
Шпаргáлка по граммáтике Ш
Podstatná jména, přídavná jména, číslovky a zájmena se skloňují podle pádů.
Ruština jich má 6 – nemá 5. pád, kterým oslovujeme, voláme. Místo něho Rusové používají 1. pád.

Porovnej: 1. pád  ктó? чтó?
Aničko, co děláš? 2. pád  когó? чегó?
Áня, чтó ты дéлаешь? 3. pád  комý? чемý?
 4. pád  когó? чтó?
 6. pád  (о) ком? (о) чём
 7. pád  (с) кем? (с) чем?

Podstatná jména
V ruštině se podstatná jména v jednotném čísle vyskytují – podobně jako v češtině – ve třech rodech:
mužském –  nejčastěji zakončeném souhláskou nebo souhláskou s měkkým znakem 

(гóрод, друг, учтель)
ženském  – nejčastěji končící na -а, -я, -ия (мáма, шкóла, тётя, гимнáзия)
středním – nejčastěji končící na -о, -е, -ие (окнó, пóле, мóре, сóлнце, упражнéние)

1. typ skloňování
Do prvního typu řadíme podstatná jména rodu ženského končící na -а, -я (пáрта, мáма, тётя, 
пéсня) a několik málo podstatných jmen rodu mužského, která označují osoby a jsou zakončená 
na -а, -я (мужчна, ддя, Кóля). Skloňují se následujícím způsobem:

 j. č. mn. č. j. č.  mn. č. j. č.  mn. č.
1. p. пáрта пáрты мáма мáмы пéсня пéсни
2. p. пáрты пáрт мáмы мам пéсни пéсен
3. p. пáрте пáртам мáме мáмам пéсне пéсням
4. p. пáрту пáрты мáму мам пéсню пéсни
6. p. пáрте  пáртах мáме мáмах пéсне пéснях
7. p. пáртой пáртами мáмой мáмами пéсней пéснями

U životných podstatných jmen (osob a zvířat) je ve všech rodech 4. pád množného čísla stejný jako 
2. pád množného čísla, např.: 
У мен нé было вáших мам. (2. pád mn. č.), Я вжу мам. (4. pád mn. č.).

Podstatná jména rodu ženského zakončená na -ия se skloňují podle následujícího vzoru:

1. p. экскýрсия  экскýрсии
2. p. экскýрсии  экскýрсий
3. p. экскýрсии  экскýрсиям
4. p. экскýрсию  экскýрсии
6. p. экскýрсии  экскýрсиях
7. p. экскýрсией  экскýрсиями

Zapamatuj si, že názvy států zakončené na -ия nemají množné číslo, protože je jen jedno Rusko 
(Росся), jedno Německo (Гермáния), jedna Itálie (Итáлия) atd.
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Podstatná jména rodu ženského s kmenem zakončeným na: г, к, х, ч, щ, ж, ш, ц se skloňují 
následovně:

 j. č. mn. č. j. č.  mn. č.
1. p. дáча дáчи ученца ученцы
2. p. дáчи дач ученцы ученц
3. p. дáче дáчам ученце ученцам
4. p. дáчу дáчи ученцу ученц
6. p. дáче дáчах ученце ученцах
7. p. дáчей дáчами ученцей ученцами

Podstatná jména rodu ženského zakončená na -ья se skloňují následovně:

            j. č. mn. č.
1. p. семь сéмьи
2. p. семь семéй
3. p. семьé сéмьям
4. p. семь сéмьи
6. p. семьé сéмьях
7. p. семьёй сéмьями

2. typ skloňování
Do druhého typu skloňování řadíme podstatná jména rodu mužského zakončená na souhlásku 
(пенáл, друг, прáздник, áдрес, гóрод). Skloňují se podle následujících vzorů:

  j. č. mn. č.  j. č.  mn. č.      j. č. mn. č.
1. p. прáздник прáздники теáтр теáтры      ученк ученик
2. p. прáздника прáздников теáтра теáтров      ученикá  ученикóв
3. p. прáзднику прáздникам теáтру теáтрам      ученикý ученикáм
4. p. прáздник прáздники теáтр теáтры      ученикá ученикóв
6. p. прáзднике прáздниках теáтре теáтрах      ученикé ученикáх
7. p. прáздником прáздниками теáтром теáтрами      ученикóм ученикáми

Některá podstatná jména zakončená na souhlásku mají v 1. pádu mn. č. koncovku -а, např. áдрес – 
адресá, дом – домá, гóрод – городá. Tato koncovka je vždy přízvučná.

