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Milí přátelé,  
 
před sebou máte skripta k poslechovému kurzu Španělská gramatika B2/C1 Kurz je určen pro 
pokročilé, tedy ty, kteří mají za sebou tři až čtyři roky studia španělštiny. 
Kurz je založen na kontextovém učení, to znamená, že se nebudete učit jen slovíčka, ale i věty, 
ve kterých můžete daná slovíčka použít. V tomto kurzu najdete celkem 2400 slovíček a 
procvičovacích vět.  
 
Jednotlivé lekce jsou rozděleny podle gramatických témat, která na sebe volně navazují. Ačkoli 
se opakují základy (slovesa v přítomném čase, zájmena apod.), největší prostor je věnován 
pokročilým slovesným časům, podmínkovým souvětím a spojovacímu způsobu, tentokráte 
přítomnému i minulému.  Každá lekce obsahuje i vysvětlení každého tématu, takže s tímto 
kurzem můžete pracovat zcela samostatně bez nutnosti používat další doprovodné výukové 
materiály.  
 
Jak s kurzem nejlépe pracovat?. Každá lekce obsahuje šest stop. Nejprve se u každé lekce 
seznamte se samotnými slovíčky (stopa 1 a 2). Dále máte k dispozici vysvětlení každého 
gramatického jevu spolu s příkladovými větami (stopa 3 ).  Poté přecházíte na celé věty (stopa 
4 a 5). Jakmile budete zvládat překládat věty z češtiny do španělštiny (lekce 5) v časové pauze 
před španělským překladem, tak jste vyhráli. V šesté lekci (španělský poslech) máte k dispozici 
pouze španělské věty s kratší pauzou pro nácvik porozumění.   
 
U každého bloku platí, že jakmile zvládnete poslech ze španělštiny do češtiny (lekce 1, 4, 6) – 
cvičení poslouchejte) přecházíte na překlad z češtiny do španělštiny (lekce 2,5 – cvičení 
přeložte).   
V rámci jedné lekce nemusíte pracovat se všemi stopami, můžete se více věnovat takovému 
poslechu, který vám nejvíce vyhovuje. Doporučuji ale poslechnout si všechny stopy dané lekce 
minimálně jednou.  
 
Díky těmto skriptům, které jste si stáhli, získáte mnohem širší využití celého kurzu. Ve 
skriptech totiž najdete návod k učení spolu s užitečnými tipy, jak výuku zefektivnit, výukový 
plán, do nějž si můžete zaznamenávat své pokroky, seznam stop k poslechu (kdybyste náhodou 
něčemu nerozuměli), ale i oboustranné kartičky, díky nimž se můžete učit a opakovat i tehdy, 
když právě nemůžete poslouchat. Pro ty, kteří se rádi zkouší, je v každé lekci připraven 
překladový test s klíčem obsahujícím správné odpovědi. 
 
Každý z nás má jinou motivaci učit se jazyk jako španělština, pro drtivou většinu z nás se jedná 
o druhý nebo třetí jazyk. Ať už potřebujeme španělštinu do práce, pro cestování, lépe porozumět 
filmům či knihám, při jakémkoli vzdělávacím procesu jsou nejdůležitější dvě věci – systém a 
pravidelnost. O systému více na následující stránce, a k té pravidelnosti: nejideálnější je, když 
učení vnímáme jako zábavu, pak ta pravidelnost přijde sama, u toho, co nás baví, nemíváme 
s pravidelností problém. Pokud přece jenom učení čehokoli nepatří k vaším koníčkům, 
nezoufejte a zkuste se motivovat malými pokroky. Každé naučené slovíčko, každá porozuměná 
věta je malé vítězství. I kdyby to mělo být jen pět minut denně, uvidíte, že časem se z učení 
stane návyk a že budete se cítit nesví, když se několik dní po sobě nic nového nenaučíte. A 
pokud dojdete až na konec, uvidíte, že výsledek bude stát za to – budete mluvit, rozumět, 
komunikovat – byť základně. Ten dobrý pocit za to úsilí skutečně stojí. 
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Španělské kurzy jsou první kurzy vydavatelství audioacademyeu, kde španělské materiály 
namluvilo více mluvčích. Stejně jako angličtina má španělština podle toho, kde jí mluví, mnoho 
zabarvení a přízvuků. Ženský hlas patří Lillyam González, která pochází z Kolumbie, a mužské 
hlasy Josému Rodriguezovi, který má své kořeny na Kubě a Pedrovi Garcíovi, který pochází ze 
Španělska z oblasti Murcie. V rámci práce s kurzem máte jedinečnou možnost seznámit se 
s různou výslovností, která v budoucnu jistě pomůže lepšímu porozumění při Vašem 
praktickém využití španělštiny.  
 
Pokud se chcete na něco zeptat nebo máte nějaký námět na zlepšení či zpětnou vazbu, 
kontaktujte mne prosím na email tomas@audioacademyeu.eu.  Dovolte mi také poděkovat 
mým kolegům Romanovi a Aleně, bez kterých by tento kurz nevznikl. 
 
Mějte krásné dny a držím palce při výuce, 
 
Tomáš 
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Jak pracovat s tímto kurzem 
 
Jak s kurzem pracovat? Mám připravené poslechy a stáhl jsem si tato skripta v pdf.  

1) Zvolte si lekci, kterou chcete zvládnout. V případě výuky gramatiky opravdu postupujte 
lekci za lekcí a neskákejte. 
 

2) Nastříhejte si oboustranné kartičky a rozdělte si je na slovíčka a věty – na jednu 
hromádku dejte slovíčka a na druhou věty. 
 

3) Poslechněte si několikrát stopu 1 a stopu 2, poté si procházejte kartičky se slovíčky tak 
dlouho, dokud nebudete slovíčka ovládat. Pokud jste úplní začátečníci, tak si stopu 1 a 2 
poslechněte s textem ze skript, a na kartičky si napište výslovnost. Poslouchejte 1x až 2 
x denně a dvakrát denně si projeďte slovíčka na kartičkách. 
 
