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Milí přátelé,

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

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

Přeji vám hodně zdaru ve studiu.

Autorka
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1. SLOVESA

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

I. časování II. časování sloveso zvratné

я –y/–ю я –y/–ю я –ycь/–юсь

ты –ешь ты –ишь ты –ешься

он –ет он –ит он –ется

мы –ем мы –им мы –емся

вы –ете вы –ите вы –етесь

они́ –ут/–ют они́ –aт/–ят они́ –ются

Nezapomeňte! Koncovky mohou být přízvučné! 

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

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

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

sloveso typ časování kmenová souhláska změna

писáть I. писá - ть с - ш

написáть I. написá - ть с - ш

приготóвить II. приготóви - ть в - вл

заказáть I. заказá - ть з - ж

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

люби́ть заказáть (при)готóвить купить

я люблю́ я закажý я (при)гoтóвлю я куплю́

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

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

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

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

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

Slovesa pohybu se změnou kmenové souhlásky:

ходи́ть éздить

я хожý я éзжу

ты хóдишь ты éздишь

он хóдит он éздит

мы хóдим мы éздим

вы хóдите вы éздите

они хóдят они éздят

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

1.3 Koncovky minulého času

sloveso mužský rod ženský rod střední rod množné číslo

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

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

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

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

2.1 Rozkazovací způsob sloves (Imperativ)
Rozkazovací způsob může mít následující zakončení:
• –й/ –йте (давáй – давáйте)
• –и́ / –и́ те (пиши́ – пиши́ те)
• –ь / –ьте (будь – бýдьте)

Rozkazovací způsob tvoříme pomocí tvaru 1. os. j. č.

sloveso 1. os. j. č. před koncovkou je rozkazovací způsob

читáть читá-ю samohláska читáй / читáйте!

идти́ ид-ý souhláska 
přízvuk je na konci иди́ / иди́ те!

быть бýд-у souhláska 
přízvuk je na kmeni будь / бýдьте!

Další příklady rozkazovacího způsobu:
• писáть – пиш-ý – пиши́ / пиши́ те!
• надевáть – надевá-ю – надевáй / надевáйте!
• откры́  ть – открó-ю – открóй / открóйте!
• не забы́  ть – не забýд-у – не забýдь / не забýдьте! (záporka se píše zvlášť!)

Rozkazovací způsob zvratných sloves tvoříme obdobně, pouze přidáme částice - ся/-сь.
Příklady: занимáться: занимá-юсь – занимáйся / занимáйтесь!
 oдевáться: одевá-юсь – одевáйся / одевáйтесь!

Některá slovesa mají zvláštní tvary rozkazovacího způsobu: 
• поéхать: поéд-у – поeзжáй / поезжáйте!
• купить: купл-ю́   – купи́ / купи́ те!
• пить: пeй / пéйте!
• есть: eшь / éшьте!
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3. PODSTATNÁ JMÉNA

3.1 Naučme se pádové otázky
V ruském jazyce najdeme 6 pádů, kterým odpovídají pádové otázky uvedené v tabulce. Pátý pád v ruštině 
odpovídá tvaru prvního pádu.

česky rusky otázka

1. pád имени́ тельный падéж КТО? ЧТО?

2. pád роди́ тельный падéж КОГÓ? ЧЕГÓ? ОТКУ́ДА?

3. pád дáтельный падéж КОМУ́? ЧЕМУ́?

4. pád вини́ тельный падéж КОГÓ? ЧТО? КУДÁ?

5. pád - -

6. pád предлóжный падéж О КОМ? О ЧЁМ? ГДЕ?

7. pád твори́ тельный падеж (С) КЕМ? ЧЕМ?

Příklady:
Э́то студéнтка Áнна. КТО э́то? (1. pád)
Я́на сестрá Михаи́ ла. Сестрá КОГÓ? (2. pád)
Я́ получи́ ла письмó от Михаи́ ла. Получи́ ла от КОГÓ? (2. pád)
Я́на купи́ ла Михаи́ лу подáрок. Купи́ ла КОМÝ? (3. pád)
Я́на идёт в шкóлу. Идёт КУДÁ? (4. pád)
Я́на в шкóле. ГДЕ онá? (6. pád)
Я́на говори́ т о Михаи́ ле. Говори́ т о КОМ? (6. pád)
Михаи́ л рабóтает врачóм. Рабóтает КЕМ? (7. pád)
Михаи́ л говоpил с Я́ной. Говори́  л с КЕМ? (7. pád)

3.2 PODSTATNÁ JMÉNA MUŽSKÉHO RODU – základní typy tvrdého a měkkého zakončení
Základními typy skloňování podstatných jmen mužského rodu jsou:

typ skloňování koncovka v 1. p. j. č.

