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1 Pády (Відмінки)

1.1  1. pád (1 відмінок)

Питання: Kdo, co? 

1 відмінок нам вказує на те,що чи хто являється підметом у реченні, хто чи що виконує якусь дію.

Podstatná jména (Іменники)

1. p. č, j. 1. p. č. mn.
M živ. pán, student, kamarád, pes, spolužák

ale: učitel, přítel 
páni, studen  , kamarádi, psi, spolužáci
ale: učitelé, přátelé

muž, chlapec muži, chlapci 

kolega, děda, táta, policista kolegové, dědové, tátové, policisté
než. obraz, autobus,  zámek, stůl, dům obrazy, autobusy, zámky, stoly, domy

počítač počítače
Ž žena, podlaha, stěna ženy, podlahy, stěny

židle, ulice židle, ulice
postel, skříň postele, skříně

S křeslo, světlo křesla, světla
le  ště, dítě le  ště, dě  

nádraží nádraží

Kdo se učí češ  nu? - Já se učím češ  nu./Mar  n se učí češ  nu./Moje sestry se učí češ  nu./ Ty se učíš češ  nu./
Kolegové se učí češ  nu.

Co je na stole? - Na stole je dopis./ Na stole je nějaký dopis.

1 відмінок множини застосовуємо після числівників 2, 3 і 4. Після 5 тa більше використовуємо 2 відмінок 
множини.

Přídavná jména (Прикметники)

1. p. č. j. 1. p. č. mn.
M živ. Jaký...? 

nějaký, velký, český, světlý, čerstvý, dob-
rý, krásný, druhý, cizí..

Jací...? 
nějací, velcí, češ  , světlí, čerství, dobří, 
krásní, druzí, cizí...

neživ. Jaký...? 
nějaký, uzený, zeleninový, bílý, český, 
druhý, cizí...

Jaké...? 
nějaké, uzené, zeleninové, bílé, české, 
druhé, cizí...

Ž Jaká...? 
nějaká, skvělá, čerstvá, lososová, česká, 
druhá, cizí...

Jaké...? 
nějaké, skvělé, čerstvé, lososové, české, 
druhé, cizí...
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S Jaké...? 
nějaké, dobré, tmavé, české, cizí...

Jaká...? 
nějaká Dobrá, tmavá, česká, cizí...
(ně)jaké dě  

Přivlastňovací zájmena (Присвійні займенники)

Osobní 
zájmeno

Přivlastňovací zájmeno
1. p. č. j.

já můj syn/dům moje/má sestra moje/mé dítě
ty tvůj syn/dům tvoje/tvá sestra tvoje/tvé dítě
on jeho syn/dům jeho sestra jeho dítě
ona její syn/dům její sestra její dítě
ono jeho pes/batoh jeho sestra jeho letadlo
my náš syn/dům naše sestra naše dítě
vy váš syn/dům vaše sestra vaše dítě
oni jejich syn/dům jejich sestra jejich dítě

1. p. 
č. 
mn.

moje, tvoje, jeho, její, naše, vaše, jejich ženy (F), dě   (N), domy (M inan.)
moji/mí, tvoji/tví, jeho, její, naši, vaši, jejich přátelé, muži, kolegové

1. 2  2. pád (2 відмінок)

Питання: Koho, čeho?

2 відмінок може вказувати на власність (власнити щось). Найчастіше застосовується після прийменників, 
після іменників та виразах, котрі вказують на кількість.

Прийменники:
u, od, do, z, vedle, bez, vlevo od, vpravo od, ...

Інші вирази: 
числівники: (5 тa більше)
вирази, що вказують на кількість: půl, 10 dkg, kilo, kus, kousek, plátek, láhev, litr, hrníček, lžíce, sklenička, 

málo, hodně, kolik, několik 

Власність:
syn mojí kamarádky, auto jejího manžela, dě   jejího bratra ...

2 відмінок після прийменника чи після іншого іменника, чи після прислівника вживається дуже часто. 
Aлe не існує багато дієслів, котрі вимагають 2 відмінок: zeptat se (схоже ptát se) тa týkat se також 
корисне. Означає «мати щось спільного з...».
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Podstatná jména

2. p. č. j. 2. p. č. mn.
M živ. pána, studenta, kamaráda, psa, spolužá-

ka, učitele, přítele 
pánů, studentů, kamarádů, psů, spolužá-
ků, učitelů, přátel

muže, chlapce mužů, chlapců
kolegy, dědy, táty, policisty kolegů, dědů, tátů, policistů

než. obrazu, autobusu, zámku, stolu, domu obrazů, autobusů, zámků, stolů, domů
počítače počítačů

Ž ženy, podlahy, stěny 
buchty, hrušky

žen, podlah, stěn 
buchet, hrušek

židle, ulice židlí, ulic
postele, skříně, soli, mrkve postelí, skříní

S křesla, světla, trička křesel, světel, triček
le  ště, dítěte le  šť, dě  

nádraží nádraží

Přídavná jména

2. p. č. j. 2. p. č. mn.
M živ. u

od
vedle
půl
litr
...

dobrého, cizího u
vedle
od
5 a víc
kilo 
cena

těch 
dobrých
čerstvých
levných
cizích

než. čerstvého, cizího
Ž levné, dobré, cizí
S drahého, cizího

2. p. osobních zájmen 

1. p. 2. p. (bez 
předl.)

2. p. (do, od, 
u, bez ...)

Přízvučné

já mě mě, mne mě, mne
Neptá se tebe, ale mne.

ty tě tebe tebe
on(o) ho něho jeho

Jeho se to netýká, jen jí.
ona jí ní jí
my nás nás nás

Jich se nemůžeš zeptat, 
nás ano.vy vás vás vás

oni jich nich jich
to toho toho toho
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2. p. přivlastňovacích zájmen 

Os. 
zájm.

Přivlastňovací zájmeno
2. p. č. j.

Přivlast. z.
2. p. č. mn.

já mého syna/domu mojí/mé sestry mého dítěte mých
ty tvého tvojí/tvé tvého tvých
on jeho jeho jeho jeho
ona jejího její jejího jejích
ono jeho jeho jeho jeho
my našeho naší našeho našich
vy vašeho vaší vašeho vašich
oni jejich jejich jejich jejich

Zeptali se toho našeho hodného pana učitele.
Zeptali se té mojí dobré kamarádky.
Zeptali se toho jejich chytrého dítěte.

Pozor:
Zeptáme se jejích přátel. (Přátel Moniky)
Zeptáme se jejich přátel. (Přátel Moniky a Pavla)

Koho se to týká? Týká se to těch tvých dobrých studentů, ale nás se to netýká. 
Čeho se to týká? Týká se to všech velkých měst.
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1.3  3. pád (3 відмінок)

Питання: Komu, čemu?

3 відмінок вказує на непрямий додаток – вказує на те, на кого спрямована дія чи стан, або по 
відношенню до кого це відбувається. 3 відмінок вимагається після прийменників k чи pro  .

3. p. č. j. 3. p. č. mn.
Ž k

pro  

té
dobré
cizí

Janě, mámě, hlavě, lampě, tetě
škole, puse, Míše
paní Novákové/Malé

Janám, mámám, ženám, sestrám, lam-
pám, tetám, školám, pusám

Věře, sestře, knize
lékařce, zubařce

sestrám, knihám, lékařkám, zubařkám

boles  , skříni, posteli bolestem, skříním, postelím
ulici, nemocnici, Lucii ulicím, nemocnicím

M k
pro  

tomu
dobré-
mu
cizímu

Markovi, Pavlovi, tátovi, kolegovi
doktorovi, právníkovi
pánovi, panu Novákovi/Holému
Petru Beranovi, Petru/ovi Holému (= 
-ovi only once)

tátům, kolegům, Pavlům

doktorům, právníkům
pánům

člověku; domu, svátku, obleku lidem, domům, svátkům, oblekům
lékaři, učiteli, příteli; počítači lékařům, učitelům, přátelům, počítačům

S tomu
malému
cizímu

dítě  dětem
uchu, oku, městu, nádraží, rajče  uším, očím, městům, nádražím, rajča-

tům

Mn. č.: (k) těm malým/cizím lidem/ženám, sestrám, bolestem, skříním, ulicím/ doktorům, kolegům, přátelům, 
počítačům/dětem, rajčatům, městům, uším, očím

Komu zavoláš? - Naší babičce, tomu novému kamarádovi.
Čemu se směješ? - Tomu novému v  pu.
Ke komu půjdeme v sobotu? - K mojí nejlepší kamarádce.

3. p. osobních zájmen 

1. p. 3. p. bez předložky 3. p. po předložce 3. pád - přízvučné
já mi

Je mi dobře.
mně
Vrá  l se ke mně?

mně
Mně to neukážeš?

ty  
Co   je?

tobě
Jdu k tobě.

tobě
Tobě to nedám.

on, 
ono

mu
Je mu 18 let. 

němu
Sedí pro   němu.

jemu
Jemu je 30 let?

ona jí
Co jí dáš?

ní
Půjdu k ní.

jí
Jí se neptal.
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my nám
Pomůže nám.

nám
Přijde k nám.

nám
Nám se to líbilo.

vy vám
Děkujeme vám.

vám
Chodí k vám?

vám
A vám?

oni, 
ony, 
ona

jim
Pomůžeme jim.

nim
Půjdeme k nim.

jim
Jim to nepůjčím.

3. p. přivlastňovacích zájmen 

M mému, tvému, jeho, jejímu, našemu, vašemu, jejich  bratrovi/domu
S mému, tvému, jeho, jejímu, našemu, vašemu, jejich  městu/dítě  
Ž mé, tvé, jeho, její, naší, vaší, jejich  učitelce
Mn. č. mým, tvým, jeho, jejím, našim, vašim, jejich   bratrům/učitelkám/dětem

Slovesa se 3. pádem (výběr) 

zavolat (zatelefonovat) (komu) rozumět (komu, čemu)
gratulovat (komu, k čemu) pomáhat (komu s čím)
přihrát (komu) (po)radit (komu s čím)
blížit se (k čemu, ke komu) smát se (komu, čemu)
běžet (k čemu, ke komu) patřit (komu, ke komu)
smát se (komu, čemu; na koho) věřit (komu, čemu)
říct (komu co)  jít (na návštěvu) (k)  
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1.4  4. pád (4 відмінок) 

Питання: Koho, co?

4 відмінок вказує на прямий додаток у речені. 

Mám bratra a sestru. Hledám práci. 
Koho hledáš? - Pana Nováka.
Co hledáš? - Klíče od auta.
Pro koho je ten dárek? - Pro Janu.
Na co potřebuješ ty peníze? - Na nákup. 

Podstatná jména

4. p. č. j. 4. p. č. mn.
M neživ. 4. p. = 1. p.

mobil, počítač, batoh, autobus, 
řidičský průkaz, inzerát, e-mail

1. p. = 4. p. 
mobily, počítače, batohy, autobusy, řidičské průkazy, 
inzeráty, e-maily

živ. studenta, Roberta, kamaráda, 
psa, Marka

studenty, kamarády, psy

muže, Tomáše, učitele, přítele muže, Tomáše, učitele, přítele
kolegu, strejdu, tátu, dědu kolegy, strejdy, táty, dědy

Ž ženu, Lenku, studentku, matema  ku, 
brigádu

ženy, studentky, brigády 

chemii, Julii, Marii, praxi, práci Julie, Marie, praxe, práce
znalost, pomoc, věc, domácnost, odpověď; 
neteř, skříň; židli

4. p. = 1. p. 
znalos  , věci, domácnos  , odpovědi; skříně, židle, 
neteře, ...

S 4. p. = 1. p.
jméno, město, kolo, auto, dítě 
le  ště, vzdělání, doučování

4. p. = 1. p.
jména, města, kola, auta, nádraží, dě  

4 відмінок застосовуємо після: 

- дієслів:  studovat (matema  ku...), hledat (práci, Mar  nu, tužku...), číst (inzerát, knihu...), požadovat (vzdělání, 
znalost...), nabízet (práci, pomoc...), přijmout (studenta, práci...), mít (sestru, vzdělání, praxi...), umět, vidět,  
slyšet, psát, myslet (na), ch  t, jít/chodit (na), hrát, prodávat, kreslit, potřebovat, vyplnit, vědět, podepsat, ...

- прийменників pro чи na: kytka pro Janu, kniha pro Davida, dárek pro dítě, máslo na šunkovou pomazánku, 
pě  koruna na košík, drobné na zmrzlinu
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Přídavná jména

4. p. č.j. 4. p. č.mn.
M živ. Jakého...? 

nějakého, velkého, českého,  dobrého, dru-
hého, cizího...

Jaké ...? 
nějaké, velké, české, dobré, cizí...

neživ. Jaký...? 
nějaký, uzený, zeleninový, bílý, český, čtvrtý, 
cizí...

Jaké...? 
nějaké, uzené, zeleninové, bílé, české, cizí...

Ž Jakou...? 
nějakou, skvělou, čerstvou, lososovou, čes-
kou, pátou, cizí...

Jaké...? 
nějaké, skvělé, čerstvé, lososové, české, 
cizí...

S Jaké...?  
nějaké, dobré, tmavé, české, čtvrté, páté, 
šesté, cizí ...

Jaká..? 
nějaká, dobrá, tmavá, česká, cizí...
ale: (ně)jaké dě  

Osobní zájmena

1. p. 4. p. 
(znáš ...)

4. p. (pro ...) Přízvučné

já mě, mne mě, mne mě, mne Tebe nezná, ale mě/mne 
ano.ty tě tebe tebe

on(o) ho, jej něho jeho
Potřebuje jeho, ne ji.

ona ji ni ji
my nás nás nás Nás objedná. Uvidíš.
vy vás vás vás

Zná vás i je.
oni je ně je

Přivlastňovací zájmena

Os. zájm.
1. p.

Přivlastňovací zájmeno
4. p. č. j.

Přivl. zájm.
4. p. č. mn.

já mého syna
můj dům

mojí/mou 
sestru

moje/mé dítě moje

ty tvého syna
tvůj dům

tvojí/tvou tvoje/tvé tvoje/tvé

on jeho jeho jeho jeho
ona jejího syna

její dům
její její její

ono jeho jeho jeho jeho
my našeho syna

náš dům
naši naše naše
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vy vašeho syna
váš dům

vaši vaše vaše

oni jejich jejich jejich jejich

1. 5  5. pád (5 відмінок)

5 відмінок застосовуємо, щоб звернутися до людей.

Jano! Mar  ne! Pane Nováku! Slečno Horáková! Paní Novotná!

1. p. č. j. 5. p. č. j.
M Mar  n, Adam, Jakub, ... 

pán/pan* Nový/Novák/Hála/Janů
-a: kolega, Kuba, Jirka, ...
Ale: Tomáš, Petr, Pavel ...

-e: Mar  ne, Adame, Jakube, ... 
pane Nový/Nováku/Hálo/Janů
-o: kolego, Kubo, Jirko, ...
Tomáši, Petře, Pavle ...

Ž -a: Jana, Iveta, ...
-e: Marie, Alice, ...
paní/slečna* Nováková, Janů...

-o: Jano, Iveto, ...
-e: Marie, Alice, ...
paní/slečno Nováková, Janů...
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1.6  6. pád (6 відмінок) 

Питання: Kom, čem?

6 відмінок застосовуємо для вираження того, де хтось чи щось знаходиться та після декотрих 
прийменників.

Kde bydlíš? - V Pardubicích./V Torontu./V Paříži./V ulici Gorkého./Na náměs   Míru.
Kde je maminka? - Na zahradě./Ve městě./V práci./Na kosme  ce./Na fotbale.
O kom mluvíte? - O Václavu Havlovi./O mojí kamarádce./O Janě.
O čem mluvíte? - O autech./O práci./O tom novém fi lmu.

Č j. Podstatná jména Příd. jm., zájmena
M
živ.

-u/-ovi    Petrovi, tátovi, kolegovi, studentovi
panu Petru Novákovi, doktoru Štrosovi

kterém
jakém 
tom 

jednom 
mém 

našem 
velkém 

moderním
cizím

-i/-ovi  muži/mužovi, Tomášovi
panu doktoru Tomáši Novákovi
-i   příteli

M
než.