Poznámka: oboustranné karty jsou výukový nástroj pocházející ještě snad z doby J.A 
Komenského, a i přes svoji zastaralost nám může být i dnes velmi významným 
pomocníkem při paměťovém učení. Proto si dovolím přidat pár tipů pro činnosti 
s oboustrannými kartami: 
- Podle úrovně pokročilosti i podle aktuálních časových možností si vyberte počet 

slovíček (karet), které se v daný den chcete naučit. Min. 5, max 20. Dejme tomu, že 
zvolíte počet 10. 

- Srovnejte kartičky tak, abyste nejprve překládali ze španělštiny do češtiny. U každé 
kartičky si přečtěte španělské slovíčko a vzpomínejte na jeho český překlad. 
Podařilo se? Pokud ano, dejte tyto kartičky na jednu stranu. Ty, u nichž jste si 
nevzpomněli, dejte na druhou stranu. Jakmile projedete všech 10, nechte kartičky 
na dvou hromádkách. 

- Po nějaké době (dvou třech hodinách) postup opakujte, ale s těmi, které jste předtím 
neznali. Ty, které si vzpomenete, přesuňte mezi ty, které jste znali už předtím. 
Uvidíte, že se vám bude zvyšovat hromádka těch kartiček, které umíte.  

- Před spaním si projeďte celou denní dávku kartiček ještě jednou. To je velmi 
důležité – ve spánku totiž mozek lépe ukládá. Ráno budete překvapeni, že to, co jste 
si nemohli večer zapamatovat, vám najednou půjde.  

- Další den si ke kartičkám z předchozího dne přidejte deset dalších a postupujte 
stejně. Tím je zajištěno neustálé opakování i slovíček probraných v minulých dnech. 
 

4) Seznamte se s daným tématem v rámci vysvětlení gramatiky. Každé vysvětlené obsahuje 
ta nejdůležitější pravidla spolu s příklady. Kdyby bylo potřeba dalšího vysvětlení, 
podívejte se do nějaké standardní učebnice nebo vyhledejte vysvětlení on-line. 
 
 

5) Poslechněte si minimálně jednou stopu 4 a 5, kde uslyšíte větu s obsahující dané 
gramatické téma. Začněte opět verzí ze španělštiny do češtiny a až budete všem  větám 
rozumět, přejděte na španělsko- českou variantu. Nejvíce času věnujete samotným 
větám. Věty procvičujte i na kartičkách. Rozumíte španělské větě dříve, než zazní český 
překlad? Přeložíte českou větu dříve, než zazní španělský překlad? Pokud si na tyto 
otázky odpovíte ano, tak vám blahopřeji a máte otevřenou cestu k další lekci. 
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6) Zvládnutí každého cvičení si zaznamenávejte do výukového plánu. Kdy jste danou lekci 
zvládli? Tehdy, když přeložíte věty ze cvičení 6 z češtiny do španělštiny pokud možno 
bez nutnosti dlouho přemýšlet. 
 

7) Ačkoli se předpokládá, že v úrovni B2 již časovat umíte, neškodí si časování neustále 
opakovat. Proto slovesa ve španělštině většinou uslyšíte ve vyčasovaném tvaru 
v přítomném čase, český překlad ale obsahuje pouze neurčitek a první osobu čísla 
jednotného (já) a třetí osobu čísla množného (oni). Například  „ir -voy, vas,va, vamos, 
vais, van má český protějšek  jít- jdu – jdou. Dále se můžete setkat se slovesem ve tvaru 
neurčitek, pasivum a gerundium – například „ir, ido, yendo“, ale v českém překladu 
uslyšíte pouze neurčitek jít.   
 
V případě jiných slovesných tvarů – například podmiňovací způsob nebo subjuntiv – 
také uslyšíte sloveso vyčasované ve tvarech pro všechny osoby, český protějšek je ale 
velmi zkrácený.  
 
Vyjádření tvarů sloves ve větších vjemových blocích je potřebné pro to, abyste si na 
další tvary okamžitě vzpomněli při pozdější tvorbě složitějších vět. 
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001_Lekce 01_slovesa SER_ESTAR_slovní zásoba_poslouchejte! 

  hayas   duby 

  completo   kompletní 

  peso   hmotnost 

  gloria   sláva 

  sentido   smysl 

  llamas   plameny 

  desgraciado   nešťastný 

  amenaza   hrozba 

  esfuerzo   úsilí 

  estar harto   mít něčeho dost 

  matar   zabít 

  aire   vzduch 

  escenario   scéna 

  celda   cela 

  corazón   srdce 

  puta   děvka 

  arma   zbraň 

  vegas   niva 

  cuerda   lano 

  balneario   lázně 

  criminales   zločinci 

  cobarde   zbabělec 

  servicio   provoz 

  par   sudý 

  realmente   opravdu 

  duro   těžký, tvrdý 

  frontera   hranice 

  siglo   století 

  harto   naštvaný, plný 

  locos   blázni 



 11 

  fortuna   štěstí 

  castigo   trest 

  roca   skála, kámen 

  mentira   lež 

  oxígeno   kyslík 

  lío   zmatek 

  contrario   naopak 

  lobo   vlk 

  serio   vážný 

  morir, muerto   zemřít, mrtvý 

  alcance   dosah 

  demonios   peklo 

  diferencia   rozdíl 

  parecer   připadat 

  adonde   kam 

  temporada   sezóna 

  santa   svatá 

  haya   dub 

  cinta   páska 

  frecuencia   frekvence 

  ganga   výhodná koupě 

  sal   sůl 

  haz   svazek 

  reino   království 

  desierto   poušť 

  amanecer   svítání 

  estamos a    jsme 

  código postal   poštovní číslo 

  plata   stříbro 

  posibilidades   možnosti 

  embarazada   těhotná 
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  gira   turné 

