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Milí přátelé,

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

který jako začátečníci studujete.

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

stejně jako je jednoduše vysvětlit.

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

Přeji vám hodně úspěchů ve studiu.

Autorka

Přehled základních 
ruských gramatických jevů

Renata Adamcová
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1. SLOVESA

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

koncovka příkladу

–ть быть, говори́ть, жить

–ти́ идти́, нести́

–чь мочь, помóчь

–ться (sloveso zvratné) интересовáться, катáться

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

česky rusky

zajímat se интересовáться

dopisovat si перепи́сываться

2. Osoby, číslo a čas 

 jednotné číslo množné číslo

я мы

ты вы

он, онá, онó они́

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

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

Stálý přízvuk
 na koncovce 

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

sloveso – časování schéma přízvuku

говори́ть                            I

я говорю́                            I

ты говори́шь                            I

он говори́т                            I

мы говори́м                            I

вы говори́те                            I

они́ говоря́т                            I
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Přízvuk pohyblivý 

sloveso – časování schéma přízvuku

писáть                            I

я пишу́                            I

ты пи́шешь   I

он пи́шет   I

мы пи́шем   I

вы пи́шете   I

они́ пи́шут   I

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

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

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

I. časování II. časování sloveso zvratné

читáть смотрéть интересовáться

я читáю я смотрю́ я интересу́юсь

ты читáешь ты смóтришь ты интересу́ешься

он читáет он смóтрит он интересу́ется

мы читáем мы смóтрим мы интересу́емся

вы читáете вы смóтрите вы интересу́етесь

они́ читáют они́ смóтрят они́  интересу́ются

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

Příklady:
• Я не знáю, кто он. 
• Он не интересýется спóртом. 
• Они́ не смóтрят телеви́зор.
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1.4 Vyjadřujeme, co se událo – minulý čas sloves
Minulý čas sloves vyjadřujeme pomocí koncovky –л, –лa, –лo, –ли. Zvratná slovesa mají v minulém čase 
koncovku –лся, –лась, –лось, –лись.

Příklady:
• писáть – писáл – писáла – писáло – писáли
• дéлать – дéлал – дéлала – дéлало – дéлали
• читáть – читáл – читáла – читáло – читáли
• зaнимáться – занимáлся – занимáлась –занимáлось – занимáлись

1.5 Chceme říct, co se stane – budoucí čas sloves
Budoucí čas sloves vyjadřujeme:
• pomocí tvaru přítomného času slovesa – například пойдý (půjdu), напишý (napíši)
• pomocí tvaru slovesa быть + neurčitek (infinitiv) příslušného slovesa

Časování slovesa быть

jednotné číslo množné číslo

я бýду мы бýдем

ты бýдешь вы бýдете

он бýдет они́ бýдyт

Příklady:
• Я бýду читáть.
• Oни́ бýдyт занимáться.

1.6 Slovesný vid
V ruštině rozeznáváme dva slovesné vidy – dokonavý a nedokonavý. Slovesa nedokonavá obvykle nemají 
žádnou předponu, slovesa dokonavá předpony většinou mají.

Příklady: 

nedokonavé dokonavé

читáть прочитáть

говори́ть поговори́ть

давáть дать

звони́ть позвони́ть

открывáть откры́ть
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1.7 Slovesa a jejich časování, která jsou vhodná k zapamatování
Zapamatujme si následující slovesa a jejich časování: 

купи́ть пойти́ поéхать

я куплю́ я пойдý я поéду

ты кýпишь ты пойдёшь ты поéдешь

он кýпит он пойдёт он поéдет

мы кýпим мы пойдём мы поéдем

вы кýпите вы пойдёте вы поéдете

они́ кýпят они́ пойдýт они́ пoéдут

1.8 Některé vazby vhodné k zapamatování
Zapamatujme si následující vazby. Některé vazby jsou v porovnání s jazykem českým odlišné.

rusky česky

говори́ть на ….. языкé (рýсском языкé) hovořit ……. jazykem (hovořit rusky)

интересовáться чем (спóртом, фи́зикой) zajímat se o co (sport, fyziku)

