибудь někde / kamkoliv

5.5 Neurčitá zájmena a zájmenná příslovce s částicí –то
Tato zájmena se tvoří připojením částice –то k tázacímu zájmenu. Obecně označují předmět, který je 
charakterizován vyšší mírou konkrétnosti (srovnej s –нибудь).

rusky česky

ктó-то někdo

чтó-то něco

какóй-то nějaký

гдé-то někde

когдá-то někdy

кудá-то někde

6. SPOJKA ЧТÓБЫ

Spojka чтóбы patří mezi spojky podřadicí a odpovídá českému aby. Spojka se nachází v účelových větách 
(za jakým účelem). 
Po této spojce používáme:
• infinitiv – pokud v obou částech souvětí je stejný podmět
• tvar slovesa – pokud jsou v obou částech věty různé podměty

Příklady:
• Я записáл твóй нóмер телефóна, чтóбы егó не забы́ть. (1 podmět) 

Zapsal jsem si tvoje telefonní číslo, abych ho nezapomněl.
• Мне нýжно встать в шесть часóв утрá, чтóбы успéть на автóбус. (1 podmět) 

Musím vstát v šest ráno, abych stihl autobus.
• Емý нáдо помóчь, чтóбы он сдaл все экзáмены. (2 podměty) 

Je třeba mu pomoct, aby složil všechny zkoušky.
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