  equivocado   zmýlený 

  robar, robado, robando   krást 

  venganza   pomsta 

  pecado   hřích 

  miles   tisíce 

  pura   čistá 

  pesadilla   noční můra 

  porquería   svinstvo 

  ancho   široký 

  favorito   oblíbený 

  clima   počasí 

  preocupado   ustaraný 

  proceso   proces 

  vale   volná vstupenka 

  teniente   poručík 

  fantástico   fantastický, bájný 

  parado   nezaměstnaný 

  sujeto   předmět 

  espada   meč 

  tigre   tygr 

  pintura   malba 

  cielos   nebesa 

  completa   kompletní, plný 

  juntas   spáry 

  pez   ryba 

  carga   zátěž 

  fría   studená 

  afuera   venku 

  inaguantable   nesnesitelný 

  muerta   mrtvá 
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  asqueroso   nechutný 

  protección   ochrana 

  verdadera   pravdivá 

 

002_Lekce 01_slovesa SER_ESTAR_slovní zásoba_přeložte! 

  zbabělec   cobarde 

  úsilí   esfuerzo 

  zemřít, mrtvý   morir, muerto 

  lež   mentira 

  stříbro   plata 

  zátěž   carga 

  počasí   clima 

  svazek   haz 

  fantastický, bájný   fantástico 

  mrtvá   muerta 

  jsme   estamos a  

  sůl   sal 

  opravdu   realmente 

  vzduch   aire 

  spáry   juntas 

  vážný   serio 

  tygr   tigre 

  připadat   parecer 

  smysl   sentido 

  hrozba   amenaza 

  studená   fría 

  zločinci   criminales 

  skála, kámen   roca 

  turné   gira 

  svatá   santa 

  provoz   servicio 
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  nesnesitelný   inaguantable 

  tisíce   miles 

  zabít   matar 

  těhotná   embarazada 

  kompletní, plný   completa 

  scéna   escenario 

  pomsta   venganza 

  poštovní číslo   código postal 

  oblíbený   favorito 

  hranice   frontera 

  srdce   corazón 

  vlk   lobo 

  kompletní   completo 

  rozdíl   diferencia 

  dosah   alcance 

  proces   proceso 

  peklo   demonios 

  noční můra   pesadilla 

  hřích   pecado 

  plameny   llamas 

  zmatek   lío 

  lano   cuerda 

  mít něčeho dost   estar harto 

  volná vstupenka   vale 

  páska   cinta 

  sudý   par 

  výhodná koupě   ganga 

  sláva   gloria 

  království   reino 

  předmět   sujeto 

  dub   haya 
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  naopak   contrario 

  možnosti   posibilidades 

  zbraň   arma 

  kyslík   oxígeno 

  svítání   amanecer 

  nechutný   asqueroso 

  kam   adonde 

  duby   hayas 

  lázně   balneario 

  krást   robar, robado, robando 

  svinstvo   porquería 

  sezóna   temporada 

  nebesa   cielos 

  malba   pintura 

  frekvence   frecuencia 

  blázni   locos 

  široký   ancho 

  těžký, tvrdý   duro 

  ustaraný   preocupado 

  niva   vegas 

  poušť   desierto 

  děvka   puta 

  meč   espada 

  štěstí   fortuna 

  zmýlený   equivocado 

  nešťastný   desgraciado 

  ryba   pez 

  cela   celda 

  ochrana   protección 

  poručík   teniente 

  hmotnost   peso 
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  venku   afuera 

  nezaměstnaný   parado 

  století   siglo 

  trest   castigo 

  čistá   pura 

  naštvaný, plný   harto 

  pravdivá   verdadera 
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003_Lekce 01_slovesa SER_ESTAR_vysvětlení 
 

Ve španělštině existují 3 způsoby, jak vyjádřit české sloveso být. Prvním a základním slovesem, které 
znamená být je sloveso SER. Sloveso SER se řadí mezi slovesa nepravidelná.  

Sloveso ser (být) vyčasováno kladně: 

Yo soy   já jsem 

Tú eres  ty jsi  

Él es   on je 

Ella es   ona je 

Nosotros somos my jsme 

Vosotros sois  vy jste 

Ellos son  oni jsou 

 

Yo soy checo.  Jsem čech. 

Ella es checa.  Ona je češka. 

  

Zápor tvoříme pomocí NO před slovesem. 

Yo no soy checo.  Nejsme čech. 

Ellos no son checos.  Nejsou češi 

 

Otázku tvoříme změnou intonace 

¿Eres checo?    Jsi čech? 

¿Ella es checa?   Je češka? 

   

Kdy se používá sloveso SER: 

1. při vyjádření základních informací, povolání a představování se:  

Yo soy Juana.     Jsem Jana. 
Yo soye studiante.     Jsem student. 
¿Quién es?   - Es María.  Kdo to je? To je Marie. 

2. při vyjádření neměnných vlastností a vztahů: 

Ellas son simpáticas.     Jsou sympatické. 
Eres inteligente.     Jsi inteligentní. 
Las chicas checas son muy guapas.  České dívky jsou moc pěkné.  
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3. při vyjádření původu:  

¿Tú eres de la República Checa? - No, soy de Francia.   Ty jsi z České republiky? Ne, jsem 
            z Francie. 
Ellas son checas.       Ony jsou Češky. 
  
4. při vyjádření času: 

Son las 6 de la tarde.    Je 6 hodin odpoledne. 
¿Qué hora es?     Kolik je hodin? 
 
 
Kromě slovesa SER má španělština ještě dvě další slovesa být – estar a haber 

Nyní se budeme zabývat slovesem estar. Sloveso estar se řadí mezi slovesa nepravidelná.  

Estar-být 

Yo estoy   já jsem 

Tú estás   ty jsi 

Él está    on je 

Ella está   ona je 

nosotros/as estamos  my jsme 

vosotros/as estáis  vy jste 

ellos están   oni jsou 

 

¿Cómo estás?   Jak se máš?  