катáться на чём (велосипéде, конькáх) jezdit na čem (kole, bruslích)

игрáть в (футбóл, баскетбóл) hrát co (fotbal, košíkovou)

игрáть на (компью’тере, гитáре, флéйте) hrát na čem/co (počítači, kytaru, flétnu)

éхать  на (автóбусе, метрó) jet čím (autobusem, metrem)

éхать к (бáбушке, тёте) jet ke komu (babičce, tetě)

éхать в (лáгерь, Прáгу) jet na/do (tábor, Prahy)

éхать на (мóре, дáчу) jet k/na (moři, chatu)

подáрить комý что (мáме кни́гу) darovat komu co (mamince knihu)
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2. PODSTATNÁ JMÉNA       

2.1 Co bychom měli vědět o ruských podstatných jménech 
Podstatná jména v ruském jazyce se vyskytují (stejně jako v češtině) v mužském, ženském a středním rodě. 
Koncovky ruských podstatných jmen podle rodů – základní orientace:

podstatné jméno rod koncovka

футбóл mužský souhláska

автомоби́ль mužský souhláska + měkký znak

кни́га ženský –a

рýчка ženský –a

я́блоня ženský –я

мóре střední –e

здáние střední –ие

мéсто střední –o

POZOR!  Některá podstatná jména v ruštině neodpovídají svým rodem podstatným jménům v češtině. 
Příklady:

rusky rod česky rod

рис mužský rýže ženský

лук mužský cibule ženský

университéт mužský univerzita ženský

зáвтрак mužský snídaně ženský

футбóлка ženský tričko střední

кошелёк mužský peněženka ženský

Podstatná jména v ruštině dělíme na: 
• životná (мáма, пáпа, Ивáн, муж) 
• neživotná (мáсло, молокó, гóрод) 
Životná podstatná jména středního rodu se téměř nevyskytují! 
Ruská podstatná jména používáme v jednotném a množném čísle, například: бáбушка  – бáбушки, кни́га – 
кни́ги, завóд – завóды.
Některá podstatná jména, zejména podstatná jména středního rodu, neskloňujeme, například какáо, метрó, 
рáдио. Říkáme jim podstatná jména nesklonná.
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2.2 Jak podstatná jména v ruštině skloňujeme
Podstatná jména v ruštině skloňujeme ve stejných pádech, jako podstatná jména v češtině. Jedinou 
výjimkou je 5. pád, jehož tvar v ruštině odpovídá 1. pádu. 
Příklad:  

5. pád česky 5. pád rusky

Jano! Яна!

Ondřeji! Андрéй!

Babičko! Бáбушка!

2.3 Koncovky vybraných pádů 
otázka předložka tvar pád

Откýда? из MR: клáсса, дóма, магази́на
ŽR: шкóлы, Амéрики,  Прáги, Росси́и 2. p. j. č.

Комý? – MR: отцý, дрýгу, брáту
ŽR: сестрé, мáме, бáбушке 3. p. j. č.

Где? в MR: клáссе, магази́не
ŽR: шкóле, Пóльше, Прáге, Росси́и 6. p. j. č.

Pozn. Principy skloňování podstatných jmen v ruštině si vysvětlíme v další části naší příručky.
 

’
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3. ČÍSLOVKY 

3.1 Jak dělíme číslovky
Číslovky v ruštině dělíme na následující základní skupiny:
• základní (два, три, семь)
• řadové (пéрвый, четвёртый)
nebo:
• jednoduché (пять, дéсять, вóсемь)
• složené (сто двáдцать пять)