завóд tvrdé tvrdá souhláska

портфéль měkké měkká souhláska  
(souhláska + měkký znak)

Podle typu завóд se skloňují životná i neživotná podstatná jména mužského rodu zakončená v 1. p. j. č. 
tvrdou souhláskou. Příklady: студéнт, врач, инженéр, магази́ н, гóрод.

pád jednotné číslo množné číslo

1. завóд завóды

2. завóда завóдов

3. завóду завóдам

4. завóд (neživ.)
инженéра (živ.)

завóды (neživ.)
инженéров (živ.)

6. завóде завóдах

7. завóдом завóдами
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Podle typu портфéль se skloňují životná i neživotná podstatná jména mužského rodu zakončená v 1. p. j. č. 
měkkou souhláskou. Příklady: автомоби́  ль, сдовáрь, учи́ тель, Игорь. 

pád jednotné číslo množné číslo

1. портфéль портфéли

2. портфéля портфéлей

3. портфéлю портфéлям

4. портфéль (neživ.)
водителя (živ.)

портфéли (neživ.)
водителей (živ.)

6. портфéле портфéлях

7. портфéлем портфéлями

POZOR!  
Tvar 4. pádu podstatných jmen mužského rodu závisí na životnosti/neživotnosti podstatného jména. Platí 
zásada: pokud jde o
• podstatné jméno životné: 4. pád = 2. pád 
• podstatné jméno neživotné: 4. pád = 1. pád

Příklady: 

1. pád životné/neživotné 2. pád 4. pád

магази́ н neživ. магази́ на магази́ н

води́ тель živ. води́ теля води́ теля

теáтр neživ. теáтра теáтр

инжeнéр živ. инженéра инжeнéра

3.3 Co je ještě dobré vědět
1. U některých podstatných jmen mužského rodu měkkého zakončení se koncovka 7. pádu jednotného čísla 

pod přízvukem upravuje na tvar –ём. 
Příklad: словáрь – словарём, день – днём, дождь – дождём

2. Některá podstatná jména mužského rodu mají v 1. p. j. č. koncovku podstatných jmen ženského rodu 
–a/–я, proto se podle vzorů ženského rodu i skloňují. 
Příklad: (тот) дéдушка, (тот) пáпа, (тот) дя́дя, (тот) Вáня apod.

3.4 PODSTATNÁ JMÉNA ŽENSKÉHO RODU – základní typy tvrdého a měkkého zakončení
Základními typy skloňování podstatných jmen ženského rodu jsou:

typ skloňování koncovka v 1. p. j. č.

шкóла tvrdé a

я́  блоня měkké я

Podle typu шкóла se skloňují životná i neživotná podstatná jména ženského rodu zakončená v 1. p. j. č. 
samohláskou –a. Příklady: студéнтка, кни́ га, учи́ тельница, мáма, Натáша. 
Podle typu шкóла se skloňují i podstatná jména mužského rodu zakončená v 1. p. j. č. na –a (viz výše).
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pád jednotné číslo množné číslo

1. шкóла шкóлы

2. шкóлы шкóл 

3. шкóле шкóлам

4. шкóлу
(živ. i neživ.)

шкóлы (neživ.)
дéвушек (živ.)

6. шкóле шкóлах

7. шкóлой шкóлами

POZOR!  Ve 2. p. j. č. a v 1. p. mn. č. po písmenech –г , –к, –х nepíšeme –ы !
Příklady: кни́ га – кни́ ги, студéнтка – студéнтки.

Podle typu я́  блоня se skloňují životná i neživotná podstatná jména ženského rodu zakončená v 1. p. j. č. na 
–я. Příklady: недéля, Тáня, Кáтя, ня́  ня (chůva). 
Podle typu я́  блоня se skloňují i podstatná jména mužského rodu zakončená v 1. p. j. č. na –я (viz výše).

pád jednotné číslo množné číslo

1. я́  блоня я́  блони

2. я́  блони я́  блонь

3. я́  блоне я́  блоням

4. я́  блоню (živ. i neživ.) я́  блони (neživ.)
ня́  нь (živ.)