Estoy bien.    Mám se dobře. 

Estamos en casa.  Jsme doma.  

 

Zápor tvoříme pomocí NO před slovesem. 

Ellos no están en Praga.  Nejsou v Praze.  

Otázku tvoříme změnou intonace 

¿Estás enamorado?   Jsi zamilovaný? 

¿Ella está enferma?   Je nemocná? 
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Kdy se používá sloveso ESTAR: 

1. při vyjádření k určení polohy, umístění konkrétní osoby, věcí nebo místa:  

Pomocí tohoto slovesa se ptáme, kde se něco nebo někdo nachází a odpovídáme na tuto otázku. 

Estar se často pojí s předložkou en. 

¿Dónde está Ostrava?   Kde je Ostrava? 

Ostrava está en la RepúblicaCheca. Ostrava je v České republice.  

¿Dónde está tu casa?    Kde je tvůj dům? 

Mi casa está en Galicia.    Můj dům je v Galicii. 

Santander está en el norte.    Santander je na severu. 

Está en casa de su amigo.    Je u kamaráda. 

 

2. při vyjádření dočasných vlastností, přechodných stavů (například když je někdo nemocný, 

naštvaný, nebo se má dobře).  

¿Cómo estás?   Jak se máš?  

Estoy bien.    Mám se dobře. 

Estás enfermo.   Jsi nemocný.  

Estoy enamorado.  Jsem zamilovaný.  

Estamos tristes.  Jsme smutní. 

 

3. Zvláštním případem jsou vazby slovesa estar s předložkou de a podstatným jménem bez 

členu.  

estar de vacaciones      být na prázdninách 

Estamos de vacaciones en Espaňa.     Jsme na prázdninách veŠpanělsku 

estar de visita       být na návštěvě 
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Están de visita en Praga.      Jsou na návštěvě v Praze. 

 

Sloveso estar a ser ve spojení s přídavným jménem: 

Sloveso ser vyjadřuje trvalé a neměnné vlastnosti, narozdíl od slovesa estar, které vyjadřuje 

přechodné stavy. To platí i pro spojení těchto sloves s přídavnými jmény. Některá přídavná 

jména se požívají spíše se slovesem ser, jiné naopak se slovesem estar. Kromě toho, ale existují 

i přídavná jména, která se dají použít s oběma slovesy, ale s jiným významem.  

Přídavná jména, která se používají se slovesem ser 

Soy bajo.     Jsem malý. 

Somos altos.     Jsme vysocí. 

Mi tía es pobre.    Moje teta je chudá. 

Ella no es gorda.    Ona není tlustá. 

Mi amigo es soltero.    Můj kamarád je svobodný. 

 

Přídavná jména, která se používají se slovesem estar 

Hoy estoy cansado.    Dnes jsem unavený. 

Mi padre está contento.   Můj otec je spokojený. 

Mi hermano está enamorado.  Můj bratr je zamilovaný. 

Mi abuela no está enferma.   Moje babička není nemocná.  

Estoy casada.     Jsem vdaná.  

 

Přídavná jména, která se používají se slovesem ser i estar, ale jiným významem. 

Él es malo.     On je zlý (povahou) 

Él está malo.     On je nemocný. 

Soy triste.     Jsem smutná (povahou) 
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Estoy triste.     Jsem smutná (aktuálně) 

Somos listos.     Jsme chytří. 

Estamos listos.    Jsme připraveni. 

 

Haber ve formě Hay vyhadřuje, že někde něco je nebo existuje. 
 
¿Hay un hotel cerca ?   Je blízko nějaký hotel ? 
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004_Lekce 01_ slovesa SER_ESTAR_procvičovací věty_poslouchejte! 

  El ascensor está fuera de servicio.   Výtah je mimo provoz. 

  En el desierto el clima es seco.   Na poušti je suché klima. 

  La ballena no es un pez.   Velryba není ryba. 

  Es una avenida muy ancha.   Je to velmi široká třída. 

  Es una ganga. Además, es posible pagar la 
mercancía a plazos. 

  Je to výhodná koupě. Navíc je možno 
zaplatit zboží na splátky. 

  El gusto es un sentido.   Chuť je jedním ze smyslů. 

  Es un caballo de pura raza.   Je to kůň čisté rasy. 

  Es un balneario muy famoso.   Jsou to velmi slavné lázně. 

  No está bien, es lo contrario.   Není to dobré, spíše naopak. 

  Está a miles de kilómetros de distancia.   Je tisíce kilometrů daleko. 

  La pared es de roca.   Ta zeď je z kamene. 

  Estoy entre la espada y la pared.   Jsem mezi mečem a zdí. 

  Está enfermo del corazón.   Má nemocné srdce. 

  Estáis todos locos.   Všichni jste blázni. 

  Matar es pecado.   Zabít je hřích. 

  Es mi sabor favorito.   Je to má oblíbená chuť. 

  ¿Cuál es el sujeto de su discurso?   Jaký je předmět jeho projevu? 

  ¿Cuál es tu parecer?   Jaký je tvůj názor? 

  Es una carga muy pesada.   Je to moc těžká zátěž. 

  Es un amanecer muy bonito.   Je to moc pěkné svítání. 

  El teniente está debajo del capitán.   Poručík je níže než kapitán. 

  Pedro está inaguantable hoy.   Pedro je dnes nesnesitelný. 

  Elvis está muerto.   Elvis je mrtvý. 

  El coche está completo.   Auto je plné. 

  Está en proceso judicial.   Je v soudním procesu. 

  Estamos en temporada de setas.   Jsme v houbařské sezóně. 

  Eso es asqueroso.   To je nechutné. 

  Estos plátanos están muy ricos.   Tyto banány dobře nasytí. 

  Las juntas de la pared están sucias.   Spáry ve zdi jsou špinavé. 