Podstatná jména rodu mužského zakončená na -ь, -й.

 j. č. mn. č. j. č. mn. č.
1. p.  учтель учител музéй музéи 
2. p.  учтеля учителéй музéя музéев
3. p.  учтелю учителм музéю музéям
4. p.  учтеля учителéй музéй музéи 
6. p.  учтеле учителх музéе музéях
7. p.  учтелем учителми музéем музéями



Zapamatuj si, že podstatná jména životná (osoby, zvířata) rodu mužského mají v jedn. i mn. č. 4. pád 
stejný jako 2. pád, zatímco podstatná jména neživotná (předměty, rostliny) mají 4. pád stejný jako  
1. pád. Některá podstatná jména rodu mužského, např. друг, сын, муж tvoří množné číslo speci- 
fickým způsobem. V této skupině podstatných jmen píšeme měkký znak ve všech pádech množného 
čísla, kromě 2. a 4. pádu, které jsou stejné.

  j. č. mn. č.
1. p. друг друзь
2. p. дрýга друзéй
3. p. дрýгу друзьм
4. p. дрýга друзéй
6. p. дрýге друзьх
7. p. дрýгом друзьми

Přídavná jména
V jednotném čísle vystupují přídavná jména, podobně jako v češtině, ve třech rodech: mužském,  
ženském a středním.

rod mužský rod ženský rod střední

Какóй? Какáя?  Какóе? 
бéлый шар бéлая бка бéлое окнó 
большóй дом большáя кóшка большóе здáние 
хорóший врач хорóшая идéя хорóшее предложéние 
весéнний день весéнняя погóда весéннее ýтро 

Množné číslo je stejné pro všechny tři rody.

Каке?
бéлые кýртки
больше пол
хорóшие ученик
весéнние дни

Rozlišujeme přídavná jména s tvrdou nebo měkkou koncovkou. Přídavná jména tvrdého typu mají 
v mužském rodě koncovku -ый, -óй, v ženském rodě -ая a ve středním -ое. Přídavná jména měkkého 
typu mají v mužském rodě koncovku -ий, v ženském -яя a ve středním -ее.

Zájmena
Zájmena zastupují podstatná jména nebo na ně ukazují. Mohou také zastupovat přídavná jména. 
V tomto roce ses seznámil/a s následujícími zájmeny:

osobními (я, ты, он, онá, онó, мы, вы, он), např.: Как теб зовýт? Мен зовýт Пáша.
 Её зовýт Тамáра, а моегó брáта зовýт Михал.
 У негó всегдá хорóшие отмéтки.
 У вас есть скýтер?
 У нас нет проблéм!
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přivlastňovacími (мой, твой, свой, егó, её, наш, ваш, их), např.:  
 то мой друг. Вéра, то тво рýчка?
tázacími (кто, что, какóй, чей, скóлько), např.:  
 Кто то? Что то? Скóлько тебé/емý/ей/нам/вам/им лет?

я  – мен, у мен мы  – нас, у нас
ты  – теб, у теб вы  – вас, у вас
он  – егó, у негó он  – их, у них
онá  – её, у неё

Přidáme-li k osobnímu zájmenu он, онá, онó, он předložku, musíme po předložce k zájmenu přidat 
písmeno н, např.:

егó  – у негó, с ним, о нём,
её  – у неё, с ней, о ней,
их  – у них, с нми, о них

Slovesa
Slovesa označují nějakou činnost nebo stav. Infinitiv je základní, neměnný tvar slovesa.
Infinitivy v ruském jazyce jsou většinou zakončeny na: -ть (рабóтать), -ти (идт), -чь (помóчь).
V ruštině, podobně jako v češtině, mají slovesa tvary času přítomného, minulého a budoucího.

Přítomný čas
Slovesa se podle koncovky přítomného času dělí do dvou časování. O tom, ke kterému časování patří, 
rozhodují koncovky v 2. osobě j. č.

I. časování
Patří k němu slovesa, která mají v 2. osobě j. č. koncovku -ешь nebo -ёшь. Podle I. časování se 
časuje většina sloves zakončených na -ать (читáть, отвечáть, знать).