6. я́  блоне я́  блонях

7. я́  блоней я́  блонями

POZOR!  
Tvar 4. pádu mn. č. podstatných jmen ženského rodu závisí na životnosti / neživotnosti podstatného jména. 
Platí zásada: 
• podstatné jméno životné: 4. p. mn. č. = 2. p. mn. č. 
• podstatné jméno neživotné: 4. p. mn. č. = 1. p. mn. č.
Příklady:
• дéвушка (živ.) 4. p. mn. č. = 2. p. mn. č. дéвушек
• студéнтка (živ.) 4. p. mn. č. = 2. p. mn. č. студéнток 
• бáшня (neživ.) 4. p. mn. č. = 1. p. mn. č. бáшни 
• недéля (neživ.) 4. p. mn. č. = 1. p. mn. č. недéли

POZOR!  Některá podstatná jména přibírají ve 2. a 4. pádě množného čísla vkladné –o– nebo –e–. 
Příklady: дéвушка – дéвуш–е–к / студéнтка – студéнт–о–к
Další typy skloňování podstatných jmen ženského rodu
Kromě základních typů skloňování existují i další typy:
• áрмия - skloňují se podstatná jména ženského rodu zakončená v 1. p. j. č. na –ия. Příklady: фотогрáфия, 

биолóгия, Гермáния, стáнция apod.
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• тетрáдь – skloňují se podstatná jména ženského rodu zakončená v 1. p. j. č. souhláskou a měkkým 
znakem. Příklady: плóщадь, пóдпись, часть, лóшадь apod. 
O těchto typech skloňování budeme hovořit později, zatím si vystačíme s tvarem v tabulce.

pád jednotné číslo

6. áрмии / тетрáди

3.5 PODSTATNÁ JMÉNA STŘEDNÍHO RODU – základní typy tvrdého a měkkého zakončení
Základními typy skloňování podstatných jmen středního rodu jsou:

typ skloňování koncovka v 1. p. j. č.

мéсто tvrdé o

здáние měkké ие

Podle typu мéсто se skloňují podstatná jména středního rodu zakončená v 1. p. j. č. koncovkou –o.
Podle typu здáние se skloňují podstatná jména středního rodu s koncovkou v 1. p. j. č. –ия.

pád j. č. mn. č. j. č. mn. č.

1. мéсто местá здáние здáния

2. мéстa мест здáния здáний

3. мéстy местáм здáнию здáниям

4. мéсто местá здáние здáния

6. мéстe местáх здáнии здáниях

7. мéстом местáми здáнием здáниями

Předložkové vazby se 2. a 6. pádem

předložka  pád příklady

от, вóзле, напрóтив, у 2. p. от стадиóна, вóзле магази́ на, напрóтив 
универмáга, y вокзáла, в шкóле, в цéнтре, на 
плóщадив, на 6. p.
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4. PŘÍDAVNÁ JMÉNA TVRDÉHO A MĚKKÉHO ZAKONČENÍ

Přídavná jména odpovídají na otázku КАКÓЙ / КАКÁЯ / КАКÓЕ / КАКИ́Е? / JAKÝ / JAKÁ / JAKÉ / JACÍ? 
Ruská přídavná jména mají tyto koncovky:

typ skloňování koncovky vzory

tvrdý –ый / –ая / –ое / –ые
–óй / –áя / –óн / –ы́  е

нóвый / –ая / –ое / –ые 
молодóй / –áя / –óе / –ы́   е

měkký –ий / –яя / –ее / –ие лéтний / –яя / –ее / –ие

Příklady přídavných jmen tvrdého zakončení: стáрый, крáсный, свéтлый, плохóй.
Příklady přídavných jmen měkkého zakončení: си́ ний, зи́ мний, вечéрний.

pád MR ŽR SR MN. Č.

1. нóвый нóвая нóвое нóвые

2. нóвого нóвой нóвого нóвых

3. нóвому нoвой нóвому нóвым

4. нóвый (neživ.)
нóвого (živ.)

нóвую 
(živ. i neživ.)

нóвое
(živ. i neživ.)

нóвые (neživ.)
нóвых (živ.)

6. нóвом нóвой нóвом нóвых

7. нóвым нóвой нóвым нóвыми

pád MR ŽR SR MN. Č.

1. лéтний лéтняя лéтнее лéтние

2. лéтнего лéтней лéтнего лéтних

3. лéтнему лéтней лéтнему лéтним

4. лéтний (neživ.)
лéтнего (živ.)

лéтнюю
(živ. i neživ.) лéтнее лéтние (neživ.)

лéтних (živ.)

6. лéтнем лéтней лéтнем лéтних

7. лéтним лéтней лéтним лéтними
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5. ŘADOVÉ ČÍSLOVKY VE SPOJENÍ A DATEM

Řadové číslovky skloňujeme stejně jako přídavná jména – podle typu нóвый. Jedinou výjimkou je řadová 
číslovka трéтий, která je měkkého zakončení. Ve spojení s konkrétním datem a otázkou КАКÓГО ЧИСЛÁ?/
KOLIKÁTÉHO?/KDY? používáme tvar 2. pádu jednotného čísla s koncovkami –ого/ –óго/ –его. U složených 
číslovek skloňujeme pouze poslední číslici – např. 28. prosince – двáдцать восьмóго декабря́  . Zapisujeme 
také 28-го декабря́  .

Какóго числá? číslovka ve 2. p. j. č. měsíc ve 2. p. j. č.