  María es una santa.   María je svatá. 
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  Correr veinte kilómetros es un gran 
esfuerzo. 

  Běžet dvacet kilometrů vyžaduje veliké 
úsilí. 

  El aire está fresco.   Vzduch je čerstvý. 

  El seis es un número par.   Šest je sudé číslo. 

  El pan está duro.   Chleba je tvrdý. 

  Es un vale para el cine.   Je to volná vstupenka do lina. 

  El libro está basado en una historia 
verdadera. 

  Kniha je založena na pravdivém příběhu. 

  El cuchillo es un arma blanca.   Nůž je chladná zbraň. 

  Hoy estamos a veinte grados.   Dnes je dvacet stupňů. 

  ¿Por qué estás preocupado?   Proč jsi ustaraný? 

  El arcoíris es un haz de colores.   Duha je svazek barev. 

  El preso está en la celda.   Zadržený je v cele. 

  ¿Qué demonios es eso?   Co je sakra toto? 

  Está bajo la protección del estado.   Je pod ochranou státu. 

  Esos viajes están fuera de mis 
posibilidades. 

  Tyto cesty jsou mimo mé možnosti. 

  Esta fiesta está de puta madre.   Tahle oslava je kurva dobrá. 

  Está en la cuerda floja.   Je na volném laně. 

  Estamos cerca de la frontera española.   Jsme blízko španělské hranice. 

  Estoy harto de Manolo. Es un mentiroso.   Mám už dost Manola. Je to lhář. 

  Es un castigo muy duro.   Je to velmi tvrdý trest. 

  España es un reino.   Španělsko je království. 

  La emisora está en otra frecuencia.   Stanice je na jiné frekvenci. 

  Dolor y gloria es un film de Almodóvar.   Bolest a sláva je film od Almodóvara. 

  Las cárceles están llenas de criminales.   Věznice jsou plné zločinců. 

  Las vegas de los ríos son buenas para 
cultivar. 

  Nivy řek jsou dobré na pěstování. 

  Este trabajo es una porquería.   Tahle práce je svinstvo. 

  La fortuna es para los valientes.   Štěstí přeje připraveným. 

  Es un lobo con piel de cordero.   Je to vlk v kůži beránka. 

  Estamos en un buen lío.   Jsme v pěkné bryndě. 

  Creo que estás equivocado, Roberto.   Myslím, že se mýlíš, Roberto. 
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  El bosque está en llamas.   Les je v plamenech. 

  Robar es pecado.   Krást je hřích. 

  La venganza es un plato que se sirve frio.   Pomsta je jídlo, které se podává studené. 

  Es una alameda de hayas.   Je to dubová alej. 

  Ana está embarazada.   Ana je těhotná. 

  El Sahara es un desierto.   Sahara je poušť. 

  La sal es un mineral.   Sůl je minerál. 

  Su vida es una pesadilla.   Jeho život je noční můra. 

  Estamos en el siglo 21.   Jsme ve dvacátém prvním století. 

  Esta muerta está muy viva.   Tahle mrtvá je až moc živá. 

  Es una mentira.   To je lež. 

  La diferencia está en el precio.   Rozdíl je v ceně. 

  El haya es un árbol.   Dub je strom. 

  ¿Qué te pasa? Estás muy seria.   Co je s tebou? Jsi velmi vážná. 

  El grupo está de gira.   Skupina je na turné. 

  Esa es la casa adonde vamos.   Tamto je dům, kam jdeme. 

  Robar es pecado.   Krást je hřích. 

  Adrián es parado.   Adrián je nezaměstnaný. 

  El cuadro es de pintura al oleo.   Ten obraz je olejomalba. 

  La sala está completa.   Sál je vyprodán. 

  Estoy harto de tus mentiras.   Mám už tvých lží dost. 

  Es el escenario del crimen.   Je to místo zločinu. 

  La leche está fría.   Mléko je studené. 

  Esa cadena es de plata.   Ten řetízek je ze stříbra. 

  El agua es hidrógeno y oxígeno.   Voda je vodík a kyslík. 

  ¿Cuál es el código postal de Barcelona?   Jaké je poštovní směrovací číslo 
Barcelony? 

  Estoy realmente feliz de verte.   Opravdu jsem rád, že tě vidím. 

  ¿Cuál es tu peso?   Kolik vážíš? 

  Es un pobre desgraciado.   Je to nešťastný ubožák. 

  Es una cinta con una grabación original.   Je to páska s původní nahrávkou. 



 25 

  Eres un cobarde.   Jsi zbabělec. 

  El precio está por los cielos.   Cena je obrovská. 

  La sirena es un ser fantástico.   Siréna je bájná bytost. 

  El coche no está en mi alcance.   Auto není v mém dosahu. 

  El cambio climático es una amenaza.   Klimatická změna je hrozba. 

  El tigre es un felino.   Tygr je kočkovitá šelma. 

  La bicicleta está afuera.   Kolo je venku. 

 

005_Lekce 01_slovesa SER_ESTAR_procvičovací věty_přeložte! 

  Tahle oslava je kurva dobrá.   Esta fiesta está de puta madre. 

  Španělsko je království.   España es un reino. 

  Dub je strom.   El haya es un árbol. 

  Spáry ve zdi jsou špinavé.   Las juntas de la pared están sucias. 

  Má nemocné srdce.   Está enfermo del corazón. 

  Ta zeď je z kamene.   La pared es de roca. 

  Mám už tvých lží dost.   Estoy harto de tus mentiras. 

  Rozdíl je v ceně.   La diferencia está en el precio. 

  Jsme v pěkné bryndě.   Estamos en un buen lío. 

  Klimatická změna je hrozba.   El cambio climático es una amenaza. 

  Je to místo zločinu.   Es el escenario del crimen. 

  Sál je vyprodán.   La sala está completa. 

  Poručík je níže než kapitán.   El teniente está debajo del capitán. 