-g/h/ch/k/r/d/t/n
-u/-(ě)   sešitu, závodu, v překladu, o výletu/ě, o životě, ve slovníku, 
v deníku, v rohu 
-ov/-ín
-ě  v Londýně, v Jičíně, v Benešově
-l
-u (-e)  v obalu/na obalu(-e), ve fotbalu/na fotbale, ve volejbalu, v bas-
ketbalu
-s
-e/-u  v autobuse/-u, na zápase/-u, v časopise/-u

S -u/ě   o městu, ve městě, v saku, v tričku
-i   moři, nástupiš  , děvče  , kuře  , náměs  

Ž -e/-ě  ženě, dívce, knize, sprše, sestře, Věře
paní Mar  ně Novákové, slečně Petře Svobodové, doktorce Marice Nové
-i  básni, židli, rados  , věci, zemi

jaké, té, jedné, 
mé, naší, velké, 

moderní, cizí

Č. množné
M -ech: o pánech, doktorech, románech, autorech

-ích: o mužích, přátelích, kolezích, slovnících, v rozích
kterých
jakých 
těch 
mých 
našich 
velkých 

moderních

S -ech: o městech, děvčatech, dětech
-ích: na náměs  ch, nástupiš  ch

Ž -ách: o ženách, knihách, sestrách
-ích: o Juliích, židlích, reportážích, zemích
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Зміни корінних приголосних у множині:

h/g - z, k - c, ch - š
v rohu - v rozích, o kolegovi - o kolezích
ve slovníku - ve slovnících
o úspěchu - o úspěších, sprcha - ve sprše - ve sprchách

Найчастіші прийменники з 6 відмінком:

o (mluvím, čtu, píšu, přemýšlím o novém autě,...)
v (bydlím, jsem, pracuju v malém městě; turnaj ve volejbale,...)
na (na skříni, na obědě, na nákupu, na fotbale,...)
po (po obědě, po mostě, po silnici,...)

1.7 7. pád (7 відмінок) 

Питання: Kým, čím?

7 відмінок вказує на тип транспортного засобу чи інструменту,за допомогою котрого ми щось 
виконуємо. Завжди застосовується після прийменника „s/se“. Після прийменників „před, za, nad, pod, 
mezi“ застосовується у питаннях з запитувальним словом „Kde?“:

S kým jdeš do kina? - S Petrem. / S Petrou.
S čím máš ráda guláš? - S chlebem./S knedlíky./S rýží.
Kde je ten obraz? - Nad pohovkou./Pod postelí./Mezi skříní a knihovnou.
Kde se sejdeme? - Před divadlem./Za rohem.

Číslo jednotné

M Ž S
Podstatná
jména

-em
s Petrem, ta  nkem, mu-
žem, přítelem, Karlem, se 
strojem,
jet vlakem

-ou
s Hanou, Eliškou

-em
jít městem, s dítětem, 
pivem

-ou 
s tátou, kolegou

-í
s mrkví, rýží

-ím
náměs  m, se zelím

Přídavná
jména 
apod.

-ým
velkým, malým, kterým, 
žádným

-ou
velkou, malou, kterou, 
žádnou

-ým
vepřovým, kterým, žád-
ným, každým

-ím
cizím, prvním

-í
cizí, první

-ím
kuřecím, hovězím, cizím, 
tře  m

Přivlastňo-
vací

-ovým
Markovým, Honzovým, 
Pavlovým

-ovou
bratrovou

-ovým
bratrovým, Markovým, 
Pavlovým

-iným
Janiným, Petřiným

-inou
sestřinou, Hančinou

-iným
sestřiným
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Číslo množné

M Ž S
Podstatná
jména

-y
s knedlíky, se psy, s ka-
marády, domy

-ami
ženami, sestrami

-y
městy

-i
s přáteli, muži, stroji

-emi
ulicemi, s růžemi, žid-
lemi

-i
mezi nástupiš  , s dětmi
-ími
náměs  mi

Přídavná
jména 
apod.

-ými
malými, kterými, červenými, bílými, cizími

-ími
cizími, moderními, prvními, jarními

Přivlastňo-
vací

-ovými
bratrovými, Honzovými, Pavlovými

-inými
sestřinými, Lenčinými

7. pád osobních zájmen  
 
já  –  se mnou  my  –  s námi
ty –  s tebou  vy  –  s vámi
on  –  s ním  oni  – s nimi
ona  –  s ní
ono  –  s ním

to  -  s  m
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2  Slovní druhy (Частини мови)
Чеська мова має 10 частин мови: іменники, прикметники, займенники, числівники, дієслова, 
прислівники, прийменники, сполучники, частки тa вигуки. 
Перших п’ять частин є змінюваними. Іменники, прикметники, займенники та числівники відмінюються, а 
дієслова дієвідмінюються. 

2.1 Podstatná jména (Іменники)

Іменники це слова, котрі визначать особу, тварин, речі, дії та стани, власності осіб та речей і відносини:

dívka, muž, město, radost, vzduch, mobil, stáří, teplota, nájem, ...

. Усі вони чи то жіночого, чоловічого (істотні та неістотні) чи середнього роду.

2.2 Přídavná jména (Прийменники)

Прийменники вказують на те, якими є іменники. Розрізняємо три основні групи прикметників: тверді, 
м’які та присвійні. Прикметники часто створюються з іменників доданням префіксу, суфіксу та/чи 
кінцівки.

např.: zelenina - zeleninový, jahoda - jahodový, broskev - broskvový, les - lesní, jablko - jablečný, Čech - český, 
Rus - ruský, ...

Тверді прийменники мають у 1 відмінку однини тверді закінчення: nový, mladý, starý, veselý, velký, 
zeleninový, pražský, ...  і кінцівки чоловічого, жіночого та середнього роду: nový/nová/nové.

М’які прикметники у 1 відмінку однини мають м’яку кінцівку: cizí, kvalitní, moderní ... У першому 
відмінку однини мають одну форму для всіх родів: cizí muž, cizí žena, cizí dítě.

Присвійні прикметники закінчуються на -ův (-ova, -ovo) чи -in (-ina, -ino).

Прикметниик мають завжди однаковий відмінок, рід і число з іменником. У більшості випадків стоїть 
перед іменником.
Vidím studenta. (4. p., M anim., sg.)
Vidím nového studenta. (nového = 4. p., M anim., sg.)
Půjdeme s naší kamarádkou. (7. p., F, sg.)
Půjdeme s naší novou kamarádkou. (novou = 7. p., F, sg.)

Відмінювання див. кожен розділ про відмінки (1. pád, 2. pád ...)
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2.2.1 Přivlastňovací přídavná jména  (Присвійні прикметники)

Чоловічий рід: 
Petr+ův/ova/ovo = Petrův/ova/ovo, syn+ův = synův, Ondřej+ův = Ondřejův
Jirásek - Jiráskův (-e- is omi  ed), Honza - Honzův

Жіночий рід:
Pavla + in(a/o) = Pavlin(a/o), Jana - Janin, Ivana - Ivanin, Marie - Mariin
-r- змінюється на -ř-, -k- на -č-: Klára - Klářin, sestra - sestřin, Hanka - Hančin
                                                        babička - babiččin

Číslo jednotné
M S Ž

1. p. bratrův syn
sestřin syn

bratrovo auto
sestřino auto

bratrova teta
sestřina teta

2. p. (bez) bratrova syna
(bez) sestřina syna

bratrova auta
sestřina auta

bratrovy tety
sestřiny tety

4. p. živ. bratrova syna
sestřina syna bratrovo auto

sestřino auto
bratrovu tetu
sestřinu tetuneživ. bratrův byt

sestřin byt
6. p. (v) bratrově bytě

 (v) sestřině bytě
bratrově autě
sestřině autě

na bratrově židli
na sestřině židli

7. p. s bratrovým bytem
se sestřiným bytem

s bratrovým autem
se sestřiným autem

s bratrovou židlí
se sestřinou židlí

Číslo množné
M S Ž

1. p. živ. bratrovi  žáci
sestřini žáci bratrova auta

sestřina auta
bratrovy tety
sestřiny tetyneživ. bratrovy  byty

sestřiny byty
2. p. (bez) bratrových bytů

(bez) sestřiných žáků
bratrových aut
sestřiných aut

bratrových tet
sestřiných tet

4. p. bratrovy žáky
sestřiny byty

bratrova auta
sestřina auta

bratrovy tety
sestřiny tety

Bydlím na Eliščině nábřeží.
Jdeme do Jungmannovy ulice.
Už jsi viděla sestřina přítele?
Nevíte prosím, jak se dostanu do Thomayerovy nemocnice?
Seznámila jsem se s jedním bratrovým kamarádem.
Přejedete Palackého most, odbočíte do Rašínovy ulice a potom doleva do Svobodovy ulice.
Ten obchod je ve Vodičkově ulici.
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2.2.2 Stupňování přídavných jmen (Ступенювання прикметників)

Nepravidelná přídavná jména - stupňování  (Неправильні прикметники – ступенювання)

Základní tvar 2. stupěň 3. stupeň
malý menší nejmenší
velký větší největší
dlouhý delší nejdelší
dobrý lepší nejlepší
špatný horší nejhorší

Порівнюємо різні предмети/oсоби:    2 ступінь + než

 Můj nový byt je menší než ten starý.
 Mám větší auto než náš soused.

Порівнюємо однаково:       stejně/tak ...... jako

 Mar  na je stejně dobrá jako já.
 Petřina dcera je tak velká jako Helenina.
  

2. stupeň (2 ступінь)

-ejší -ější
světlý světlejší šťastný šťastnější
kyselý kyselejší příjemný příjemnější
teplý teplejší nový novější
š  hlý š  hlejší krásný krásnější
chytrý chytřejší čerstvý čerstvější
milý milejší studený studenější

kvalitní kvalitnější
-ší silný silnější

blízký bližší zajímavý zajímavější
starý starší šedivý šedivější
krátký kratší pevný pevnější
vysoký vyšší vhodný vhodnější
mladý mladší volný volnější
drahý dražší složitý složitější
jednoduchý jednodušší spolehlivý spolehlivější
široký širší
úzký užší -ký → -čí
tmavý tmavší hezký hezčí

tenký tenčí
měkký měkčí
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3. stupeň (3 ступінь)

2. stupeň + nej-: nejrychlejší, nejstarší, nejmladší, nejpěknější,...

nejrychlejší ... z/ze + 2. pád

Petr je nejrychlejší ze třídy. Honza je nejstarší z nás. Petra je naše nejmladší dítě. Moje žena je nejkrásnější na 
světě.

2.3 Zájmena (Займенники)

Займенники це такі слова, котрі самі по собі не вказують нам особу, речі чи властивості, aлe замінюють 
іменники чи прикметники. Згадаємо лише ті основні. У підручнику ви знайдете та навчитеся і інші.

Особові займенники: já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona

Присвійні займенники: můj/moje, tvůj/tvoje, jeho, její, náš/naše, váš/vaše, jejich

Вказівні займенники: ten, ta, to, tento ... 

Запитувальні займенники: kdo, co, jaký, který, čí 

Займенники відмінюються. Відмінювання див. розділ 1 Відмінки.

2.4 Číslovky (Числівники)

Кількісні числівники вказують на кількість речей після питання «kolik». Мають власний спосіб 
відмінювання.

Порядкові числівники вказують на порядок предметів. Запитуємо питанням «Kolikátý?» Відмінюються як 
прикметники.

Kolik studentů přišlo? - Pět.
Kolikátého je zítra? - Dvacátého osmého.
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2.5 Slovesa (Дієслова)

Дієслова вказують на дії та стан підмету. Це може бути дія, стан чи зміна стану. Дієслова відмінюються, 
а це означає, що вони змінюють свою форму згідно з підметом. Для того, щоб ця система для іноземців 
була простішою, ми розрізняємо чотири основні групи дієвідмінювання, згідно з кінцівками інфінітиву. 
Див. лекція 5.

2.5.1 Minulý čas (Минулий час) 

3. osoba 

У чеській мові є лише один минулий час. Утворюється він за допомогою кінцівки -l/-la/-lo/ -li/-ly.
Третя особа, як однини, так і множини, має просту форму, всі інші особи потребують допоміжне дієслово  
být. (див. lekce 21)

Основне правило:

dělat  →   dělal(a, -o, -i, -y, -a)

lyžovat   →   lyžoval(a, -o, -i, -y, -a)  
chodit    →   chodil(a, -o, -i, -y/-a)    
...

Jiné:

-i/-y/-a ve 3. os. pl.

muži... šli/byli/jeli... (Ч ж.)
všichni šli/byli/jeli ... (Ч ж. + F = змішано – чоловіки та жінки разом)

domy ...   stály/byly ... (Ч нж.)
ženy ... šly/byly ... (Ж)
! dě   ...  šly/byly                                           auta jela ...  (С)                        

1. a 2. osoba

3 особа минулого часу утворюється лише за допомогою кінцівок -l/la/lo/li/ly. Інші особи вимагають 
допоміжне дієслово „být“. Форма основного дієслова переймає кінцівки чоловічого, жіночого та 
середнього роду, згідно з підметом. Те саме діє і для форми допоміжного дієслова.

Допоміжне дієслово „be“ стоїть на другому місці у реченні (див. lekce 14 у підручнику чи розділ 3 на 
сторінці 79 даного «узагальнення».)

Dělal jsem úkol. - Já jsem dělal úkol. - Kdy jsi dělal úkol? - Myslím, že jsem dělal úkol včera.

Číslo jednotné Číslo množné
1. dělal(a) jsem dělali/-y jsme
2. dělal(a) jsi dělali/-y jste           vykání: dělal/-a jste
3. dělal(-a/-o) dělai/-y/-a
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Увага! Дієслово být у минуломі часі має також допоміжне дієслово být.
 

Číslo jednotné Číslo množné
1. byl(a) jsem byli/-y jsme
2. byl(a) jsi byli/-y jste          vykání: byl/-a jste
3. byl(-a/-o) byli/-y/-a

Правило для закінчення –i/-y однакове, як для 3 особи (див. Lekce 18).
  
Chlapci se učili, muži pracovali, my jsme šli.

2.5.2 Kondicionál  (Умовний спосіб)

Умовний спосіб утворюється так само, як і минулий час, aлe допоміжне дієслово „být“ має форми bych/
bys/by/bychom/byste/by.
Вказує на нереальну умову. 
Допоміжне дієслово „be“ стоїть на другому місці у реченні (див. lekce 14 у підручнику чи розділ 3 на 
сторінці 79 даного «узагальнення»).

dělat oblékat se/si
já dělal(a) bych oblékal bych se/si
ty dělal(a) bys oblékal by ses/sis
on dělal by oblékal by se/si
ona dělala by oblékala by se/si
ono dělalo by oblékalo by se/si
my dělali/y bychom oblékali/y bychom se/si
vy dělali/y byste oblékali/y byste se/si
oni dělali by oblékali by se/si
ony dělaly by oblékaly by se/si
ona dělala by oblékala by se/si

Vykání: Mohl(a) byste mi to říct ještě jednou, pane Veselý/paní Veselá?

2.5.3 Vid dokonavý x nedokonavý   (Вид доконаний та недоконаний)

Dokonavá slovesa (доконані дієслова) вказують на результат дії чи факт, що дія була завершена. Для 
утворення майбутнього часу невикористовуються форма допоміжного дієслова «být», їхні форми 
теперішнього часу посилаються на майбутнє. 
Найчастіше утворюється за допомогою додання префіксу з простих недоконаних дієслів (без префіксу): 
Ця група також включає декотрі дієслова без префікса: říct - řeknu, sednout si - sednu si, skočit - skočím, 
koupit - koupím, dát - dám. 
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Nedokonavá slovesa (недоконані дієслова) вказують тривання дії, стану чи повторення, та мають 
допоміжне дієслово „být“ для утворення майбутнього часу. 
Звичайні кінцівки: -ovat, -avat тощо. 

Виняток: jdu – půjdu, nesu – ponesu, jedu - pojedu
Це недоконані і утворюють майбутній час доданням префіксу.

Доконаний чи недоконаний аналог дієслів Ви знайдете у даному підручнику у розділі 2.5.6 (на сторінці 
27) біля кожного слова, якщо він існує чи часто вживається.

2.5.4 Budoucí čas - opisný tvar (Майбутній час – описова форма)

já budu
pracovat

my budeme
pracovatty budeš vy budete

on, ona, ono bude oni budou

Příš   týden se budeme stěhovat.
V sobotu bude Jarda slavit narozeniny.
Příš   hodinu budeme psát test.

2.5.5 Slovesa pohybu a základní předpony (Дієслова руху та основні префікси)

Při-                                  Přišli domů včas. Přijeli na návštěvu. Přinesli kvě  ny.

Od-                                Odešli do kina. Odjeli na dovolenou. Letadlo už odletělo.

Vy-                                  Vyšli z domu a zjis  li, že prší. Vyjel z garáže.

V(e)-                               Vešel do pokoje.  Vchod je na druhé straně.

S(e)                                Sešli z kopce dolů. Sjeli ze silnice.

Ob(e)-                           Je pohodlné objet Prahu po obchvatu. Obešli jsme dům kolem dokola, ale všechny dveře 
byly zamčené.

Pod(e)-                       Podjedete most. Pes podlezl plot.