читáть нест
я читáю я несý
ты читáешь ты несёшь
он, онá читáет он, онá несёт

мы читáем мы несём
вы читáете вы несёте
он читáют он несýт

II. časování
Patří k němu slovesa, která mají v 2. osobě j. č. koncovku -ишь. Podle II. časování se časuje většina 
sloves zakončených na -ить a některá na -еть  (учть, говорть, готóвить, смотрéть).

говорть  спешть  сидéть
я говор я спешý  я сижý (д›ж)
ты говоршь ты спешшь ты сидшь
он, онá говорт он, онá спешт он, онá сидт

мы говорм мы спешм мы сидм
вы говорте вы спеште вы сидте
он говорт он спешáт он сидт



V tomto typu časování někdy dochází v 1. osobě j. č. ke změně kmenových souhlásek:  
я готóвлю, ты готóвишь, он готóвит… (в–вл).

Zapamatuj si!
Typické koncovky pro I. časování jsou:
ты  – -ешь
он  – -ют, -ут

Typické koncovky pro II. časování jsou:
ты  – -ишь
он  – -ят, -ат

Ve 2. osobě j. č. přítomného času píšeme na konci slova vždy měkký znak (-ешь, -ёшь, -ишь).

Zvratná slovesa
Časují se podobně jako nezvratná s tím rozdílem, že k nim kromě koncovek ještě přidáváme  
-сь – po samohláskách a -ся – po souhláskách.

увлекáться  учться  катáться
я увлекáюсь я учýсь я катáюсь
ты увлекáешься ты ýчишься ты катáешься
он, онá увлекáется он, онá ýчится он, онá катáется

мы увлекáемся мы ýчимся мы катáемся
вы увлекáетесь вы ýчитесь вы катáетесь
он увлекáются он ýчатся он катáются

České zvratné částici se odpovídá v ruštině -ся nebo -сь.

Minulý čas
rod mužský -л  я, ты, он игрáл, говорл, сидéл, был
rod ženský -ла я, ты, онá игрáла, говорла, сидéла, былá
rod střední -ло  я, ты, онó игрáло, говорло, сидéло, бло
množné číslo -ли  мы, вы, он игрáли, говорли, сидéли, бли

V ruském jazyce má sloveso u osob rodu mužského, ženského a u skupin, v nichž se nacházejí 
představitelé obou pohlaví, stejný tvar a je zakončeno slabikou -ли.

Пáвел и Борс бродли по Интернéту.
Вка и Натáша бродли по Интернéту.
Вка и Пáвел бродли по Интернéту.

Čas budoucí složený
Skládá se ze slovesa быть, které se časuje, a plnovýznamového slovesa v infinitivu.

Я бýду знать.
Ты бýдешь дéлать.
Он бýдет отдыхáть.

Мы бýдем занимáться.
Вы бýдете писáть.
Он бýдут учться.
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Číslovky
Základní číslovky určují množství osob nebo předmětů a odpovídají na otázku скóлько?:

одн год, мáльчик, музéй
два, три, четре гóда, мáльчика, музéя
пять, шесть, … лет, мáльчиков, музéев

Nezapomeň, že v základních číslovkách musí být měkký znak!
V číslovkách 0, 5–20, 30 píšeme měkký znak na konci.
V číslovkách 50–80, 500–900 píšeme měkký znak uprostřed.

Řadové číslovky určují pořadí osoby nebo předmětu mezi jinými osobami nebo předměty. 
Odpovídají na otázku котóрый?, котóрая?, котóрое?, котóрые?.

Řadové číslovky tvoříme od základních číslovek tak, že k nim přidáme koncovky přídavných jmen.

пять – птый, птая, птое, птые

Zapamatuj si!
три – трéтий, трéтья, трéтье, трéтьи
cемь – седьмóй, седьмáя, седьмóе, седьме
вóсемь – восьмóй, восьмáя, восьмóе, восьме

ale:  одн – пéрвый, пéрвая, пéрвое, пéрвые 
два – вторóй, вторáя, вторóе, вторе

Какóе числó?
пéрвое, вторóе, трéтье, четвёртое, птое, шестóе, седьмóе, восьмóе, девтое, дестое, 
одннадцатое, двенáдцатое, тринáдцатое, четрнадцатое, пятнáдцатое, шестнáдцатое, 
семнáдцатое, восемнáдцатое, девятнáдцатое, двадцáтое

но: двáдцать пéрвое, двáдцать вторóе, двáдцать трéтье, трдцать пéрвое