  Je to nešťastný ubožák.   Es un pobre desgraciado. 

  Je to velmi tvrdý trest.   Es un castigo muy duro. 

  Velryba není ryba.   La ballena no es un pez. 

  Věznice jsou plné zločinců.   Las cárceles están llenas de criminales. 

  Auto je plné.   El coche está completo. 

  Tamto je dům, kam jdeme.   Esa es la casa adonde vamos. 

  Adrián je nezaměstnaný.   Adrián es parado. 

  Proč jsi ustaraný?   ¿Por qué estás preocupado? 

  Elvis je mrtvý.   Elvis está muerto. 
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  Jsi zbabělec.   Eres un cobarde. 

  Je to kůň čisté rasy.   Es un caballo de pura raza. 

  Pedro je dnes nesnesitelný.   Pedro está inaguantable hoy. 

  Skupina je na turné.   El grupo está de gira. 

  Je to velmi široká třída.   Es una avenida muy ancha. 

  Krást je hřích.   Robar es pecado. 

  Stanice je na jiné frekvenci.   La emisora está en otra frecuencia. 

  Bolest a sláva je film od Almodóvara.   Dolor y gloria es un film de Almodóvar. 

  To je lež.   Es una mentira. 

  Je to páska s původní nahrávkou.   Es una cinta con una grabación original. 

  Zabít je hřích.   Matar es pecado. 

  Ten obraz je olejomalba.   El cuadro es de pintura al oleo. 

  Je to moc pěkné svítání.   Es un amanecer muy bonito. 

  Chuť je jedním ze smyslů.   El gusto es un sentido. 

  Jsme blízko španělské hranice.   Estamos cerca de la frontera española. 

  Je to vlk v kůži beránka.   Es un lobo con piel de cordero. 

  Je to má oblíbená chuť.   Es mi sabor favorito. 

  Ana je těhotná.   Ana está embarazada. 

  Jsme v houbařské sezóně.   Estamos en temporada de setas. 

  Cena je obrovská.   El precio está por los cielos. 

  Na poušti je suché klima.   En el desierto el clima es seco. 

  Co je s tebou? Jsi velmi vážná.   ¿Qué te pasa? Estás muy seria. 

  Jaký je tvůj názor?   ¿Cuál es tu parecer? 

  Myslím, že se mýlíš, Roberto.   Creo que estás equivocado, Roberto. 

  Štěstí přeje připraveným.   La fortuna es para los valientes. 

  Ten řetízek je ze stříbra.   Esa cadena es de plata. 

  Co je sakra toto?   ¿Qué demonios es eso? 

  Jeho život je noční můra.   Su vida es una pesadilla. 

  Je v soudním procesu.   Está en proceso judicial. 

  Nivy řek jsou dobré na pěstování.   Las vegas de los ríos son buenas para 
cultivar. 
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  Je pod ochranou státu.   Está bajo la protección del estado. 

  Šest je sudé číslo.   El seis es un número par. 

  Kniha je založena na pravdivém příběhu.   El libro está basado en una historia 
verdadera. 

  Jaké je poštovní směrovací číslo 
Barcelony? 

  ¿Cuál es el código postal de Barcelona? 

  Voda je vodík a kyslík.   El agua es hidrógeno y oxígeno. 

  Tahle práce je svinstvo.   Este trabajo es una porquería. 

  Vzduch je čerstvý.   El aire está fresco. 

  Sůl je minerál.   La sal es un mineral. 

  Tyto banány dobře nasytí.   Estos plátanos están muy ricos. 

  Les je v plamenech.   El bosque está en llamas. 

  Jaký je předmět jeho projevu?   ¿Cuál es el sujeto de su discurso? 

  To je nechutné.   Eso es asqueroso. 

  Mám už dost Manola. Je to lhář.   Estoy harto de Manolo. Es un mentiroso. 

  Zadržený je v cele.   El preso está en la celda. 

  Tahle mrtvá je až moc živá.   Esta muerta está muy viva. 

  Sahara je poušť.   El Sahara es un desierto. 

  Je na volném laně.   Está en la cuerda floja. 

  Jsem mezi mečem a zdí.   Estoy entre la espada y la pared. 

  Běžet dvacet kilometrů vyžaduje veliké 
úsilí. 

  Correr veinte kilómetros es un gran 
esfuerzo. 

  Tyto cesty jsou mimo mé možnosti.   Esos viajes están fuera de mis 
posibilidades. 

  Výtah je mimo provoz.   El ascensor está fuera de servicio. 

  Kolik vážíš?   ¿Cuál es tu peso? 

  Opravdu jsem rád, že tě vidím.   Estoy realmente feliz de verte. 

  Duha je svazek barev.   El arcoíris es un haz de colores. 

  Mléko je studené.   La leche está fría. 

  Dnes je dvacet stupňů.   Hoy estamos a veinte grados. 

  Je to moc těžká zátěž.   Es una carga muy pesada. 

  Není to dobré, spíše naopak.   No está bien, es lo contrario. 

  Auto není v mém dosahu.   El coche no está en mi alcance. 
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  Je to dubová alej.   Es una alameda de hayas. 

  Krást je hřích.   Robar es pecado. 

  Tygr je kočkovitá šelma.   El tigre es un felino. 

  Jsme ve dvacátém prvním století.   Estamos en el siglo 21. 

  Všichni jste blázni.   Estáis todos locos. 

  Siréna je bájná bytost.   La sirena es un ser fantástico. 

  Pomsta je jídlo, které se podává studené.   La venganza es un plato que se sirve frio. 

  Je tisíce kilometrů daleko.   Está a miles de kilómetros de distancia. 

  Je to volná vstupenka do lina.   Es un vale para el cine. 

  Nůž je chladná zbraň.   El cuchillo es un arma blanca. 

  Je to výhodná koupě. Navíc je možno 
zaplatit zboží na splátky. 