Jak čteme číslovky složené:
 сто
122  двáдцать
 два

1 оди́н, однá, однó 21 двáдцать оди́н

2 два, две 25 двáдцать пять

3 три 30 три́дцать

4 четы́ре 40 сóрок

5 пять 50 пятьдеся́т

6 шесть 60 шестьдеся́т

7 семь 70 сéмьдесят

8 вóсемь 80 вóсемьдесят

9 дéвять 90 девянóсто

10 дéсять 100 сто

11 оди́ннадцать 130 сто три́дцать

12 двенáдцать 200 двéсти

13 тринáдцать 300 три́ста

14 четы́рнадцать 400 четы́реста

15 пятнáдцать 500 пятьсóт

16 шестнáдцать 600 шестьсóт

17 семнáдцать 700 семьсóт

18 восемнáдцать 800 восемьсóт

19 девятнáдцать 900 девятьсóт

20 двáдцать 1000 ты́сяча
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POZOR!  Po číslovkách 2, 3, 4 a jejich kombinacích (mimo číslovek 12, 13, 14) používáme tvar 2. pádu 
jednotného čísla.  Po číslovce 5 a výše používáme tvar 2. pádu množného čísla.  

číslovka podst. jméno tvar

2, 3, 4 магази́н магази́на

22, 23, 24 учени́к ученикá

32, 33, 34 портфéль портфéля

62, 63, 64 крóна крóны

75, 76, … рубль рублéй

Stejně tak: 2 брáта, 3 дрýга, 22 рубля́, 25 студéнтов, 100 рублéй, …
           
Řadové číslovky mají tyto koncovky:

mužský rod ženský rod střední rod

–ый/–óй –ая/–áя –ое/–óe

Zvláštní koncovku má řadová číslovka трéтий – viz tabulka.

číslovka mužský rod ženský rod střední rod

1 пéрвый пéрвая пéрвое

2 вторóй вторáя вторóе

3 трéтий трéтья трéтье

4 четвёртый четвёртая четвёртое

5 пя́тый пя́тая пя́тое
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4. ZÁJMENA

4.1 Zájmena, která už známe
• osobní – odpovídají na otázku КDO?/CO?
• přivlastňovací – odpovídají na otázku ČÍ?
• ukazovací – odpovídají českým výrazům ten, ta, to, ti

zájmeno 2. p. (без) 3. p. (комý) 4. p. (ви́жу) 6. p. (о/óбо) 7. p. (с/со)

я меня́ мне меня́ мнé мнóй

ты тебя́ тебé тебя́ тебé тобóй

он/онó негó/негó емý/емý егó/егó нём/нём ним/ним

онá неё ей её ней ней

мы нас нам нас нас нáми

вы вас вам вас вас вáми

они́ них им их них ни́ми

kdo? čí?

я мой

ты твой

он/онó егó

онá её

мы наш

вы ваш

они́ их

ten ta to ti

э́тот э́та э́то э́ти

4.2 Vazby vhodné k zapamatování
rusky česky

Меня́/Тебя́/Егó/Её/Их зовýт Jmenuji/Jmenuješ/jmenuje/Jmenují se

У меня́/тебя́/негó/неё/них есть Mám/Máš/Má/Mají

У меня́/тебя́/негó/неё/них нет (+2. p.) Nemám/Nemáš/Nemá/Nemají

Мне/Тебé/Емý/Ей/Им нрáвится Líbí se mi/ti/jemu/jí/jim

Мне/Тебé/Емý/Ей/Им нáдо/нýжно Potřebuji/Potřebuješ/Potřebuje/Potřebují
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5. PŘÍDAVNÁ JMÉNA

5.1 Přídavná jména tvrdého zakončení
Přídavná jména odpovídají na otázku КАКÓЙ?/КАКÁЯ/КАКÓЕ?/КАКИ́Е? – JAKÝ?/JAKÁ?/JAKÉ?/JACÍ?

Přídavná jména tvrdého zakončení mají tyto koncovky:

mužský rod ženský rod střední rod množné číslo

–ый/–óй –ая/–áя –ое/–óе –ые/–и́е

• тяжёлый, тяжёлая, тяжёлое, тяжёлые
• трýдный, трýдная, трýдное, трýдные
• дорогóй, дорогáя, дорогóе, дороги́е
• слáдкий, слáдкая, слáдкое, слáдкие

POZOR!  Přídavná jména s kmenem na –г, –к, –х nikdy nemohou mít koncovku  –ый!

Další příklady: корóткий, рýсский, мáленький, стрóгий, ти́хий
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