Nad(e)-                     Půjdete po nadchodu.

Pře-                                 Přejeli most a dostali se na náměs  . Přešli jsme silnici.

Pro- (+ 7. pád, Projeli/prošli jsme náměs  m/městem/parkem/  
суфікси -(e)m/ ulicí/koupelnou.
-(í)m/-ou/-í)                                
 



Češ  na pro ukrajinsky mluvící
Š. Pařízková21 Slovesa

Před(e)                      Předjelo nás několik aut.

Se- (se)                      Sejdeme se v 5 hodin.

Roz(e)- (se)             Rozešli se ve zlém. 
                                        Auto se rozjelo. Rozběhl se. (the beginning of the movement)

2.5.6 Přehled použitých sloves (Пререлік використаної термінології)

Структура термінології:

інфінітив (прийменник чи відмінок), доконане / недоконане (x недоконаний / доконаний аналог)
Українськи переклад + лекція
conjuga  on (present tense, past tense, future form)
examples

bát se (+ 2 в.), недоконане   
боятися, турбуватися (L25)
bojím se, bojíš se, bojí se, bojíme se, bojíte se, bojí se; bál se, bude se bát
Bojím se, že nepřijde. Bojí se pavouků. Bojím se otevřít.

bavit se, недоконане (x pobavit se) 
добре проводити час (L25)
bavím se, bavíš se, baví se, bavíme se, bavíte se; bavil se; bude se bavit
Na večírku jsme se dobře bavili. Dobře se bavte.

běhat, недоконане (x doběhnout, proběhnout se) 
бігати (L5)
běhám, běháš, běhá, běháme, běháte, běhají; běhali; budou běhat
Každé ráno půl hodiny běhám. Chci chodit běhat.

běžet, недоконане (x proběhnout se, doběhnout)  
бігти  (L32) 
běžím, běžíš, běží, běžíme, běžíte, běží; běžel; budu běžet, častěji poběžím
Kam běžíš? Katka teď běží závod na 50 metrů.

blahopřát (komu (3 в.), k čemu (3 в.), недоконане (x poblahopřát)
відкритка, вітання  (L21)
blahopřeji/u, blahopřeješ, blahopřeje, blahopřejeme, blahopřejete, blahopřejí/ou; blahopřáli; budou blahopřát
Srdečně Vám blahopřeji k narození dítěte. Blahopřáli nám k dokončení studia a pozvali nás na večeři.

blížit se (ke komu čemu (3 в.), недоконане (x přiblížit se) 
наближатися  (L32)
blížím se, blížíš se, blíží se, blížíme se, blížíte se, blíží se; blížil se; bude se blížit
Vánoce se rychle blíží. Blížíme se k cíli. Usain Bolt se blíží do cílové rovinky.
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bolet (koho, co (4 в.), недоконане
боліти (L19)
(bolím, bolíš,) bolí, (bolíme, bolíte), bolí; bolel; bude bolet
Co vás bolí? Kde vás to bolí? Bolí mě záda. Včera mě bolela hlava.

brát (koho, co (4 в.), недоконане (x vzít) 
брати, вживати  (L26)
beru, bereš, bere, bereme, berete, berou; bral; bude brát
Pokaždé si beru jen boty, náhradní tričko a kartáček na zuby. Jak často mám brát ten lék na bolest?

bruslit, недоконане  
кататися на ковзанах (L5)
bruslím, bruslíš, bruslí, bruslíme, bruslíte, bruslí; bruslil; bude bruslit
Moje dcera ráda bruslí. Mar  n neumí bruslit. Hodně mrzne, tak budeme zítra bruslit na rybníku.

bydlet, недоконане 
проживати (L6)
bydlím, bydlíš, bydlí, bydlíme, bydlíte, bydlí; bydlel; bude bydlet
Bydlím v ulici S. K. Neumanna. Kde budete bydlet? Celý život bydlel v rodinném domě.

cí  t (se), недоконане 
почуватися, відчувати (L19)
cí  m (se), cí  š (se), cí   (se), cí  me (se), cí  te (se), cí   (se); cí  l (se); bude (se) cí  t
Cí  š tu vůni? Dnes se cí  m moc dobře. Je důležité cí  t.

cvičit (+ 4 в.), недоконане 
виконувати вправи (L5)
cvičím, cvičíš, cvičí, cvičíme, cvičíte, cvičí; cvičil; bude cvičit
Cvičím pilates a jógu. Chodím cvičit třikrát za týden.

čekat (kde, na koho, co (4 в.), недоконане (x počkat)  
чекати  (L18)
čekám, čekáš, čeká, čekáme, čekáte, čekají; čekal; bude čekat
Čekáte na někoho? Stále čekám, kdy se objeví. Budeme na vás čekat na rohu.

číst (koho, co (4 в.), недоконане (x přečíst, dočíst)  
читати  (L9)
čtu, čteš, čte, čteme, čtete, čtou; četl; bude číst
Co teď čteš? Pravidelně čtu Mladou frontu (noviny). Ráda čtu dobrodružné knížky a sci-fi .

dát (koho co (4 в.), komu čemu (3 в.); dát si  дати собі (L14), доконане (x dávat)  
покласти, дати  (L10)
dám (si), dáš (si), dá (si), dáme (si), dáte (si), dají (si); dal (si); dá (si)
Dám to na poličku vedle té tlusté knihy. Dnes si dám řízek a bramborový salát.

dávat (+ 4 в.), недоконане (x dát)  
давати  (L32)
dávám, dáváš, dává, dáváme, dáváte, dávají; dával; bude dávat
Co budou večer dávat na prvním programu? Dnes dávájí tu novou pohádku.

děkovat (komu, čemu (3 в.), za koho, co (4 в.), недоконане (x poděkovat)
дякувати  (L2)
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děkuji/u, děkuješ, děkuje, děkujeme, děkujete, děkují/ou; děkoval; bude děkovat
Děkuju   za pomoc. 

dělat (koho, co (4 в.), недоконане (x udělat, dodělat)  
робити (L4)
dělám, děláš, dělá, děláme, děláte, dělají; dělal; bude dělat
Co budeš dělat zítra večer? Dnes dělám k večeři pizzu. Náš soused dělá výborné párky. 

dít se, недоконане  
відбуватися  (L20)
děje se; děl se; bude se dít
Co se děje? Nevěděli jsme, co se děje.

dívat se (na (+ 4 в.), недоконане (x podívat se)  
дивитися  (L32)
dívám se, díváš se, dívá se, díváme se, díváte se, dívají se; díval se; bude se dívat
Chvíli se na mě díval a nic neříkal. Každý den se dívám na televizi.  Díváš se na zprávy?

dojít (k + 2 в., pro + 4 в.), доконане (x docházet)   
дойти, прийти  (L25); (stát se)  прийти  (L18)
dojdu, dojdeš, dojde, dojdeme, dojdete, dojdou; došel; dojde
Včera tu došlo ke krádeži. Když jsme došli k bance, zjis  li jsme, že mají zavřeno. Můžeš prosím dojít do obchodu 
pro 10 dkg šunky?

domluvit se (s kým (7 в.) na čem (6 в.), доконане (x domlouvat se)  
домовитися  (L26)
domluvím se, domluvíš se, domluví se, domluvíme se, domluvíte se, domluví se; domluvil se; domluví se
Domluvili jsme se, že pojedeme v 6 hodin. Domluvili jsme se na tom s Mar  nem a Jirkou.

donést (+ 4 в.), доконане (x donášet, nosit)  
принести  (L29)
donesu, doneseš, donese, doneseme, donesete, donesou; donesl; donese
Doneseš to prosím do kuchyně? 

dopadnout, доконане (x dopadat)
получитися, впасти  (L18)
dopadnu, dopadneš, dopadne, dopadneme, dopadnete, dopadnou; dopadnul; dopadne
Jak dopadnul ten zápas? - Real Madrid vyhrál 2:1. Myslím, že to dopadne dobře.

doporučovat (koho co (4 в.), komu (3 в.), недоконане (x doporučit)
рекомендувати  (L19)
doporučuji/u, doporučuješ, doporučuje, doporučujeme, doporučujete, doporučují/ou; doporučoval; bude 
doporučovat
Lékaři doporučují jíst pětkrát denně. To nedoporučuji. Můžeš mi doporučit nějakou pěknou knihu? 

dostat (se), (co + 4 в. od koho (2 в.), доконане (x dostávat)  
отримати (L21), дібратися  (L20)
dostanu (se), dostaneš (se), dostane (se), dostaneme (se), dostanete (se), dostanou (se); dostal (se); dostane 
(se)
Co jsi dostal k narozeninám? Nemůžu se tam dostat včas. Jak se dostanu na nádraží?
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dotknout se (koho, čeho (2 в.), доконане (x dotýkat se) 
торкнутися  (L32)
dotknu se, dotkneš se, dotkne se, dotkneme se, dotknete se, dotknou se; dotknul se; dotkne se
Dotknul se mojí tváře. 

doufat, недоконане  
надіятися  (L14)
doufám, doufáš, doufá, doufáme, doufáte, doufají; doufal; bude doufat
Doufám, že přijede. Doufali jsme, že tam bude otevřeno. 

dovolat se (komu čemu (3 в.), доконане (x volat) 
дозвонитися  (L16)
dovolám se, dovoláš se, dovolá se, dovoláme se, dovoláte se, dovolají se; dovolal se; dovolá se
Nemohli jsme se dovolat. Dovolali jsme se někomu jinému.

dusit (koho, co (4 в.), недоконане (x udusit)  
тушити (L30)
dusím, dusíš, dusí, dusíme, dusíte, dusí; dusil; bude dusit
Maso dusíme asi 40 minut. Nejdříve zprudka osmažíme a potom podlijeme vínem a dusíme.

dýchat (koho co (4 в.), недоконане (x dýchnout, nadýchnout se, vydýchnout)
дихати  (L19)
dýchám, dýcháš, dýchá, dýcháme, dýcháte, dýchají; dýchal; bude dýchat
Dýchejte prosím zhluboka. Bylo tak horko, že se nám špatně dýchalo. Nemohla jsem dýchat.

fandit (komu, čemu (3 в.), недоконане  
вболівати  (L5)
fandím, fandíš, fandí, fandíme, fandíte, fandí; fandil; bude fandit
Budeme   fandit. Komu fandíš?

foukat, недоконане (x fouknout, zafoukat)  
дути  (L15)
foukám, foukáš, fouká, foukáme, foukáte, foukají; foukal; bude foukat
Včera foukal silný vítr.  Odpoledne přestalo foukat.

fungovat, недоконане  
працювати  (L29)
funguji/u, funguješ, funguje, fungujeme, fungujete, fungují/ou; fungoval; bude fungovat
Ten nový systém bohužel nefunguje dobře. Doufám, že to bude fungovat.

gratulovat (komu k čemu), недоконане (x pogratulovat)  
вітати  (L30)
gratuluji/u, gratuluješ, gratuluje, gratulujeme, gratulujete, gratulují/ou; gratuloval; bude gratulovat
Nezapomeň, že jdeme večer gratulovat babičce k narozeninám. Gratuluju, to se   opravdu povedlo.

hlásit (koho co (4 в.), komu čemu (3 в.), недоконане (x ohlásit, nahlásit)
повідомити  (L28)
hlásím, hlásíš, hlásí, hlásíme, hlásíte, hlásí; hlásil; bude hlásit
Včera hlásili v rádiu, že se ten zápas nekoná. 

hledat  (koho co (4. в.), недоконане (x vyhledat) 
шукати  (L9)
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hledám, hledáš, hledá, hledáme, hledáte, hledají; hledal; bude hledat
Hledáte někoho? Co tam hledáš? Každou chvíli hledám brýle.

hrát (koho co, na koho co (4 в.), недоконане (x vyhrát, prohrát, zahrát si)
грати  (L5)
hraji/u, hraješ, hraje, hrajeme, hrajete, hrají/ou; hrál; bude hrát
Bratr hraje fotbal, já volejbal a mamka hraje na housle. Nebaví mě hrát šachy.

chodit (do koho čeho (2 в., na koho co (4 в.), недоконане (x jít)  
ходити  (L5, 8)
chodím, chodíš, chodí, chodíme, chodíte, chodí; chodil; bude chodit
Malá Anička už umí chodit. Chodíš na fotbal? Petr chodí do školy ve Vodičkově ulici. Od září už budou chodit do 
práce.

ch  t (koho, co (4 в.), недоконане  
хотіти  (L5)
chci, chceš, chce, chceme, chcete, chtějí; chtěl; bude ch  t
Chci, aby přišel včas. Chtěla jsem   to říct včera. Chci nové auto.

chutnat (komu (3 в.), co (1 в.), недоконане (x ochutnat)  
смакувати  (L30)
chutnám, chutnáš, chutná, chutnáme, chutnáte, chutnají; chutnal; bude chutnat
Nechutná mi kokos. Mar  novi chutnají švestkové buchty. Myslím, že mu to bude chutnat.

jet (do + 2 в., na + 4 в.), недоконане (x přijet, dojet ...)
jet na vodu  рафтинг  (L34); jet přes (+ 4 в.)  їхати через  (L24)
їхати  (L16)
jedu, jedeš, jede, jedeme, jedete, jedou; jel; pojede
Kam jedete? V létě jedeme (= pojedeme) na vodu. x V létě jezdíme na vodu (každý rok).

jezdit, недоконане 
їздити  (L5)
jezdím, jezdíš, jezdí, jezdíme, jezdíte, jezdí; jezdil; bude jezdit
Jak často jezdíš na vodu? Umíš jezdit na kole? Do práce jezdím na kole.

jíst (+ 4 в.), недоконане (x sníst)  
їсти  (L12)
jím, jíš, jí, jíme, jíte, jedí; jedl; bude jíst
Nejím ryby, protože mi nechutnají. Co jíš obvykle k snídani?

jít, недоконане (x přijít, odejít)
йти  (L5); jít na dřevo  йти по дрова  (L34); jít po modré/zelené/žluté/červené  йти за синім/зеленим/
жовтим/червоним  (L34)
jdu, jdeš, jde, jdeme, jdete, jdou; šel; půjde
Jdeme do kina, nechceš jít s námi? Teď jdu na nákup. Když šli do práce, potkali tetu. Půjdeš už zítra do školy?

jmenovat se, недоконане (x pojmenovat)
назватися  (L2)
jmenuji/u se, jmenuješ se, jmenuje se, jmenujeme se, jmenujete se, jmenují/ou se; jmenoval se; bude se 
jmenovat
Naše dítě se bude jmenovat Anička nebo Tomáš. Jak se jmenujete?
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konat se, недоконане  
відбуватися, проходити  (L11)
konám se, konáš se, koná se, konáme se, konáte se, konají se; konal se; bude se konat
Dnešní přednáška se nekoná. Letošní Olympijské hry se konají v Mexiku.

končit, недоконане (x skončit) 
закінчитися  (L24)
končím, končíš, končí, končíme, končíte, končí; končil; bude končit
Kdy končí ten fi lm? Končím s kouřením.

koupat se, недоконане (x vykoupat se)  
купатися  (L23)
koupu se, koupeš se, koupe se, koupeme se, koupete se, koupou se; koupal se; bude se koupat
Na dovolené se budeme hodně koupat a chodit do lesa. Zavolal mi zrovna když jsem koupal malou Aničku.

koupit (koho, co (4 в.), доконане (x kupovat)  
купити  (L11)
koupím, koupíš, koupí, koupíme, koupíte, koupí; koupil; koupí
Kdy koupíš tu poličku? Včera koupil několik nových stromků.

kouřit (co (+ 4 в.), недоконане
палити  (L30)
kouřím, kouříš, kouří, kouříme, kouříte, kouří; kouřil; bude kouřit
Před rokem jsem přestal kouřit. Kouří stále více mladých lidí.

krájet  (koho, co (4 в.) kým čím (7 в.), недоконане (x ukrojit, nakrájet) 
різати  (L30)
krájím, krájíš, krájí, krájíme, krájíte, krájejí; krájel; bude krájet
Čerstvý chleba vždy krájím zoubkovaným nožem. Řízla jsem se do prstu, když jsem krájela zeleninu.

kreslit  (koho, co (4 в.), kým čím (7 в.), недоконане (x nakreslit) 
малювати  (L6)
kreslím, kreslíš, kreslí, kreslíme, kreslíte, kreslí; kreslil; bude kreslit
Ráda kreslím tužkou nebo pastelkami. Celé odpoledne jsem kreslil. 

křičet (na koho co (4 в.), недоконане (x křiknout, zakřičet) 
кричати  (L18)
křičím, křičíš, křičí, křičíme, křičíte, křičí; křičel; bude křičet
Křičel na něho, aby slezl dolů. Na koho křičíš? 