  Es una ganga. Además, es posible pagar la 
mercancía a plazos. 

  Chleba je tvrdý.   El pan está duro. 

  María je svatá.   María es una santa. 

  Jsou to velmi slavné lázně.   Es un balneario muy famoso. 

  Kolo je venku.   La bicicleta está afuera. 

006.00_Lekce 01_slovesa SER_ESTAR_španělský poslech! 

  Estoy realmente feliz de verte.   Opravdu jsem rád, že tě vidím. 

  Es una mentira.   To je lež. 

  Esta fiesta está de puta madre.   Tahle oslava je kurva dobrá. 

  Robar es pecado.   Krást je hřích. 

  El aire está fresco.   Vzduch je čerstvý. 

  Creo que estás equivocado, Roberto.   Myslím, že se mýlíš, Roberto. 

  Es el escenario del crimen.   Je to místo zločinu. 

  Esta muerta está muy viva.   Tahle mrtvá je až moc živá. 

  El ascensor está fuera de servicio.   Výtah je mimo provoz. 

  El cambio climático es una amenaza.   Klimatická změna je hrozba. 

  El bosque está en llamas.   Les je v plamenech. 

  Es un balneario muy famoso.   Jsou to velmi slavné lázně. 

  ¿Cuál es tu parecer?   Jaký je tvůj názor? 

  Es una cinta con una grabación original.   Je to páska s původní nahrávkou. 
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  Es un vale para el cine.   Je to volná vstupenka do lina. 

  Eso es asqueroso.   To je nechutné. 

  Estamos en el siglo 21.   Jsme ve dvacátém prvním století. 

  Elvis está muerto.   Elvis je mrtvý. 

  Estamos en un buen lío.   Jsme v pěkné bryndě. 

  Esa es la casa adonde vamos.   Tamto je dům, kam jdeme. 

  El cuadro es de pintura al oleo.   Ten obraz je olejomalba. 

  La diferencia está en el precio.   Rozdíl je v ceně. 

  El cuchillo es un arma blanca.   Nůž je chladná zbraň. 

  Eres un cobarde.   Jsi zbabělec. 

  La venganza es un plato que se sirve frio.   Pomsta je jídlo, které se podává studené. 

  La ballena no es un pez.   Velryba není ryba. 

  ¿Cuál es el código postal de Barcelona?   Jaké je poštovní směrovací číslo 
Barcelony? 

  Las vegas de los ríos son buenas para 
cultivar. 

  Nivy řek jsou dobré na pěstování. 

  Este trabajo es una porquería.   Tahle práce je svinstvo. 

  Estamos en temporada de setas.   Jsme v houbařské sezóně. 

  El Sahara es un desierto.   Sahara je poušť. 

  Estoy harto de Manolo. Es un mentiroso.   Mám už dost Manola. Je to lhář. 

  Es un castigo muy duro.   Je to velmi tvrdý trest. 

  ¿Cuál es el sujeto de su discurso?   Jaký je předmět jeho projevu? 

  Esa cadena es de plata.   Ten řetízek je ze stříbra. 

  Dolor y gloria es un film de Almodóvar.   Bolest a sláva je film od Almodóvara. 

  El pan está duro.   Chleba je tvrdý. 

  Está a miles de kilómetros de distancia.   Je tisíce kilometrů daleko. 

  ¿Por qué estás preocupado?   Proč jsi ustaraný? 

  Es un amanecer muy bonito.   Je to moc pěkné svítání. 

  El libro está basado en una historia 
verdadera. 

  Kniha je založena na pravdivém příběhu. 

  El seis es un número par.   Šest je sudé číslo. 

  La leche está fría.   Mléko je studené. 
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  No está bien, es lo contrario.   Není to dobré, spíše naopak. 

  Su vida es una pesadilla.   Jeho život je noční můra. 

  La sirena es un ser fantástico.   Siréna je bájná bytost. 

  La sala está completa.   Sál je vyprodán. 

  Robar es pecado.   Krást je hřích. 

  El teniente está debajo del capitán.   Poručík je níže než kapitán. 

  Esos viajes están fuera de mis 
posibilidades. 

  Tyto cesty jsou mimo mé možnosti. 

  Es una carga muy pesada.   Je to moc těžká zátěž. 

  Es una avenida muy ancha.   Je to velmi široká třída. 

  Hoy estamos a veinte grados.   Dnes je dvacet stupňů. 

  El preso está en la celda.   Zadržený je v cele. 

  Es un caballo de pura raza.   Je to kůň čisté rasy. 

  Es una alameda de hayas.   Je to dubová alej. 

  El arcoíris es un haz de colores.   Duha je svazek barev. 

  El agua es hidrógeno y oxígeno.   Voda je vodík a kyslík. 

  Adrián es parado.   Adrián je nezaměstnaný. 

  Estoy entre la espada y la pared.   Jsem mezi mečem a zdí. 

  Está en la cuerda floja.   Je na volném laně. 

  Es mi sabor favorito.   Je to má oblíbená chuť. 

  María es una santa.   María je svatá. 

  El gusto es un sentido.   Chuť je jedním ze smyslů. 

  Está en proceso judicial.   Je v soudním procesu. 

  El precio está por los cielos.   Cena je obrovská. 

  El tigre es un felino.   Tygr je kočkovitá šelma. 

  Estáis todos locos.   Všichni jste blázni. 

  La fortuna es para los valientes.   Štěstí přeje připraveným. 

  Estamos cerca de la frontera española.   Jsme blízko španělské hranice. 

  Está bajo la protección del estado.   Je pod ochranou státu. 

  Es un pobre desgraciado.   Je to nešťastný ubožák. 

  Estos plátanos están muy ricos.   Tyto banány dobře nasytí. 
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  El grupo está de gira.   Skupina je na turné. 

  El coche no está en mi alcance.   Auto není v mém dosahu. 

  En el desierto el clima es seco.   Na poušti je suché klima. 