4. 4. четвёртого апрéля

8. 6. восьмóго ию́  ня

27. 5. двáдцать седьмóго мáя

3. 12. трéтьего декабря́  

POZOR!  na zvláštní pravopisný tvar трéтьего a трéтьe!

Pokud odpovídáme na otázku КАКÓЕ ЧИСЛÓ? / KOLIKÁTÉHO JE DNES? má číslovka koncovku –oe/ –óe nebo 
–e. 

Какóe числó? číslovka ve 1. p. j. č. měsíc ve 2. p. j. č.

4. 4. четвёртоe апрéля

8. 6. восьмóe ию́  ня

27. 5. двáдцать седьмóe мáя

3. 12. трéтьe декабря́  

POZOR!  Za řadovou číslovkou v ruštině nepíšeme tečku! Příklady: 28 декабря́  , 4 апрéля.

6. ZÁJMENO ТАКÓЙ

Zájmeno ТАКÓЙ odpovídá českému výrazu takový, resp. (právě) tento. Zájmeno se používá i v ženském a 
středním rodě, stejně jako v množném čísle.

mužský rod такóй takový
такóй человек, такáя идéя, такóе 
впечатлéние, таки́ е лю́  ди.
Такáя краси́ вая жéнщина!

ženský rod такáя taková

střední rod такóе takové

množné číslo таки́ е takoví
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7. DALŠÍ GRAMATICKÉ STRUKTURY

7.1 Podmínkové věty – podmínková věta reálná
Podmínkové věty v ruštině připomínají podmínkové věty v jazyce českém. Podmínkové věty reálné 
v ruštině tvoříme pomocí spojky écли, kterou do češtiny překládáme jestliže, když, -li, zda. Spojka vyjadřuje 
podmínkový vztah mezi větami. Tento typ podmínkové věty používáme v přítomném, minulém i budoucím 
čase.

Příklady konstrukce podmínkové věty se spojkou écли:

Écли + přítomný čas budoucí čas

• Když chcete, pojedeme s vámi. 
Écли вы хоти́ те, мы поéдем вмéсте с вáми.

• Pokud budu mít dost času, přijedu. 
Écли у меня́   бýдет достáчно врéмени, я приéду.

Écли + přítomný čas дóлжен/-a …+ infinitiv

• Jestliže chceš zhubnout, musíš sportovat. 
Écли ты хóчешь похудéть, ты дóлжен занимáться спóртом.

Écли + přítomný čas нýжно + infinitiv

• Když máš teplotu, musíš jít k lékaři. 
Écли у тебя́   температýра, тебé нýжно идти́  к врачý.

Écли + přítomný čas rozkazovací způsob

• Jestli chceš být zdravý, sportuj! 
Écли хóчешь быть здорóвым, занимáйся спóртом!

7.2 Vedlejší věty se spojkou ТÁК КАК
Spojku ТÁК КАК řadíme mezi příčinné spojky, která odpovídá české spojce PROTOŽE, JELIKOŽ. Spojka 
vyjadřuje příčinný vztah mezi větami.
Příklady: 
• Vzali jsme si deštník, protože venku pršelo. 

Мы взя́  ли с собóй зóнтик, тáк как на ýлице шёл дождь.
• Nepřišli, protože je nepozvali. 

Они́ не пришли́ , тáк как их не пригласи́ ли.
• Nemohu pracovat, protože můj počítač nefunguje. 

Я не могý рабóтать, тáк как мой компью́тер сломáлся.
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7.3 Věty s výrazem НЕЛЬЗЯ́ 
Konstrukce věty s výrazem нельзя́ vyjadřuje zákaz. V češtině odpovídá překladu typu „nesmím“. 
Věty s výrazem нельзя́   mohou vypadat takto:

нельзя́  infinitiv

• Zde se nesmí kouřit.  
Здесь нельзя́   куpи́ ть.

комý (3. p.) нельзя́  infinitiv

• Nesmím s ním mluvit.  
Мне нельзя́   с ним говори́ ть.

• Nesmíš chodit sama!  
Тебé нельзя́   ходи́ ть однóй!

• Nesmíš jíst tak moc čokolády!  
Tебé нельзя́   есть так мнóго шоколáда!

7.4 Konstrukce КОМÝ НУ́ЖЕН / НУЖНÁ / НУ́ЖНО / НУЖНЫ́
Tato konstrukce odpovídá českému „potřebuji“.

комý (3. p.) нýжен / нужнá / 
нýжно / нужны́ кто / что

• Potřebuji novou sukni.  
Мне нужнá нóвая ю́  бка.

• Potřebuješ odpočinek!  
Тебé нýжен óтдых!

• Michal potřebuje nové džíny.  
Михаи́ лу нужны́   нóвые джи́ нсы.
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