lehnout si (na + 4 в., do + 2 в.), доконане (x ležet)  
лягти  (L19)
lehnu si, lehneš si, lehne si, lehneme si, lehnete si, lehnou si; lehnul si; lehne si
Můžeš si lehnout na pohovku. Lehla jsem si na chvíli, abych si odpočinula.

ležet (na + 6 в., v + 6 в.), недоконане (x lehnout si)  
лежати  (L18)
ležím, ležíš, leží, ležíme, ležíte, leží; ležel; bude ležet
Celý den ležel v posteli. Budeme jen ležet a nic nedělat.

líbit se (komu, čemu (3 в.), недоконане (x zalíbit se)  
подобатися  (L9)
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líbím se, líbíš se, líbí se, líbíme se, líbíte se, líbí se; líbil se; bude se líbit
Líbí se   moje nová čepice? Asi se mu líbíte. Ten fi lm se   určitě bude líbit.

lyžovat, недоконане (x zalyžovat si)
кататися на лижах (L5)
lyžuji/u, lyžuješ, lyžuje, lyžujeme, lyžujete, lyžují/ou; lyžoval; bude lyžovat
Každý rok jezdím lyžovat do Orlických hor. Umíš lyžovat?

milovat (koho, co (4 в.), недоконане
любити, кохати  (L11)
miluji/u, miluješ, miluje, milujeme, milujete, milují/ou; miloval; bude milovat
Miluju svého muže. Vždycky miloval koně. Svíčkovou prostě miluju!

mít (koho co (4 в.), недоконане
мати  (L5); mít (povinnost) мати (обов’язок) (L28); mít na sobě  мати на собі одягнуте (L14)
mám, máš, má, máme, máte, mají; měl; bude mít
Co máme dnes k obědu? Co mám udělat? Co má Helena na sobě? 

mlčet, недоконане
мовчати  (L30)
mlčím, mlčíš, mlčí, mlčíme, mlčíte, mlčí; mlčel; bude mlčet
Proč mlčíš? Raději bys měl mlčet. Mlče   zlato, mluvi   stříbro. (Czech proverb)

mluvit (o kom, čem (6 в.), s kým čím (7 в.), недоконане  
говорити (L6)
mluvím, mluvíš, mluví, mluvíme, mluvíte, mluví; mluvil; bude mluvit
Nevím, o čem mluví. Mluvili o tom v rádiu. Mluvil jsem o tom už s její sestrou.

moct, moci, недоконане  
могти  (L4)
mohu/můžu, můžeš, může, můžeme, můžete, mohou/můžou; mohl; bude moci/moct
Co pro vás můžeme udělat? Můžeš mi prosím pomoci?

mrzet (koho co (4 в.), недоконане
шкода, шкодувати  (L24)
mrzí; mrzelo; bude mrzet
To mě moc mrzí. Mrzelo mě, že nepřišel ani nezavolal.

mrznout, недоконане (x zamrznout)
мерзнути  (L23)
mrznu, mrzneš, mrzne, mrzneme, mrznete, mrznou; mrznul; bude mrznout
Loni v zimě hodně mrzlo. V noci bude mrznout. Mrznu tady už dvě hodiny (je mi zima).

muset, недоконане  
мати зобов’язання  (L18), мусіти  (L8)
musím, musíš, musí, musíme, musíte, musí; musel; bude muset
Musím se stavit pro nový pas. Musím už jít. Musel jsem to udělat. Bude se muset učit česky.

myslet (na koho, co (4 в.), недоконане  (x zamyslet se) 
думати  (L5)
myslím, myslíš, myslí, myslíme, myslíte, myslí; myslel; bude myslet
Myslím, že to zvládnu. Na co myslíš? Myslím na tebe každý den.
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nabídnout (koho, co (4 в.), komu čemu (3 в.), доконане (x nabízet)  
запропонувати  (L34)
nabídnu, nabídneš, nabídne, nabídneme, nabídnete, nabídnou; nabídnul/nabídl; nabídne
Nabídnul mi tykání. Nabídnul mi, že mi pomůže. Nabídli mi kávu. Co   můžu nabídnout?

nabízet (koho co (4 в.), komu čemu (3 в.), недоконане (x nabídnout)  
пропонувати  (L9)
nabízím, nabízíš, nabízí, nabízíme, nabízíte, nabízejí; nabízel; bude nabízet
Nabízejí nám větší byt. Nabízeli mu, že mu s  m pomohou.

nacházet se, недоконане   
знаходитися  (L34)
nacházím se, nacházíš se, nachází se, nacházíme se, nacházíte se, nacházejí se; nacházel se; bude se nacházet
Naše město se nachází na soutoku Labe a Orlice. V našem městě se nachází několik významných památek.

najít  (koho, co (4 в.), доконане (x nacházet) 
знайти  (L28)
najdu, najdeš, najde, najdeme, najdete, najdou; našel; najde
Našel jsem na ulici  sícikorunu. Našli jste nějaké houby?

nakoupit (koho, co (4 в.), доконане (x nakupovat)  
купити, зробити закупки  (L12)
nakoupím, nakoupíš, nakoupí, nakoupíme, nakoupíte, nakoupí; nakoupil; nakoupí
Musím nakoupit na víkend. Nakoupili jsme několik druhů vína a hodně piva.
 
nakrájet (koho co (4 в.), kým čím (7 в.) na koho co (4 в.), доконане (x krájet)  
нарізати  (L13)
nakrájím, nakrájíš, nakrájí, nakrájíme, nakrájíte, nakrájejí; nakrájel; nakrájí
Nakrájel jablka na plátky. Můžeš to nakrájet  m zeleným nožem. Už jsi nakrájela tu mrkev? Ještě nakrájím 
chleba a všechno je hotové.

nakupovat (koho, co (4 в.), недоконане  (x nakoupit) 
купляти  (L10)
nakupuji/u, nakupuješ, nakupuje, nakupujeme, nakupujete, nakupují/ou; nakupoval; bude nakupovat
Kdy půjdeš nakupovat? Ráda nakupuji v malých obchodech.

naplnit  (koho, co (4 в.), доконане (x plnit)
наповнити  (L31)
naplním, naplníš, naplní, naplníme, naplníte, naplní; naplnil; naplní
Naplnil láhev vodou. Kuře naplníme připravenou směsí hub.

napsat (koho, co (4 в.) komu čemu (3 в.), доконане (x psát)  
написати  (L22), виписати (ліки) (L19)
napíšu, napíšeš, napíše, napíšeme, napíšete, napíšou; napsal; napíše
Kdy napíšeš ten úkol? Napsal jsem mu e-mail, ale ještě mi neodpověděl. Lékař mi musel napsat an  bio  ka.

narážet (na koho co (4 в.), недоконане  (x narazit)
натрапляти  (L32)
narážím, narážíš, naráží, narážíme, narážíte, narážejí; narážel; bude narážet
Rosický naráží na Peteru a oba padají.
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nasednout (do koho čeho (2 в.), na koho co (4 в.), доконане  (x nasedat) 
сісти  (L18)
nasednu, nasedneš, nasedne, nasedneme, nasednete, nasednou; nasednul/nasedl; nasedne
Nasedneme na tramvaj a budeme tam za chvilku. Nasedli do vlaku.

nastavit (koho co (4 в.), доконане (x nastavovat)
налаштувати  (L31)
nastavím, nastavíš, nastaví, nastavíme, nastavíte, nastaví; nastavil; nastaví
Nastavím si budík na sedm třicet. 

nastoupit (do koho čeho (2 в.), доконане (x nastupovat)  
сісти у  (L20)
nastoupím, nastoupíš, nastoupí, nastoupíme, nastoupíte, nastoupí; nastoupil; nastoupí
Už můžeme nastoupit, jsme tu všichni. Do kterého autobusu máme nastoupit?

nechat (koho co (4 в.) kde; koho čeho (2 в.), доконане (x nechávat)  
залишити  (L13)
nechám, necháš, nechá, necháme, necháte, nechají; nechal; nechá
Nechal jsem brýle u lékaře. Ty noviny můžeš nechat třeba na stole. Nech toho, to bolí.

nosit (koho co (4 в.) kam/ kde), недоконане (x přinést)  
носити  (L14)
nosím, nosíš, nosí, nosíme, nosíte, nosí; nosil; bude nosit
Do lesa vždycky nosím pevné boty. Doma máme teplo, tak nosím jen tričko a kraťasy.

obarvit (koho co (4 в.), доконане (x barvit)
dye  (L15)
obarvím, obarvíš, obarví, obarvíme, obarvíte, obarví; obarvil; obarví
Potřebuju obarvit vlasy.

obědvat, недоконане (x naobědvat se) 
обідати  (L8)
obědvám, obědváš, obědvá, obědváme, obědváte, obědvají; obědval; bude obědvat
Obědváš doma nebo v práci? V restauraci neobědvám příliš často. Budeš obědvat?

objednat (koho, co (4 в.), доконане (x objednávat)  
замовити  (L12); objednat se замовити для себе термін (L15)
objednám (se), obědnáš (se), objedná (se), objednáme (se), objednáte (se), objednají (se); objednal (se); 
objedná (se)
Potřebuji se objednat k lékaři. Na internetu jsem si objednala nové šaty. Objednala jsem dvě pizzy.

obklopit (koho co (4 в.), доконане (x obklopovat)  
оточити  (L34)
obklopím, obklopíš, obklopí, obklopíme, obklopíte, obklopí; obklopil; obklopí
Dě   babičku obklopily a vítaly ji. Město je obklopeno lesy.

obléknout se, доконане (x oblékat se)  
одягнутися  (L14); obléknout si  одягнути  (L14)
obléknu (se/si), oblékneš (se/si), oblékne (se/si), oblékneme (se/si),  obléknete (se/si), obléknou (se/si); 
obléknul/oblékl (se/si); oblékne (se/si) 
Ještě se obléknu a půjdu. Co si oblékneš? Obléknu si ty nové šaty.
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očekávat  (koho, co (4 в.), недоконане
очікувати  (L23)
očekávám, očekáváš, očekává, očekáváme, očekáváte, očekávají; očekával; bude očekávat
Očekávám, že přijdeš včas. Očekáváme ho v osm hodin. Očekáváme od tebe, že přijdeš včas. Očekáváme 
babičku zítra na oběd.

odbočit, доконане (x odbočovat)  
повернути  (L20)
odbočím, odbočíš, odbočí, odbočíme, odbočíte, odbočí; odbočil; odbočí
Špatně jsme odbočili. Odbočte vpravo.

oddělat, odstranit (koho, co (4 в.), доконане (x oddělávat, odstraňovat)  
зняти, видалити  (L31)
oddělám, odděláš, oddělá, odděláme, odděláte, oddělají; oddělal; oddělá
odstraním, odstraníš, odstraní, odstraníme, odstraníte, odstraní; odstranil; odstraní
Můžeš prosím oddělat to víko? Odstranili tu chybu velmi rychle. 

odejít (z koho čeho (2 в.), ke komu čemu (3 в.), do koho čeho (2 в.), доконане (x odcházet) 
піти  (L18)
odejdu, odejdeš, odejde, odejdeme, odejdete, odejdou; odešel; odejdu
Dcera odešla k příteli. Odešli jsme z práce asi ve 4 hodiny. Odejdeme raději do druhého pokoje.

odcházet (z koho čeho (2 в.), ke komu čemu (3 в.), do koho čeho (2 в.), недоконане (x odejít) 
залишати  (L30)
odcházím, odcházíš, odchází, odcházíme, odcházíte, odcházejí; odcházel; bude odcházet
Kdy obvykle odcházíte? Když jsme odcházeli, začalo pršet.

odjet (z koho čeho (2 в.), do koho čeho (2 в.), na koho co (4 в.), доконане (x odjíždět)  
поїхати  (L18)
odjedu, odjedeš, odjede, odjedeme, odjedete, odjedou; odjel; odjede
Kdy odjedete na dovolenou? Odjedou za tři dny. Odjeli z práce brzy. Odjeli jsme do Prahy.

odjíždět, (z koho čeho (2 в.), do koho čeho (2 в.), na koho co (4 в.), недоконане (x odjet)
поїхати, від’їжджати  (L24)
odjíždím, odjíždíš, odjíždí, odjíždíme, odjíždíte, odjíždějí; odjížděl; bude odjíždět
Už odjíždím, budu tam asi za 10 minut. Vlak z Pardubic vždy odjíždí přesně.

odpočívat, недоконане (x odpočinout si)
відпочивати  (L23)
odpočívám, odpočíváš, odpočívá; odpočíváme, odpočíváte, odpočívají; odpočíval; bude odpočívat
Ráda odpočívám ak  vně. Jak dlouho už odpočíváš?

odpovědět (komu čemu (3 в.) na koho co (4 в.), доконане (x odpovídat)
відповісти  (L8)
odpovím, odpovíš, odpoví, odpovíme, odpovíte, odpovědí; odpověděl; odpoví
Můžeš mi odpovědět na jednu otázku? Odpověděli mi hned.

odstartovat, доконане (x startovat) 
почати  (L32)
odstartuji/u, odstartuješ, odstartuje, odstartujeme, odstartujete, odstartují; odstartoval; odstartuje
Závod odstartoval v 7:15. Letadlo odstartovalo. Rozhodčí odstartoval závod.
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odstěhovat se, доконане (x stěhovat se)
переїхати, з’їхати  (L22)
odstěhuji/u se, odstěhuješ se, odstěhuje se, odstěhujeme se, odstěhujete se, odstěhují se; odstěhoval se; 
odstěhuje se
Už se odstěhovali. Odstěhoval se do jiného města.

odvézt (koho co (4 в.), доконане (x odvážet) 
відвезти  (L27)
odvezu, odvezeš, odveze, odvezeme, odvezete, odvezou; odvezli; odvezou
Odvezl jsem ho do nemocnice. Můžeš to prosím odvézt?

ohlásit (koho co (4 в.), доконане (x hlásit)
повідомити  (L18)
ohlásím, ohlásíš, ohlásí, ohlásíme, ohlásíte, ohlásí; ohlásil; ohlásí
Ohlásili jsme krádež. Ohlásíme to zítra na policii.

ochutnat (koho co (4 в.), доконане (x chutnat)
скоштувати  (L30)
ochutnám, ochutnáš, ochutná, ochutnáme, ochutnáte, ochutnají; ochutnal; ochutná
V Polsku jsme ochutnali výbornou polévku. Už jsi to ochutnal?

omluvit (koho co (4 в.), доконане (x omlouvat) 
вибачити  (L19); omluvit se  вибачитися   (L18)
omluvím (se), omluvíš (se), omluví (se), omluvíme (se), omluvíte (se), omluví (se); omluvil (se); omluví (se)
Omluvte prosím dceru, dnes nepřijde, je nemocná. Omluvil se, že nepřijde. Můžeš prosím Hanu omluvit ve 
škole?

opalovat se, недоконане (x opálit se)
загорати  (L23)
opaluji/u se, opaluješ se, opaluje se, opalujeme se, opalujete se, opalují/ou se; opaloval se; bude se opalovat
Nikdy se neopaluji, protože mám citlivou kůži. Chodím se opalovat do solárního studia.

osladit (koho, co (4 в.), доконане (x sladit) 
підсолодити  (L30)
osladím, osladíš, osladí, osladíme, osladíte, osladí; osladil; osladí
Kávu si osladím o trochu víc. Omáčku ještě trochu osladím.

ostříhat  (koho, co (4 в.), доконане (x stříhat)
постригти  (L15)
ostříhám, ostříháš, ostříháme, ostříháte, ostříhají; ostříhal; ostříhá
Manžel potřebuje ostříhat. Včera jsem ostříhala psa.

oškrábat (koho, co (4 в.), доконане (x škrábat)
почистити (L30)
oškrábu, oškrábeš, oškrábe, oškrábeme, oškrábete, oškrábou; oškrábal; oškrábe
Můžeš prosím oškrábat brambory?

otevřít (koho co (4 в.) kým čím (7 в.), доконане (x otevírat) 
відчинити  (L19)
otevřu, otevřeš, otevře, otevřeme, otevřete, otevřou; otevřel; otevře
Otevřeš mi prosím dveře? Můžeš prosím otevřít okno? Otevřel láhev novým otvírákem.
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otočit (koho co (4 в.), kým čím (7 в.), доконане (x otáčet)  
повернути  (L31);  otočit se  повернутися, обернутися  (L18)
otočím (se), otočíš (se), otočí (se), otočíme (se), otočíte (se), otočí (se); otočil (se); otočí (se)
Otočíš víčkem doleva a je to otevřené. Otočil se na mě. Otočil stránku. Otoč se doprava.

ozvat se, доконане (x ozývat se)
відізвá тися  (L16)
ozvu se, ozveš se, ozve se, ozveme se, ozvete se, ozvou se; ozval se; ozve se
Z lesa se ozvalo štěkání. Neboj, on se brzy ozve.

padat, недоконане (x spadnout)
падати  (L32)
padám, padáš, padá, padáme, padáte, padají; padal; bude padat
Zdálo se mi, že jsem padal. Sníh padá už od rána. Zítra bude padat sníh.

pít (koho, co (4 в.), недоконане (x napít se, vypít) 
пити  (L11)
piji/u, piješ, pije, pijeme, pijete, pijí/ou; pil; bude pít
Nepiju kávu. Asi jsem málo pila, tak mě bolí hlava. Co budete pít? Kávu nebo čaj?

pla  t, недоконане (x zapla  t) 
діяти  (o dokladu ap.) (L24); (peníze) платити  (L9)
pla  m, pla  š, pla  , pla  me, pla  te, pla  ; pla  l; bude pla  t
Ten zákon už nepla  . Kolik budeme pla  t? Budete pla  t hotově nebo kartou?

plavat, недоконане (x zaplavat si, připlavat, přeplavat ...)
плавати  (L5)
plavu, plaveš, plave, plaveme, plavete, plavou; plaval; bude plavat
Každý týden chodím dvakrát plavat. Obě moje dě   dobře plavou.

podařit se (komu 3 в.), доконане (x dařit se)
досягти успіху (L34)
podaří se; podařil se
Podařilo se mu to odeslat včas. Uvidíš, že se   to podaří.

podávat (koho, co (4 в.) (komu (3 в.), недоконане (x podat)  
подавати  (L29)
podávám, podáváš, podává, podáváme, podáváte, podávají; podával; bude podávat
Snídaně se podává od sedmi do dese  . Když mi podával sešit, vůbec se na mě nepodíval.

podepsat (koho, co (4 в.), доконане (x podepisovat)
пiдписати  (L7)
podepíšu, podepíšeš, podepíše, podepíšeme, podepíšete, podepíšou; podepsal; podepíše
Podepište to prosím vpravo dole. Zítra podepíší novou smlouvu.

podívat se (na koho co (4 в.), доконане (x dívat se)
подивитися (L13)
podívám se, podíváš se, podívá se, podíváme se, podíváte se, podívají se; podíval se; podívá se
Můžeš se na to prosím podívat? Podíval se na mě smutně. 
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pohlídat (koho, co (4 в.), доконане (x hlídat)  
дивитися (за чим/ким) (L27) 
pohlídám, pohlídáš, pohlídá, pohlídáme, pohlídáte, pohlídají; pohlídal; pohlídáme
Můžeš Aničku prosím na chvilku pohlídat?

pohybovat se, недоконане (x pohnout se)
рухатися  (L31)
pohybuji/u se, pohybuješ se, pohybuje se, pohybujeme se, pohybujete se, pohybují se; pohyboval se; bude se 
pohybovat
Teplota se pohybuje kolem nuly. Cena se pohybuje od 50 do 85 korun za kilo. Babička má nemocnou nohu a tak 
se špatně pohybuje.

položit (koho co (4 в.) kam), доконане (x pokládat)
покласти  (L29)
položím, položíš, položí, položíme, položíte, položí; položil; položí
Kam to mám položit? Tu krabici polož prosím na stůl a ten hrnek do dřezu.

pomáhat (komu (3 в.) s kým, čím (7 в.), недоконане (x pomoci/pomoct)  
допомагати  (L9)
pomáhám, pomáháš, pomáhá, pomáháme, pomáháte, pomáhají; pomáhal; bude pomáhat
Pomáhám mamince každý den. Standa mi pomáhá s matema  kou.

pomoct (komu (3 в.) s kým, čím (7 в.), доконане (x pomáhat)  
допомогти́ (L7)
pomohu/pomůžu; pomůžeš, pomůže, pomůžeme, pomůžete, pomohou/pomůžou; pomohl; pomůže
Můžeš mi s  m prosím pomoct? Pomůžeš jí prosím tě s úkolem?

popovídat si (s kým (7 в.) o kom čem (6 в.), доконане (x povídat (si)  
поспілкуватися (L25)
popovídám si, popovídáš si, popovídá si, popovídáme si, popovídáte si, popovídají si; popovídal si; popovídá si
Potřebujeme si s ním o tom popovídat. Popovídali jsme si a šli jsme domů.

popsat (koho, co (4 в.) komu (3 в.), доконане (x popisovat) 
описати  (L18)
popíšu, popíšeš, popíše, popíšeme, popíšete, popíšou; popsal; popíše
Popsal, jak k tomu došlo. Popsal tu ženu jako vysokou a mladou. Můžete mi popsat, jak vypadal? Popište mi to 
auto.

poradit (komu (3 в.) co (4 в.), komu s čím (7 в.), доконане (x radit)  
рекомендувати (L11)
poradím, poradíš, poradí, poradíme, poradíte, poradí; poradil; poradí
Můžete mi s  m prosím poradit? Poradil jsem mu, aby se obrá  l na právníka.

posadit se, доконане   
присісти  (L19)
posadím se, posadíš se, posadí se, posadíme se, posadíte se, posadí se; posadil se; posadí se
Posaďte se prosím. Můžete se posadit třeba tam. Posadil se na židli.

posílat (koho, co (4 в.), недоконане (x poslat)  
посила́ти  (L21)
posílám, posíláš, posílá, posíláme, posíláte, posílají; posílal; bude posílat
Fakturu vždycky posílám doporučeně. 



34
Češ  na pro ukrajinsky mluvící

Š. PařízkováSlovesa

poslat (koho co (4 в.) komu čemu (3 в.), доконане (x posílat)
посла́ти  (L28)
pošlu, pošleš, pošle, pošleme, pošlete, pošlou; poslali; pošlou
Nejdříve jsem poslala dopis mamince a potom jsem šla ke kadeřnici. Poslala dceru do obchodu koupit mléko. 
Dě   mi poslaly pohled z prázdnin.

poslechnout si (koho co (4 в.), доконане (x poslouchat)
послухати  (L19)
poslechnu si, poslechneš si, poslechne si, poslechneme si, poslechnete si, poslechnou si; poslechnul si; 
poslechne si
Můžu si to taky poslechnout? Paní doktorka mě poslechla a pak mi napsala léky. Poslechla jsem si celou jeho 
písničku.

pospíšit si, доконане (x spěchat)  
поспішити  (L29)
pospíším si, pospíšíš si, pospíší si, pospíšíme si, pospíšíte si, pospíší si; pospíšil si; pospíší si
Musíme si pospíšit, je hodně hodin. Když si pospíšíme, ještě to s  hneme.

postavit (se/si) (koho co (4 в.), доконане (x stavět (se/si)
побудувати  (L34), (L22), встати 
postavím (si), postavíš (si), postaví (si), postavíme (si), postavíte (si), postaví (si); postavil (si); postaví (si)
Postavili si nový dům. Postavíme stan a uděláme ohniště. Postavil se před něho. Postavil se a začal mluvit.

postupovat, недоконане (x postoupit)  
проходити  (L32)
postupuji/u, postupuješ, postupuje, postupujeme, postupujete, postupují/ou; postupoval; bude postupovat
Rosický postupuje dopředu a ... dává gól. Postupujte prosím přesně podle návodu.

potřebovat (koho co na co (4 в.), недоконане  
потребувати  (L7)
potřebuji/u, potřebuješ, potřebuje, potřebujeme, potřebujete, potřebují/ou; potřeboval; bude potřebovat
Budeš ještě potřebovat tu barvu? Toho lososa potřebuju na pomazánku. Na co to potřebuješ? 

používat (koho co na co (4 в.),  недоконане (x použít)
застосовувати  (L31)
používám, používáš, používá, používáme, používáte, používají; používal; bude používat
Jak často používáš ten šampón? Počítač používám jen v práci.

pověsit (koho co (4 в.) kam), доконане (x věšet)  
повісити  (L26)
pověsím, pověsíš, pověsí, pověsíme, pověsíte, pověsí; pověsil; pověsí
Právě na dveře pověsili nějaký inzerát. Musím ještě pověsit prádlo.

pozdravovat (koho (4 в.) od koho (2 в.), недоконане 
передати вітання  (L27)
pozdravuji/u, pozdravuješ, pozdravuje, pozdravujeme, pozdravujete, pozdravují/ou; pozdravoval; bude 
pozdravovat
Pozdravuj ode mě babičku. Mám tě pozdravovat od Honzy.

požadovat (koho co (4 в.) od koho (2 в.), недоконане
вимагати  (L9)
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požaduji/u, požaduješ, požaduje, požadujeme, požadujete, požadují/ou; požadoval; bude požadovat
Požadují vysokoškolské vzdělání. Požadujeme jen řidičský průkaz.

pracovat, недоконане
працювати  (L6)
pracuji/u, pracuješ, pracuje, pracujeme, pracujete, pracují/ou; pracoval; bude pracovat
Pracuje jako programátor ve fi rmě ABComputers. Kdo nepracuje, ať nejí (Чеське прислів‘я).

probrat (koho co (4 в.) s kým (7 в.), доконане (x probírat)
обговорити  (L32)
proberu, probereš, probere, probereme, proberete, proberou; probral; probere
Musím to probrat s partnerem. Ještě to probereme.

procvičit si (koho co (4 в.), доконане (x cvičit)
попрактикувати (L26)
procvičím si, procvičíš si, procvičíme si, procvičíte si, procvičí si; procvičil si; procvičí si
Procvičíme si skloňování přídavných jmen. Doma si to ještě procvičte.

prodávat (koho co (4 в.) komu čemu (3 в.), недоконане (x prodat)
продавати (L6)
prodávám, prodáváš, prodává, prodáváme, prodáváte, prodávají; prodával; bude prodávat
Budeme prodávat dům. Můj manžel prodává knihy.

prodloužit (koho co (4 в.), доконане (x prodlužovat)
продовжити  (L33)
prodloužím, prodloužíš, prodlouží, prodloužíme, prodloužíte, prodlouží; prodloužil; prodlouží
Potřebuju prodloužit záruku. Knížky vám můžeme prodloužit o měsíc. Potřebuju prodloužit kalhoty.

prohrát (koho co (4 в.), доконане (x prohrávat)  
програти  (L32)
prohraji/u; prohraješ, prohraje, prohrajeme, prohrajete, prohrají; prohrál; prohraje
Doufám, že neprohrajeme. Prohrál 10 000 v kartách.

projít (kým čím (7 в.); koho co (4 в.), доконане (x procházet)
пройти  (L25)
projdu, projdeš, projde, projdeme, projdete, projdou; prošli; projdou
Projděte parkem a uvidíte vysokou barevnou budovu. Prošli jsme celý park a nikde jsme ho neviděli.

prominout (komu (3 в.), co (4 в.), доконане (x promíjet) 
вибачити  (L2)
prominu, promineš, promine, promineme, prominete, prominou; prominul; promine
Promiňte prosím, nevíte, kde je tu nějaká pošta? To mu nikdy neprominu. Můžeš mi to prominout? Prominuli 
mu pokutu.

pršet, недоконане
дощити  (L10)
prší; pršelo; bude pršet
Včera celý večer pršelo. Zítra bude taky pršet. Má pršet jen občas.

přát (si) (koho co (4 в.); co (4 в.) komu čemu), недоконане  
бажати  (L13,21) 
přeji/u (si), přeješ (si), přeje (si), přejeme (si), přejete (si), přejí/ou (si); přál (si); bude (si) přát
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Přeju si nové auto. K narozeninám si přeju tu pěknou knihu. Přeju   jen to nejlepší. 

přečíst (koho co (4 в.), доконане (x číst)
прочитати  (L33)
přečtu, přečteš, přečte, přečteme, přečtete, přečtou; přečetl; přečte
Tu knížku jsem přečetl za dva dny. Přečtu si to až večer.

představit (koho co (4 в.) komu čemu (3 в.), доконане 
представити (L2), představit si  уявити  (L18)
představím (si), představíš (si), představí (si), představíme (si), představíte (si), představí (si); představil (si); 
představím (si)
Dovolte, abych Vám představil svou přítelkyni. Představte si tu radost! Představte si, že jste na pláži a nic 
neděláte.

přejít (koho co (4 в.) přes koho co (4 в.), доконане (x přecházet)
перейти  (L25)
přejdu, přejdeš, přejde, přejdeme, přejdete, přejdou; přešel; přejde
Přešel (přes) ulici. Nemůžeme přejít, jezdí tu moc aut.
 

překládat (koho co (4 в.), недоконане (x přeložit)  
перекладати (L33)
překládám, překládáš, překládá, překládáme, překládáte, překládají; překládal; bude překládat
Překládám z anglič  ny do češ  ny i opačně. Kdo tu knihu bude překládat?

přepnout (koho co (4 в.), na (+ 4 в.), доконане (x přepínat) 
пермикнути  (L32)
přepnu, přepneš, přepne, přepneme, přepnete, přepnou; přepnul; přepne
Můžeš to prosím přepnout na BBC?

přerušovat (koho co (4 в.), недоконане (x přerušit)  
переривати  (L21)
přerušuji/u, přerušuješ, přerušuje, přerušujeme, přerušujete, přerušují/ou; přerušoval; bude přerušovat
Promiňte, že vás přerušuju. Nepřerušujte mě prosím.

přestat (s čím (7 в.), доконане  (x přestávat)
перестати (L29)
přestanu, přestaneš, přestane, přestaneme, přestanete, přestanou; přestal; přestane
Přestaň už s těmi nesmysly. Musím přestat kouřit. Kdy už přestane mluvit o poli  ce?

přestoupit (z (2 в.) do (2 в.), na (4 в.), доконане (x přestupovat)
переступити  (L20)
přestoupím, přestoupíš, přestoupí, přestoupíme, přestoupíte, přestoupí; přestoupil; přestoupí
Kde mám přestoupit? Přestoupíte na jedničku. Přestoupili z vlaku do autobusu. 

přestupovat (v + město 6 в.), недоконане (x přestoupit) 
переступати  (L24)
přestupuji/u, přestupuješ, přestupuje, přestupujeme, přestupujete, přestupují/ou; přestupoval; bude 
přestupovat
Kde přestupujeme? Budete dvakrát přestupovat.
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převést (peníze, 4 в.), доконане (x převádět)  
переказати  (L28)
převedu, převedeš, převede, převedeme, převedete, převedou; převedl; převede
Zítra   převedu 3 000 korun. 

přidat  (koho co (4 в.) do koho čeho (2 в.), доконане (x přidávat)
добавити  (L30)
přidám, přidáš, přidá, přidáme, přidáte, přidají; přidal; přidá
Přidejte trochu bazalky. Bylinky přidáme až nakonec. Chcete přidat? - Ne, děkuji, to stačí.

přihrávat (komu 3 в.), недоконане (x přihrát)
передавати (L32)
přihrávám, přihráváš, přihrává, přihráváme, přihráváte, přihrávají; přihrával; bude přihrávat
Horák přihrává Novákovi a je z toho gól!

přijet, доконане (x přijíždět)
приї́хати  (L24)
přijedu, přijedeš, přijede, přijedeme, přijedete, přijedou; přijel; přijede
Kdy přijede děda? Pan Novák přijel pozdě.

přijíždět, недоконане (x přijet) 
приїжджати  (L24)
přijíždím, přijíždíš, přijíždíme, přijíždíte, přijíždějí; přijížděli; budou přijíždět
Na nástupiště páté právě přijíždí rychlík z Prahy. Podívej, přijíždí nějaké červené auto. Kdy jsi včera přijel?

přijít, доконане (x přicházet)
прийти  (L17)
přijdu, přijdeš, přijde, přijdeme, přijdete, přijdou; přišel; přijde
Kdy jsi včera přišel? Přišel k nám nový student. Do třídy přišel pan ředitel.

přijmout (koho co (4 в.), доконане (x přijímat) 
прийняти  (L9)
přijmu, přijmeš, přijme, přijmeme, přijmete, přijmou; přijal; přijme
Přijmeme šikovného kuchaře. Přijali ho na vysokou školu. 

přinést (koho co (4 в.) komu čemu (3 в.), доконане (x přinášet)
принести  (L17)
přinesu, přineseš, přinese, přineseme, přinesete, přinesou; přinesl; přinese
Každý přinese nějaké pi   a něco dobrého k jídlu. Přineseme   taky nějaké časopisy. 

připojit se (ke komu čemu (3 в.), доконане (x připojovat se) 
під’єднатися (L34)
připojím se, připojíš se, připojí se, připojíme se, připojíte se, připojí se; připojil se; připojí se
Můžete se připojit k nám. Jdeme tam taky. Potřebuju se připojit na internet. Můžete se připojit přes telefon.

přivézt (koho co (4 в.), доконане (x přivážet)
привезти  (L29)
přivezu, přivezeš, přiveze, přivezeme, přivezete, přivezou; přivezl; přiveze
Co chcete přivézt z dovolené? Bratranec mi z Kanady přivezl výborný salám.

psát (komu (3 в.) co (4 в.), недоконане (x napsat)
писати  (L5) 
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píši/u, píšeš, píše, píšeme, píšete, píší/ou; psal; bude psát
Dě   píší úkoly. Psal jsem mu už třikrát a ještě neodpověděl.

půjčit позичити  (L14), půjčit si  взяти в оренду, позичити  (L15), доконане (x půjčovat (si)
půjčím (si), půjčíš (si), půjčí (si), půjčíme (si), půjčíte (si), půjčí (si); půjčil (si); půjčí (si)
Mohu si prosím půjčít propisku? Potřebovala bych půjčit sto dvacet korun. Můžeš si tu učebnici půjčit v 
knihovně. Půjčila jsem si zajímavý román.

reklamovat (koho co (4 в.), недоконане
повернути на ремонт, здати на  рекламацію (L15)
reklamuji/u, reklamuješ, reklamuje, reklamujeme, reklamujete, reklamují/ou; reklamoval; bude reklamovat
Budu ty boty reklamovat. Můžete to reklamovat do 30 dnů.

rekonstruovat (koho co (4 в.), недоконане (x zrekonstruovat)  
проводити реконструкцію  (L34)
rekonstruuji/u, rekonstruuješ, rekonstruuje, rekonstruujeme, rekonstruujete, rekonstruují/ou; rekonstruoval; 
bude rekonstruovat
Budeme rekonstruovat kuchyň. V naší ulici rekonstruují jeden dům.

rozbalovat (koho co (4 в.), недоконане (x rozbalit)
розпаковувати  (L21)
rozbaluji/u, rozbaluješ, rozbaluje, rozbalujeme, rozbalujete, rozbalují/ou; rozbaloval; bude rozbalovat
Dě   rozbalují dárky.

rozdělat oheň (4 в.), доконане (x rozdělávat) 
запалити вогонь  (L34)
rozdělám, rozděláš, rozdělá, rozděláme, rozděláte, rozdělají; rozdělal; rozdělá
Nepodařilo se nám rozdělat oheň. Večer jsme rozdělali oheň.

rozhodnout se (pro koho co (4 в.), k čemu (3 в.), доконане (x rozhodovat se)
вирішити, прийняти рішення  (L19)
rozhodnu se, rozhodneš se, rozhodne se, rozhodneme se, rozhodnete se, rozhodnou se; rozhodnul se; 
rozhodnou se
Rozhodli se pro nové řešení. Rozhodli se k tomu včera. Pro co se rozhodnete? Rozhodli se, že odjedou zítra. 
Rozhodli jsme se to udělat jinak.

rozměnit (co (4 в.) na co (4 в.), доконане (x rozměňovat) 
розміняти (L17)
rozměním, rozměníš, rozmění, rozměníme, rozměníte, rozmění; rozměnil; rozmění
Můžete mi prosím rozměnit padesá  korunu na dvě dvace  koruny a dvě pě  koruny? Potřebuju rozměnit na 
košík.

rozšířit (si) (co (4 в.), доконане (x rozšiřovat)
розширити  (L33)
rozšířím (si), rozšíříš (si), rozšíří (si), rozšíříme (si), rozšíříte (si), rozšíří (si); rozšířil (si); rozšíří (si)
Potřebuju si rozšířit slovní zásobu. Rozšířil tu zprávu po celém podniku.

říci, říct (co (4 в.) komu (3 в.), o kom čem (6 в.), доконане (x říkat)
сказати  (L6)
řeknu, řekneš, řekne, řekneme, řeknete, řeknou; řekl; řekne
Řekla jsem mu to hned. Řekl, že mě má rád. Řekl o něm, že je nespolehlivý. Co na to říkal? - Zlobil se.
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říkat (co (4 в.) komu (3 в.), o kom čem (6 в.), недоконане (x říct)  
казати (L16)
říkám, říkáš, říká, říkáme, říkáte, říkají; řekl; řekne
Říkají mu to pořád. Dědeček vždycky říkal, že nejlepší dovolená je na chatě. Říká mi to každý den.  

sedět, недоконане (x posadit se)
сидіти (L9)
sedím, sedíš, sedí, sedíme, sedíte, sedí; seděl; bude sedět
Ota sedí ve druhé lavici u okna. Bolí mě záda, když dlouho sedím.

sednout si, доконане (x sedat si)  
сісти  (L25)
sednu si, sedneš si, sedne si, sedneme si, sednete si, sednou si; sednul/sedl si; sedne si
Kam si mám sednout? Sednul si na trávu.

sejít se, доконане (x scházet se)  
зустрітися  (L14)
sejdu se, sejdeš se, sejde se, sejdeme se, sejdete se, sejdou se; sešel se; sejde se
Kde se sejdeme? Sešli jsme se v 5 hodin v kavárně Slávie. Máme se sejít, abychom probrali tu dovolenou.

seznámit (se) (koho (4 в.) s kým (7 в.); se s kým čím (7 в.), доконане (x seznamovat se)  
познайомити  (L4)
seznámím (se), seznámíš (se), seznámí (se), seznámíme (se), seznámíte (se), seznámí (se); seznámil (se); 
seznámí (se)
Seznámím vás s naším novým kolegou. Už jste se seznámili? 

shánět (koho co (4 в.), недоконане (x sehnat)  
шукати  (L17)
sháním, sháníš, shání, sháníme, sháníte, shánějí/shání; sháněl; bude shánět
Sháněl jsem to po celém městě. Sháním nějakou pěknou zimní bundu.

sklízet (co (4 в.), недоконане (x sklidit)
збирати  (L26)
sklízím, sklízíš, sklízí, sklízíme, sklízíte, sklízejí; sklízel; bude sklízet
Právě sklízíme brambory. Zítra budeme sklízet rajčata.

skončit, доконане (x končit) 
закінчити  (L32)
skončím, skončíš, skončí, skončíme, skončíte, skončí; skončil; skončí
Kdy už to skončí? Proč jste skončili tak brzy?

slavit (co (4 в.), недоконане (x oslavit)
святкувати  (L11)
slavím, slavíš, slaví, slavíme, slavíte, slaví; slavil; bude slavit
V sobotu slavíme páté výročí svatby. Jeho narozeniny vždycky slavíme na chatě.

sledovat (koho, co (4 в.), недоконане
дивитися  (L32)
sleduji/u, sleduješ, sleduje, sledujeme, sledujete, sledují/ou; sledoval; bude sledovat
Zprávy nesleduju. Sleduješ, jak se ten případ vyvíjí? Sledoval fi lm velmi pozorně.
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slíbit (co (4 в.) komu (3 в.), доконане (x slibovat)
пообіцяти  (L27)
slíbím, slíbíš, slíbí, slíbíme, slíbíte, slíbí; slíbil; slíbí
Slíbil mi nové kolo. Slíbila jsem, že mu v pátek pomůžu.

slyšet (koho co (4 в.), недоконане   
чути  (L16)
slyším, slyšíš, slyší, slyšíme, slyšíte, slyší; slyšel; bude slyšet
Babička už špatně slyší. Neslyším to, můžeš to prosím zesílit? Už jste to slyšeli?

smát se (komu čemu (3 в.), na koho co (4 в.), недоконане  
сміятися  (L18)
směji/u se, směješ se, směje se, smějeme se, smějete se, smějí/ou se; smál se; bude se smát
Proč se mi směješ? Smál se na něj a mával. 

smažit (co (4 в.), недоконане (x usmažit)
смажити  (L30)
smažím, smažíš, smaží, smažíme, smažíte, smaží; smažil; bude smažit
Copak smažíš? Smažíme jen krátce a potom pečeme. Mamka smaží řízky na výlet.

smíchat (co (4 в.) s čím (7 в.), доконане  (x míchat)
змішати  (L30)
smíchám, smícháš, smíchá, smícháme, smícháte, smíchají; smíchal; smíchá
Smíchejte mouku s cukrem. Když smícháme červenou a žlutou, dostaneme oranžovou.

smrdět, недоконане  
смердіти  (L25)
smrdím, smrdíš, smrdí, smrdíme, smrdíte, smrdí; smrděl; bude smrdět
Co to tu tak smrdí? Mě to nesmrdí, ale voní.

sněžit, недоконане
йде сніг  (L23)
sněží; sněžilo; bude sněžit
Včera hodně sněžilo. Zítra má taky sněžit.

sníst (co (4 в.), доконане (x jíst)
з’їсти  (L26) 
sním, sníš, sní, sníme, sníte, snědí; snědl; sní
Asi snědl něco špatného. Už jste to snědli? Ještě něco sním a půjdu.

snídat, недоконане (x nasnídat se)
снідати  (L8)
snídám, snídáš, snídá, snídáme, snídáte, snídají; snídal; bude snídat
Kdy obvykle snídáš? Většinou snídám v práci. Jsou lidé, kteří nesnídají.

souhlasit (s kým čím (7 в.), недоконане
погодитися  (L5)
souhlasím, souhlasíš, souhlasí, souhlasíme, souhlasíte, souhlasí; souhlasil; bude souhlasit
S  m nesouhlasím. Vždycky se mnou souhlasí.

soutěžit (s kým (7 в.) v čem (6 в.), недоконане 
змагатися  (L5)
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soutěžím, soutěžíš, soutěží, soutěžíme, soutěžíte, soutěží; soutěžil; bude soutěžit
Soutěžili jsme ve zpěvu. Soutěžili jsme s Mar  nem a s Janou, kdo rychleji vypije litr kofoly najednou.

spát, недоконане
спати (L8)
spím, spíš, spí, spíme, spíte, spí; spal; bude spát
Celou nec nespal. Spal jsem na pohovce. Kde budete spát?

spěchat, недоконане
поспішати (L8)
spěchám, spěcháš, spěchá, spěcháme, spěcháte, spěchají; spěchal; bude spěchat
Kam tak spěcháte? Dnes lidé hodně spěchají. Spěchali jsme, abychom s  hli vlak.

sportovat, недоконане
займатися спортом (L5)
sportuji/u, sportuješ, sportuje, sportujeme, sportujete, sportují/ou; sportoval; bude sportovat
Kdo pravidelně sportuje, je zdravější. Sportuji už do mala. 

stačit, (не)доконане
буде достатньо (L13)
stačím, stačíš, stačí, stačíme, stačíte, stačí; stačil; bude stačit
To bude stačit. Ne, děkuji, to stačí.

stát, недоконане (x postavit se (nesedět), zastavit se (přestat fungovat) 
(o ceně) коштувати (L17); (nefungovat)  стояти  (L14); (nesedět) стояти (L18)
stojím, stojíš, stojí, stojíme, stojíte, stojí; stál; bude stát
Kolik stojí ten slovník? Podívej, ty hodiny stojí. Podívej, tam stojí pan Nový.

stát se, доконане
трапитися  (L18)
stanu se, staneš se, stane se, staneme se, stanete se, stanou se; stal se; stane se
Co se stane, když smícháme olej a vodu? Stalo se to včera večer.

stavit se (u koho (2 в.) pro koho co (4 в.), доконане (x stavovat se)
прийти, зайти  (L10)
stavím se, stavíš se, staví se, stavíme se, staví se; stavil se; staví se
Zítra se stavíme u Evy. Už ses stavil u Evy pro ta CD? Po cestě se stavíme v obchodě.

stěhovat se, недоконане (x nastěhovat se, vystěhovat se, přestěhovat se)
переїжджати  (L22)
stěhuji/u se, stěhuješ se, stěhuje se, stěhujeme se, stěhujete se, stěhují/ou se; stěhoval se; bude se stěhovat
Kdy se budete stěhovat? Jirka se právě stěhuje do Brna. 

s  hnout (co (4 в.), доконане (x s  hat) 
встигнути (L12)
s  hnu, s  hneš, s  hne, s  hneme, s  hnete, s  hnou; s  hnul; s  hne
Nes  hnul autobus. Když si pospíšíme, tak to s  hneme. S  hnul to přečíst za pět minut.

s  sknout (koho co (4 в.), доконане (x  sknout)  
натиснути  (L31)
s  sknu, s  skneš, s  skne, s  skneme, s  sknete, s  sknou; s  sknul; s  skne
S  skněte klávesu Enter. Silně jí s  sknul ruku.
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strčit (koho co (4 в.), доконане (x strkat)
засунути  (L18)
strčím, strčíš, strčí, strčíme, strčíte, strčí; strčil; strčí
Strčil klíč do zámku. Ty papíry prosím strč do zásuvky.

strouhat (co (4 в.), недоконане (x nastrouhat)  
терти  (L30)
strouhám, strouháš, strouhá, strouháme, strouháte, strouhají; strouhal; bude strouhat
Strouhám brambory na bramboráky. 

střelit (koho co (4 в.), доконане (x střílet)
вистрілити (L32)
střelím, střelíš, střelí, střelíme, střelíte, střelí; střelil; střelí
Letos střelil (dal) už 10 gólů. 

studovat (koho co (4 в.), na kom čem (6 в.), недоконане (x vystudovat)  
навчатися  (L9)
studuji/u, studuješ, studuje, studujeme, studujete, studují/ou; studoval; bude studovat
Kde její syn studuje? Studuje práva v Praze. Studoval jsem literaturu na Karlově univerzitě.

svléknout se/si, доконане (x svlékat se/si)   
роздягнутися  (L14), зняти з себе (co (4 в.) (L14)
svléknu se/si, svlékneš se/si, svlékne se/si, svlékneme se/si, svléknete se/si, svléknou se/si; svléknul se/si; 
svlékne se/si
Svlékněte se do půl těla. Svlékněte si tričko. 

šus  t, недоконане (x zašus  t)  
шелестіти  (L21)
šus  m, šus  š, šus  , šus  me, šus  te, šus  ; šus  l; bude šus  t
Přestaň prosím šus  t těmi novinami. Poslouchej, tam něco šus  .

tancovat (co (4 в.), недоконане (x zatancovat si)
тaнцювати  (L5)
tancuji/u, tancuješ, tancuje, tancujeme, tancujete, tancují/ou; tancoval; bude tancovat
Hodně mužů neumí tancovat. Umíš tancovat tango?

těšit se (na koho co (4 в.), недоконане
з нетерпінням чекати  (L5)
těším se, těšíš se, těší se, těšíme se, těšíte se, těší se; těšil se; bude se těšit
Těším se na prázdniny. Dě   už se těší na maminku.

trhat (co (4 в.), недоконане (x utrhnout, roztrhnout, přetrhnout)
рвати (L26)
trhám, trháš, trhá, trháme, trháte, trhají; trhal; bude trhat
Příš   týden budeme trhat třešně. 

trvat, недоконане  
тривати  (L8)
trvám, trváš, trvá, trváme, trváte, trvají; trval; bude trvat
Jak dlouho trvá cesta do Prahy? Bude to trvat asi 5 minut.
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třást se, недоконане (x zatřást se)  
трястися  (L18)
třesu se, třeseš se, třese se, třeseme se, třesete se, třesou se; třásl se; bude se třást
Byla mu zima a celý se třásl. Třásla se strachy.

učit se (co (4 в.), недоконане (x naučit se)
вчитися  (L21)
učím se, učíš se, učí se, učíme se, učíte se, učí se; učil se; bude se učit
Co jste se dnes učili ve škole? Učil se zacházet s  m novým kávovarem. Učili jsme se o Komenském.

udělat (co (4 в.), доконане (x dělat)
зробити  (L11)
udělám, uděláš, udělá, uděláme, uděláte, udělají; udělal; udělá
Cos mu udělal, že pláče? Jak jsi to udělal? Každý někdy udělá chybu. 

uhýbat (se), недоконане (x uhnout (se): uhnu se, uhneš se ...)
відхиляти  (L32)
uhýbám se, uhýbáš se, uhýbá se, uhýbáme se, uhýbáte se, uhýbají se; uhýbal se; bude se uhýbat
Podívej, je tam místo, on se   uhýbá.

ujímat se (čeho (2 в.), недоконане (x ujmout se: ujmu se ...; ujmul/ujal se)  
прийняти,  взяти на себе  (L32)
ujímám se, ujímáš se, ujímá se, ujímáme se, ujímáte se, ujímají se; ujímal se; bude se ujímat
Bolt se ujímá vedení.

ukázat (koho co (4 в.) komu čemu (3 в.), доконане  (x ukazovat)
показати  (L31)
ukáži/u, ukážeš, ukáže, ukážeme, ukážete, ukáží/ou; ukázal; ukáže
Pojď, ukážu   tvůj pokoj. Ukážeš mi ty nové šaty? Ukážeš mi, kde to je? Ukážu   to na mapě.

ukradnout (co (4 в.), доконане (x krást: kradu, kradeš ...)
вкрасти  (L18)
ukradnu, ukradneš, ukradne, ukradneme, ukradnete, ukradnou; ukradnul; ukradne
Někdo mi ukradnul kabelku. Ukliď si to, ať   to někdo neukradne.

uložit (co (4 в.), доконане (x ukládat)
внести  (L28)
uložím, uložíš, uloží, uložíme, uložíte, uloží; uložil; uloží
Uložil  síc korun. Uložil dítě do postele. Uložil všechny věci do skříně.

umět (co (4 в.), недоконане
вміти, знати  (L2)
umím, umíš, umí, umíme, umíte, umějí/umí; uměl; bude umět
Umíš plavat? Mamka umí dobře vařit. Už umíš dobře česky?

umývat (koho co (4 в.) kým čím (7 в.), недоконане (x umýt)
мити  (L31)
umývám, umýváš, umývá, umýváme, umýváte, umývají; umýval; bude umývat
Když jsem umývala nádobí, někdo zazvonil. Obvykle skleničky umývám jen teplou vodou.

unést (koho, co (4 в.) komu (3 в.), доконане
викрасти  (L18)
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unesu, uneseš, unese, uneseme, unesete, unesou; unesl; unese
Unesli malé dítě. Unesli mi ženu.

utéct, доконане (x u  kat)
втікти  (L18)
uteču, utečeš, uteče, utečeme, utečete, utečou; utekl; uteče
V roce 1968 utekl do Německa. Ten pes asi někomu utekl.

uvařit (co (4 в.), доконане (x vařit)
приготувати  (L31)
uvařím, uvaříš, uvaří, uvaříme, uvaříte, uvaří; uvařil; uvaří
Co dnes uvaříš na oběd? Brambory uvaříme do měkka. Nejdřív uvaříš rýži.

uvažovat (o kom čem (6 в.), недоконане
думати  (L33)
uvažuji/u, uvažuješ, uvažuje, uvažujeme, uvažujete, uvažují/ou; uvažoval; bude uvažovat
Už dlouho uvažujeme o tom, že se přestěhujeme. Uvažujte o tom prosím.

uzdravit se, доконане (x uzdravovat se)  
виздоровіти  (L19)
uzdravím se, uzdravíš se, uzdraví se, uzdravíme se, uzdravíte se, uzdraví se; uzdravil se; uzdraví se
Brzy se uzdrav. Uzdravil se velmi rychle.

užít si (koho čeho (2 в.), co (4 в.), доконане (x užívat si)
насолодитися  (L16)
užiji/u si, užiješ si, užije si, užijeme si, užijete si, užijí/ou si; užil si; užije si
Užij si to. Celou dovolenou jsme si opravdu užili. Užili jsme si léta a teplého počasí.

užívat (co (4 в.), недоконане (x užít)  
вживати, приймати  (L19)
užívám, užíváš, užívá, užíváme, užíváte, užívají; užíval; bude užívat
Jak se to užívá? Budete užívat jednu tabletu třikrát denně.

vadit (komu čemu (3 в.), недоконане
заважати  (L14)
vadím, vadíš, vadí, vadíme, vadíte, vadí; vadil; bude vadit
To mi nevadí. Nevadilo by vám, kdybych otevřel okno?

vařit (co (4 в.), недоконане (x uvařit)
готувати  (L30)
vařím, vaříš, vaří, vaříme, vaříte, vaří; vařil; bude vařit
Co dnes vaříš k obědu? Vařím ráda. Vařím každý den. Tady vaří výbornou svíčkovou.

večeřet (co (4 в.), недоконане (x navečeřet se)
вечеряти  (L8)
večeřím, večeříš, večeří, večeříme, večeříte, večeří; večeřel; bude večeřet
V kolik hodin večeříte? Budete dnes večeřet doma nebo v restauraci?

vědět (co (4 в.), o kom čem (6 в.), недоконане 
знати  (L7)
vím, víš, ví, víme, víte, vědí; věděl; bude vědět
Víš, kdo to udělal? Nevíš, kde je tu nějaká dobrá restaurace? Už o tom víš?
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vejít (do + 2 в.), доконане (x vcházet) 
увійти  (L25)
vejdu, vejdeš, vejde, vejdeme, vejdete, vejdou; vešel; vejde
Pozdravil, když vešel do obchodu. Když vejdete do kuchyně, najdete to hned za dveřmi.

věřit  (komu čemu (3 в.), v koho co (4 в.), недоконане (x uvěřit)
вірити  (L25)
věřím, věříš, věří, věříme, věříte, věří; věřil; bude věřit
Věříš manželovi? Věřím mu, že mi říká pravdu. Věřím v Boha.

vést, недоконане 
вести  (L32)
vedu, vedeš, vede, vedeme, vedete, vedou; vedl; bude vést
Kdo vede? Sparta vede 3:1.

vézt (koho co (4 в.), недоконане (x vozit)
везти  (L29)
vezu, vezeš, veze, vezeme, vezete, vezou; vezl; povezu, budu vézt
Kam vezeš tu pračku? Zítra vezeme dě   k babičce.

vidět (koho co (4 в.), недоконане (x uvidět)
бачити  (L14)
vidím, vidíš, vidí, vidíme, vidíte, vidí; viděl; bude vidět
Nikde ho nevidím. Vidiš tu ženu napro  ? Už jsi viděl ten nový fi lm?

vítat (koho co (4 в.), недоконане (x uvítat, přivítat) 
вітати (L34)
vítám, vítáš, vítá, vítáme, vítáte, vítají; vítal; bude vítat
Vítáme Vás v našem městě.

vložit (koho co (4 в.), доконане (x vkládat)
вкласти, всунути  (L31) 
vložím, vložíš, vloží, vložíme, vložíte, vloží; vložil; vloží
Filtr vložíte sem. S  skněte Ctrl V a vložíte to, kam potřebujete. Vložte dopis do obálky.
 
vracet se, недоконане (x vrá  t se)
повертатися  (L24)
vracím se, vracíš se, vrací se, vracíme se, vracíte se, vracejí/vrací se; vracel se; bude se vracet
Vracíme se vždycky přes Brno. Když jsme se vraceli, potkali jsme Vladimíra.

vrá  t (se), доконане (x vracet (se)  
повернути  (L15), повернутися  (L16)
vrá  m (se), vrá  š (se), vrá   (se), vrá  me (se), vrá  te (se), vrá   (se); vrá  l (se); vrá   (se)
Můžeš mi vrá  t ten deštník? Kdy mi to vrá  š? Kuba se včera vrá  l až večer.

vstávat, недоконане (x vstát: vstanu, vstaneš, ...) 
(vzbudit se) вставати (L8); (ze židle)  вставати (L32)
vstávám, vstáváš, vstává, vstáváme, vstáváte, vstávají; vstával; bude vstávat
Kdy vstáváš? Moniko, už vstáváš? Když jsem vstával, ucí  l jsem bolest v zádech.

vstoupit (do čeho (2 в.), доконане (x vstupovat)
увійти  (L29)
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vstoupím, vstoupíš, vstoupí, vstoupíme, vstoupíte, vstoupí; vstoupil; vstoupí
Vstupte! Vstoupil do armády, když mu bylo 20. Když vstoupil do místnos  , bylo  cho.

všimnout si (koho čeho (2 в.), доконане (x všímat si)
помітити (L25)
všimnu si, všimneš si, všimne si, všimneme si, všimnete si, všimnou si; všimnul si; všimne si
Myslíš, že si toho všimne? Všimnul jsem si nějakého muže, jak stojí před výlohou.

vybírat (koho co (4 в.), недоконане (x vybrat)
вибирати   (L30)
vybírám, vybíráš, vybírá, vybíráme, vybíráte, vybírají; vybíral; bude vybírat
Proč tak dlouho vybíráš? Vybírám nějaký dárek pro Naďu.

vybrat (si) (koho co (4 в.), доконане  (x vybírat (si)
вибрати  (L17), (peníze) withdraw (L27) 
vyberu (si), vybereš (si), vybere (si), vybereme (si), vyberete (si), vyberou (si); vybral (si); vybere (si)
Potřebuju si vybrat 20 000. Vybral si tu modrou bundu. Můžete si vybrat. Vyberte si prosím.

vydělat si (co (4 в.), доконане (x vydělávat si)  
заробити (L26)
vydělám si, vyděláš si, vydělá si, vyděláme si, vyděláte si, vydělají si; vydělal si; vydělá si
Vydělal si 100 000 za rok. Vydělal si tam hodně peněz.

vydírat (koho (4 в.), недоконане  
шантажати  (L18)
vydírám, vydíráš, vydírá, vydíráme, vydíráte, vydírají; vydíral; bude vydírat
Vydírají mě. 

vyhovovat (komu čemu (3 в.), недоконане (x vyhovět)
підходити (L15)
vyhovuji/u, vyhovuješ, vyhovuje, vyhovujeme, vyhovujete, vyhovují; vyhovoval; bude vyhovovat
Vyhovuje vám to v 5 hodin? Ten termín mi nevyhovuje.

vyhrát (co (4 в.), доконане (x vyhrávat)
перемогти, виграти  (L32)
vyhraji/u, vyhraješ, vyhraje, vyhrajeme, vyhrajete, vyhrají/ou; vyhrál; vyhraje
Myslíš, že vyhrají? Určitě tu soutěž vyhraje.

vymalovat (co (4 в.), доконане (x malovat)
розмалювати (L27)
vymaluji/u, vymaluješ, vymaluje, vymalujeme, vymalují/ou; vymaloval; vymaluje
Potřebujeme vymalovat koupelnu. V létě jsme vymalovali na chatě.

vyměnit (koho co (4 в.) za koho co (4 в), доконане (x vyměňovat)  
поміняти (L15)
vyměním, vyměníš, vymění, vyměníme, vyměníte, vymění; vyměnil; vymění
Tu košili asi vyměním, protože se mi nelíbí. Musím vyměnit fi ltr. Vyměníme eura za koruny.

vyměňovat (se), недоконане (x vyměnit se)  
міняти, мінятися  (L31)
vyměňuji/u se, vyměňuješ se, vyměňuje se, vyměňujeme se, vyměňujete se, vyměňují/ou se; vyměňoval se; 
bude se vyměňovat
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Kdy se vyměňuje fi ltr? Jak se vyměňují baterie?

vyndat (co (4 в.) z čeho (2 в.), доконане (x vyndávat)
вийняти (L31)
vyndám, vyndáš, vyndá, vyndáme, vyndáte, vyndají; vyndal; vyndá
Můžeš mi prosím z lednice vyndat máslo? Vyndejte všechny věci na stůl.

vypadat, недоконане
виглядати  (L27)
vypadám, vypadáš, vypadá, vypadáme, vypadáte, vypadají; vypadal; bude vypadat
Dnes vypadáš moc dobře, miláčku. Jak vypadám? Vypadá jako můj bratr.

vypadnout (z čeho (2 в.), доконане (x vypadávat)
випасти  (L28)
vypadnu, vypadneš, vypadne, vypadneme, vypadnete, vypadnou; vypadnul; vypadne
Z kapsy mi vypadnul kapesník. Někomu to asi vypadlo z peněženky.

vyplnit (co (4 в.), доконане (x vyplňovat)
заповнити  (L7) 
vyplním, vyplníš, vyplní, vyplníme, vyplníte, vyplní; vyplnil; vyplní
Pomůžete mi prosím vyplnit ten dotazník? Vyplňte žádost a pošlete ji na tuto adresu.

vypnout (co (4 в.), доконане (x vypínat)
вимкнути  (L31)
vypnu, vypneš, vypne, vypneme, vypnete, vypnou; vypnul; vypne
Nezapomeň vypnout sporák. Ještě jsem nevypnul počítač. Vypneš tu televizi, prosím?

vyprávět  (co (4 в.) komu (3 в.) o kom čem (6 в.), недоконане
розповідати  (L33)
vyprávím, vyprávíš, vypráví, vyprávíme, vyprávíte, vyprávějí; vyprávěl; bude vyprávět
Babička mi vyprávěla o tom, jak žila, když byla malá. Každý den dětem vyprávím pohádku na dobrou noc.

vyrábět (co (4 в.), недоконане (x vyrobit)
виготовляти  (L34)
vyrábím, vyrábíš, vyrábí, vyrábíme, vyrábíte, vyrábějí; vyráběl; bude vyrábět
Co tu vyrábějí? Maminka vyrábí krásné hračky z papíru.

vyrovnávat, недоконане (x vyrovnat)
вирівнювати  (L32)
vyrovnávám, vyrovnáváš, vyrovnává, vyrovnáváme, vyrovnáváte, vyrovnávají; vyrovnával; bude vyrovnávat
A Zaháňka vyrovnává..!

vyřídit (komu (3 в.) co (4 в.), доконане (x vyřizovat)
залишити повідомлення (L16)
vyřídím, vyřídíš, vyřídí, vyřídíme, vyřídíte, vyřídí; vyřídil; vyřídí
Můžete mu prosím vyřídit, že jsem volal? Vyřiďte mu prosím, že tu má tu knihu. Mám mu něco vyřídit?

vyspelovat (co (4 в.), доконане (x spelovat)
прочитати по буквам  (L7)
vyspeluji/u, vyspeluješ, vyspeluje, vyspelujeme, vyspelujete, vyspelují/ou; vyspeloval; vyspeluje
Můžete to vyspelovat? Vyspelujte to prosím.
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vystavit (co (4 в.), доконане  
видати  (L33)
vystavím, vystavíš, vystaví, vystavíme, vystavíte, vystaví; vystavil; vystaví
Vystavili mi fakturu na 2 500. 

vystoupit, доконане (x vystupovat)
вийти  (L18); піднімиться  (L23)
vystoupím, vystoupíš, vystoupí, vystoupíme, vystoupíte, vystoupí; vystoupil; vystoupí
Vystoupil jsem v Berouně. Vystoupil jsem z auta a vyndal nákup. Ceny vystoupily na maximum.

vyšetřit (koho co (4 в.), доконане (x vyšetřovat)
оглянути (лікарем)  (L19)
vyšetřím, vyšetříš, vyšetří, vyšetříme, vyšetříte, vyšetří; vyšetřil; vyšetří
Musím vás vyšetřit. Pan doktor mě pečlivě vyšetřil.

využít (koho co (4 в.) na co (4 в.), доконане (x využívat)
застосувати  (L34)
využiji/u, využiješ, využije, využijeme, využijete, využijí/ou; využil; využije
Jak to využijete? Využila jsem celé odpoledne na odpočinek. 

vyznat se (v kom čem (6 в.), доконане  
орієнтуватися (L31)
vyznám se, vyznáš se, vyzná se, vyznáme se, vyznáte se, vyznají se; vyznal se; vyzná se
V počítačích se moc nevyznám. Nevyznám se tady.

vzít se/si (koho co (4 в.), доконане (x brát se/si: beru, bereš, bere...)  
(se) одружитися (L30); vzít si (oženit se, vdát se) одружитися на, з  (L30); взяти (L13); vzít si na sebe  одягнути 
(L14)
vezmu (se/si), vezmeš (se/si), vezme (se/si), vezmeme (se/si), vezmete (se/si), vezmou (se/si); vzal (si); vezme 
(si)
Vzali se v Pardubicích před čtrnác   dny. Koho si vzala? Ještě jsem si nevzal svačinu. Co si vezmeš zítra na sebe 
na ten koncert?

vzniknout, доконане (x vznikat)
виникнути  (L28)
vzniknu, vznikneš, vznikne, vznikneme, vzniknete, vzniknou; vzniknul; vznikne
Naše republika vznikla v roce 1918. Kde vznikla ta chyba? Jak to celé vzniklo?

zablokovat (koho co (4 в.), доконане (x blokovat)
заблокувати (L28)
zablokuji/u, zablokuješ, zablokuje, zablokujeme, zablokujete, zablokují/ou; zablokoval; zablokuje
Zablokovali mi účet. Potřebuju zablokovat kartu.

zabloudit, доконане (x bloudit)
заблудити  (L20)
zabloudím, zabloudíš, zabloudí, zabloudíme, zabloudíte, zabloudí; zabloudil; zabloudí
Zabloudili jsme v lese. Špatně jsme odbočili a zabloudili jsme. Doufám, že nezabloudíme.

začínat, недоконане (x začít)
починати  (L8)
začínám, začínáš, začíná, začínáme, začínáte, začínají; začínal; bude začínat
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Kdy začíná ten fi lm? Začínám psát novou knihu. 

začít, доконане (x začínat)  
почати  (L18)
začnu, začneš, začne, začneme, začnete, začnou; začal; začne
Kdy se začneš učit? Začneme raději hned. Začal si zpívat.

zadat (co (4 в.), доконане (x zadávat)
ввести   (L17)
zadám, zadáš, zadá, zadáme, zadáte, zadají; zadal; zadá
Zadejte PIN prosím. Paní učitelka nám zadala úkol.

zajímat (se) (koho (4 в.) o koho co (4 в.), недоконане
цікавити  (L33)
zajímám (se), zajímáš (se), zajímá (se), zajímáme (se), zajímáte (se), zajímají (se); zajímal (se); bude (se) zajímat
Nikdy se o mě nezajímal. Zajímám se o to už delší dobu. Jeho problémy mě nezajímají.

záležet (komu (3 в.) na kom čem (6 в.), недоконане  
залежати  (L31)
záleží; záleželo; bude záležet
To záleží na tom, kdo přijde. Moc mi na něm záleží. Vůbec mu nezáleželo na tom, jak to dopadne.

založit (co (4 в.), доконане (x zakládat) 
створити  (L30); založit účet  відкрити рахунок  (L28)
založím, založíš, založí, založíme, založíte, založí; založil; založí
Kdo založil Karlovu univerzitu? Naše město bylo založeno v roce 1293. Můj otec založil novou fi rmu. 

(za)nechat (koho co (4 в.), доконане (x (za)nechávat)
залишити  (L16)
zanechám, zanecháš, zanechá, zanecháme, zanecháte, zanechají; zanechal; zanechá
Po zaznění tónu zanechte prosím vzkaz. Můžeš to tu nechat. Můžu nechat vzkaz?

zapla  t (za) koho co (4 в.), доконане (x pla  t)
заплатити  (L13)
zapla  m, zapla  š, zapla  , zapla  me, zapla  te, zapla  ; zapla  l; zapla  
Dnes musím zapla  t nájem. Kdo zapla   tu škodu? Kolik jsi zapla  l za ty boty? Otec mi zapla  l kurz.

zaplést (co (4 в.), доконане (x plést)  
заплести  (L15)
zapletu, zapleteš, zaplete, zapleteme, zapletete, zapletou; zapletl; zaplete
Maminka jí každé ráno zaplete dva copy.

zapnout (co (4 в.), доконане (x zapínat)
увімкнути  (L31)
zapnu, zapneš, zapne, zapneme, zapnete, zapnou; zapnul; zapne
Můžeš prosím zapnout televizi? Nezapnul jsi počítač. Zapneš prosím rádio?

zapomenout (na) koho co (4 в.), доконане (x zapomínat)
забути  (L12)
zapomenu, zapomeneš, zapomene, zapomeneme, zapomenete, zapomenou; zapomněl; zapomene
Omlouvám se, ale zapomněl jsem na to. Nezapomeň zamknout, až budeš odcházet. Určitě na to zase 
zapomene.
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zařídit (co (4 в.), доконане (x zařizovat)
зробити  (L29)
zařídím, zařídíš, zařídí, zařídíme, zařídíte, zařídí; zařídil; zařídí
Můžeš to zařídit co nejdříve? Potřebujeme zařídit něco ve městě.

zastavit (koho co (4 в.), доконане (x zastavovat) 
зупинити  (L29)
zastavím, zastavíš, zastaví, zastavíme, zastavíte, zastaví; zastavil; zastaví
Na chvíli tady zastavíme a odpočineme si. Policie mě zastavila v Sezemicích.

zasunout (co (4 в.) do čeho (2 в.), доконане (x zasunovat)
всунути (L31)
zasunu, zasuneš, zasune, zasuneme, zasunete, zasunou; zasunul; zasune
CD zasuň sem. Zasunula jsem boty pod postel.

zavolat (na) koho (4 в.), komu (3 в.), доконане (x volat)
зателефонувати  (L16)
zavolám, zavoláš, zavolá, zavoláme, zavoláte, zavolají; zavolal; zavolá
Musím zavolat mamince. Zavolal na mě, když jsem přecházela ulici. Zavolali hned policii.

zavřít (koho co (4 в.), доконане (x zavírat)
зачинити  (L31)
zavřu, zavřeš, zavře, zavřeme, zavřete, zavřou; zavřel; zavře
Zavři prosím dveře. Zavřeme to do zásuvky. 

zbývat, недоконане (x zbýt: zbydu, zbydeš, zbyde, ...)
залишатися  (L32)
zbývám, zbýváš, zbývá, zbýváme, zbýváte, zbývají; zbýval; bude zbývat
Kolik minut zbývá do konce zápasu? Kolik mu zbývá času? Ještě zbývá dokončit ten úkol. 

zdát se (komu (3 в.), недоконане
здається  (L33)
zdám se, zdáš se, zdá se, zdáme se zdáte se, zdají se; zdál se; bude se zdát
Zdám se mu být krásná. Zdálo se mi, že zhubnul. Nezdá se vám, že to je příliš drahé?

zeptat se (koho (2 в.) na co (4 в.), доконане (x ptát se)  
запитати  (L17)
zeptám se, zeptáš se, zeptá se, zeptáme se, zeptáte se, zeptají se; zeptal se; zeptá se
Zeptáme se na to nějakého odborníka. Zeptali se na to naší učitelky. Proč se někoho nezeptáte na cestu?

zfi lmovat (co (4 в.), доконане (x fi lmovat)
зняти фільм на основі  (L33)
zjilmuji/u, zfi lmuješ, zfi lmuje, zfi lmujeme, zfi lmujete, zfi lmují/ou; zfi lmoval; zfi lmuje
Ten román byl zfi lmován před dvěma lety.

zjis  t (co (4 в.), доконане (x zjišťovat)
з’ясувати (L22)
zjis  m, zjis  š, zjis  , zjis  me, zjis  te, zjis  ; zjis  l; zjis  
Zjis  l, že nemá občanský průkaz. Zjis  li jsme to včera. Co jste zjis  li?
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zkrá  t (co (4 в.), доконане (x krá  t)
скоротити  (L15)
zkrá  m, zkrá  š, zkrá  , zkrá  me, zkrá  te, zkrá  ; zkrá  l; zkrá  
Potřebuju zkrá  t kalhoty. Zkraťte mi ofi nu asi o cen  metr.

zkřížit (komu (3 в.) co (4 в.), доконане (x křížit)
перехрестити  (L32)
zkřížím, zkřížíš, zkříží, zkřížíme, zkřížíte, zkříží; zkřížil; zkříží
Černá kočka mu zkřížila cestu. Špatné počasí nám zkřížilo plány.

zkusit (si)  (co (4 в.), доконане (x zkoušet)
спробувати  (L26); zkusit si  приміряти (L17)
zkusím (si), zkusíš (si), zkusí (si), zkusíme (si), zkusíte (si), zkusí (si); zkusil (si); zkusí si
Mohu si ty kalhoty zkusit? Zkusím to udělat znovu.

zlomit (si) (koho co (4 в.), доконане (x lámat (si): lámu, lámeš ...)
зломити  (L32)
zlomím, zlomíš, zlomí, zlomíme, zlomíte, zlomí; zlomil; zlomí
Loni jsem si zlomil ruku. Ta větev je moc silná, nedokážu ji zlomit.

zmínit se (o + 6 в.), доконане (x zmiňovat se)  
згадати  (L26)
zmíním se, zmíníš se, zmíní se, zmíníme se, zmíníte se, zmíní se; zmínil se; zmíní se
Je divné, že se o tom nezmínil, Zmínil se, že chce v létě jet na Šumavu.

znamenat, недоконане
означати  (L2)
znamenám, znamenáš, znamená, znamenáme, znamenáte, znamenají; znamenal; bude znamenat
Co to pro nás znamená? Znamená to, že budeme muset vstávat brzy. Co znamená slovo „imponovat“?

znát (koho co (4 в.), недоконане
знати  (L11)
znám, znáš, zná, známe, znáte, znají; znal; bude znát
Vašeho nového učitele neznám. Znáš Mar  na?

zrušit (účet (4 в.), доконане (x rušit)
закрити рахунок  (L28)
zruším, zrušíš, zruší, zrušíme, zrušíte, zruší; zrušil; zruší
Zrušili náš let. Zrušili jsme tu schůzku. Chtěl bych zrušit účet. Proč jste to nezrušili?

zůstat, доконане (x zůstávat)
залишитися  (L19)
zůstanu, zůstaneš, zůstane, zůstaneme, zůstanete, zůstanou; zůstal; zůstane
Jak dlouho tam zůstaneš? Zůstane tu na noc? 

zvát (koho co (4 в.) na co (4 в.), недоконане (x pozvat)
запрошувати  (L11)
zvu, zveš, zve, zveme, zvete, zvou; zval; bude zvát
Zve nás na oslavu. Půjdeš taky? Nikdy nezvu Emila.
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zvedat (koho co (4 в.), недоконане (x zvednout: zvednu, zvedneš, ...)
підіймати  (L32)
zvedám, zvedáš, zvedá, zvedáme, zvedáte, zvedají; zvedal; bude zvedat
Zvedáme pomalu ruce. Rozhodčí zvedá červenou kartu.

zvonit (na co (4 в.), недоконане (x zazvonit)
звонити  (L21)
zvoním, zvoníš, zvoní, zvoníme, zvoníte, zvoní; zvonil; bude zvonit
Už zvoní na hodinu, pospěš si. Slyšíš? Někdo zvoní.

zvracet, недоконане
блювати  (L19)
zvracím, zvracíš, zvrací, zvracíme, zvracíte, zvracejí/zvrací; zvracel; bude zvracet
Zastav prosím, asi budu zvracet. Může se stát, že budete zvracet.
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2.6 Příslovce (Прислівники)

Stupňování příslovcí málo, hodně, dobře, špatně  
(Ступенювання прислівників málo, hodně, dobře, špatně)

2. stupeň 3. stupeň
málo míň (méně) nejmíň (nejméně)
hodně víc(e) nejvíc(e)
dobře líp (lépe) nejlíp (nejlépe)
špatně hůř(e) nejhůř(e)

V naší třídě je míň studentů než ve vaší.
Přišlo víc turistů než minulý rok.
Nejvíc hub jsme našli včera.
Mar  n umí anglicky hůř než Milada.

2.7 Předložky (Прийменники)

2.7.1 Seznam základních předložek (Переклік основних прийменників)

bez  без (L17)
do   в  (L10); в, до (L6)
k, ke  до (L15)
kolem (okolo) навколо  (L20)
na  на (L7) 
o  прo (L7)
od  від, з (L5); vlevo od, vpravo od
po  після (L19)
pod  під (L27)
pro  для (L9)
pro    проти (L32)
před  перед (L16)
s, se  з (L5); s sebou  з собою (L24)
u  біля (L10)
v, ve  в, у (L2)
vedle  by, next to  (L10) 
z, ze   з (L4)
za (rohem) за (L20); (5 korun) за (L13)
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2.7.2 Do, v, na

Do - у напрямі до місця
V – всередині, у внутрішньому просторі
Na – oна поверхні, на верху чи у великому, публічному просторі, на якусь подію, чи на якійсь події

Kam jdu? Kde jsem?
                        
Do (+ 2. p. = koho, čeho)  V (+ 6. p. = v kom, čem - viz lekce 6)

do Prahy, do lesa, do města, do kina, v Praze, v lese, ve městě, v kině
do divadla, do skříně, do obchodu v divadle, ve skříni, v obchodě

ale: do práce, do školy v práci, ve škole

Na (+ 4. p. = koho, co) Na (+ 6. p. = kom čem (akce, činnost) 

na fi lm, na masáž, na nákup na fi lmu, na masáži, na nákupu
ale: na zahradu, na náměs  , na poštu na zahradě, na náměs  , na poště

2.7.3 Předložky se 2. pádem (Прийменники з 2 відмінком)

u
Sejdeme se u divadla. Lukáš bydlí u rodičů. Často sedí u počítače. Dě   jsou u babičky.

do
Jedeme do Prahy. Půjdeme do kina. Dáme to do krabice.

bez
Bez Mar  ny nepůjdeme. Helena přišla bez přítele. Náš tým hraje bez zraněného Rosického.

kolem
Půjdete kolem muzea a potom projdete kolem velké červené budovy.

od
Ten mobil jsem dostala od manžela. Pracuje od šes   do dvou. V bance mají otevřeno od dese   hodin. Jirka stojí 
vlevo od Honzy.

vedle
Můžeš sedět vedle maminky. Bydlíme vedle pana Novotného. Polož to prosím vedle pračky.

z, ze
Ta sukně je z bavlny. Jackie je z Kanady. Můj šéf přijel z Prahy. Včera jsme se vrá  li ze zahraničí.
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2.7.4 Předložky se 3. pádem (Прийменники з 3 відмінком)

k, ke
Co máte k snídani? Zítra půjdu k lékaři. Dáme to k dokladům do krabice. Přijedete k nádraží a uvidíte vysokou 
bílou budovu.

pro  
Šel pro   mně a neviděl mě. Zítra hrajeme zápas pro   Hradci Králové. Já jsem pro   tomu.

2.7.5 Předložky se 4. pádem (Прийменники з 4 відмінком)

pro (+ особа)
Ten dárek je pro Aleše. Stavím se pro tebe o půl šesté.

na

a) Kam?
Kam to mám dát? - Dej to prosím na stůl. Jdeme na zahradu. Pojedeme na Slovensko. Chodíme na fotbal.

b) Na co? (мета)
Potřebuju dese  korunu na košík. Ta pomazánka je na jednohubky. Jdu na nákup. 

Kam?

mezi
Položil jsem to mezi ty krabice. Posadím se mezi Pavla a Leoše.

nad
Obraz pověsíme nad jeho postel. Podíval jsem se nad hlavu.

pod
Schoval tu krabici pod postel. Sedli jsme si pod strom.

přes
Jděte přes řeku. Dal si kabát přes židli.

za
Míč spadnul za plot. Přijdeme za hodinu. Dej to prosím za skříň.

před
Postavil auto před dům. Nedávej ten koláč přede mě.
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2.7.6 Předložky se 6. pádem (Прийменники з 6 відмінком)

o
Je to fi lm o lásce. Mluvili jste už o tom novém bytě? 

na
Ta  nek je na nákupu. Maminka je na masáži. Dědeček je na fotbale. Kočka je na skříni. Obraz visí na stěně. 
Bydlíme na Slovensku.

v
Včera jsme byli v kině. Sousedka pracuje v Praze, ale bydlí v Pardubicích. Včera jsem nebyl v práci, protože jsem 
byl nemocný. Ve škole byla dneska zima. Říkali to v televizi.

po
Sejdeme se po páté hodině. Půjdete kousek po silnici a potom odbočíte do lesa. Babička přijela po obědě. 
Půjdete po modré značce až do údolí.

2.7.7 Předložky se 7. pádem (Прийменники з 7 відмінком)

s/se
K obědu jsem měl smažený sýr s hranolkami a k večeři chléb se salámem. Do kina chodím často s kamarádkou. 
Máš ráda řízek s bramborovým salátem?

Kde?

mezi
Lenka stojí mezi Pavlem a Leošem. Kolín leží mezi Prahou a Pardubicemi.

pod
Sešli jsme se pod Petřínem. Pod obchodním domem je velká podzemní garáž. 

nad
Nad hlavou mi proletěl míč. Bydlíme v Ús   nad Labem.

před
Před domem stojí nějaké červené auto. Přijdeme před pátou hodinou.

za 
Bydlí hned za rohem. Stojí za Petrem a zpívá si. Čeká za plotem, protože se bojí psa.
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3 Slovosled (Послідовність слів)

Послідовність слів у чеських реченнях дуже гнучка та залежить від багатьох факторів, aле керується 
одним правилом. Цим являється правило другої позиції.

Pořadí příklonek (Послідовність клітик)

Так звані клітики (příklonky) – це слова, котрі зазвичай немають свого власного наголосу, вони складають 
наголошене ціле з попереднім словом. Не можуть стояти на першому місці у реченні.
Це такі як: короткі форми зворотнійх займенників (se, si), короткі форми особових займенників у 3 
відмінку (mi,  , mu,...) та у 4 відмінку (mě, tě, ho,...), форми допоміжного дієслова „být“ у минулому часі  
(viděl jsem, mluvili jsme) та умовному способі (šel bych, mohl by).
Кожне з них, якщо воно розташоване у реченні саме, стоїть на другом місці. У іншому випадку діє 
наступна послідовність слів:

Chystal jsem  se  mu  to říct.       (Я готувався йому це сказати.)

být se/si 3 відмінок 4 відмінок
Chystal jsem se mu to říct.
Chtěl bych jim to říct.
Mar  na by jim to chtěla říct.
Kdy jim to Mar  na chce říct?
Chci si koupit sukni.
Oni je nevidí.
Pomohl bych mu.
Pomohl jsem  rád.