  España es un reino.   Španělsko je království. 

  La pared es de roca.   Ta zeď je z kamene. 

  La emisora está en otra frecuencia.   Stanice je na jiné frekvenci. 

  Pedro está inaguantable hoy.   Pedro je dnes nesnesitelný. 

  El haya es un árbol.   Dub je strom. 

  ¿Qué demonios es eso?   Co je sakra toto? 

  El coche está completo.   Auto je plné. 

  ¿Qué te pasa? Estás muy seria.   Co je s tebou? Jsi velmi vážná. 

  ¿Cuál es tu peso?   Kolik vážíš? 

  Ana está embarazada.   Ana je těhotná. 

  Las cárceles están llenas de criminales.   Věznice jsou plné zločinců. 

  Está enfermo del corazón.   Má nemocné srdce. 

  Estoy harto de tus mentiras.   Mám už tvých lží dost. 

  Es una ganga. Además, es posible pagar la 
mercancía a plazos. 

  Je to výhodná koupě. Navíc je možno 
zaplatit zboží na splátky. 

  La sal es un mineral.   Sůl je minerál. 

  Es un lobo con piel de cordero.   Je to vlk v kůži beránka. 

  Matar es pecado.   Zabít je hřích. 

  Correr veinte kilómetros es un gran 
esfuerzo. 

  Běžet dvacet kilometrů vyžaduje veliké 
úsilí. 

  Las juntas de la pared están sucias.   Spáry ve zdi jsou špinavé. 

  La bicicleta está afuera.   Kolo je venku. 
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adonde afuera aire 

alcance amanecer amenaza 

ancho arma asqueroso 

balneario carga castigo 

celda cielos cinta 

clima cobarde código postal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 33 

 

vzduch venku kam 

hrozba svítání dosah 

nechutný zbraň široký 

trest zátěž lázně 

páska nebesa cela 

poštovní číslo zbabělec počasí 
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completa completo contrario 

corazón criminales cuerda 

demonios desgraciado desierto 

diferencia duro embarazada 

equivocado escenario esfuerzo 

espada estamos a  estar harto 
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naopak kompletní kompletní, plný 

lano zločinci srdce 

poušť nešťastný peklo 

těhotná těžký, tvrdý rozdíl 

úsilí scéna zmýlený 

mít něčeho dost jsme meč 
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fantástico favorito fortuna 

frecuencia fría frontera 

ganga gira gloria 

harto haya hayas 

haz inaguantable juntas 

lío llamas lobo 
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štěstí oblíbený fantastický, bájný 

hranice studená frekvence 

sláva turné výhodná koupě 

duby dub naštvaný, plný 

spáry nesnesitelný svazek 

vlk plameny zmatek 
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locos matar mentira 

miles morir, muerto muerta 

oxígeno par parado 

parecer pecado pesadilla 

peso pez pintura 

plata porquería posibilidades 
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lež zabít blázni 

mrtvá zemřít, mrtvý tisíce 

nezaměstnaný sudý kyslík 

noční můra hřích připadat 

malba ryba hmotnost 

možnosti svinstvo stříbro 
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preocupado proceso protección 

pura puta realmente 

reino robar, robado, robando roca 

sal santa sentido 

serio servicio siglo 

sujeto temporada teniente 
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ochrana proces ustaraný 

opravdu děvka čistá 

skála, kámen krást království 

smysl svatá sůl 

století provoz vážný 

poručík sezóna předmět 
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tigre vale vegas 

venganza verdadera Esa es la casa adonde vamos. 

La bicicleta está afuera. El aire está fresco. 
El coche no está en mi 

alcance. 

Es un amanecer muy bonito. 
El cambio climático es una 

amenaza. 
Es una avenida muy ancha. 

El cuchillo es un arma 
blanca. 

Eso es asqueroso. Es un balneario muy famoso. 

Es una carga muy pesada. Es un castigo muy duro. El preso está en la celda. 
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niva volná vstupenka tygr 

Tamto je dům, kam jdeme. pravdivá pomsta 

Auto není v mém dosahu. Vzduch je čerstvý. Kolo je venku. 

Je to velmi široká třída. Klimatická změna je hrozba. Je to moc pěkné svítání. 

Jsou to velmi slavné lázně. To je nechutné. Nůž je chladná zbraň. 

Zadržený je v cele. Je to velmi tvrdý trest. Je to moc těžká zátěž. 
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El precio está por los cielos. 
Es una cinta con una 
grabación original. 

En el desierto el clima es 
seco. 

Eres un cobarde. 
¿Cuál es el código postal de 

Barcelona? 
La sala está completa. 

El coche está completo. No está bien, es lo contrario. Está enfermo del corazón. 

Las cárceles están llenas de 
criminales. 

Está en la cuerda floja. ¿Qué demonios es eso? 

Es un pobre desgraciado. El Sahara es un desierto. 
La diferencia está en el 

precio. 

El pan está duro. Ana está embarazada. 
Creo que estás equivocado, 

Roberto. 
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Na poušti je suché klima. 
Je to páska s původní 

nahrávkou. 
Cena je obrovská. 

Sál je vyprodán. 
Jaké je poštovní směrovací 

číslo Barcelony? 
Jsi zbabělec. 

Má nemocné srdce. Není to dobré, spíše naopak. Auto je plné. 

Co je sakra toto? Je na volném laně. Věznice jsou plné zločinců. 

Rozdíl je v ceně. Sahara je poušť. Je to nešťastný ubožák. 

Myslím, že se mýlíš, 
Roberto. 

Ana je těhotná. Chleba je tvrdý. 
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Es el escenario del crimen. 
Correr veinte kilómetros es 

un gran esfuerzo. 
Estoy entre la espada y la 

pared. 

Hoy estamos a veinte grados. Estoy harto de tus mentiras. 
La sirena es un ser 

fantástico. 

Es mi sabor favorito. 
La fortuna es para los 

valientes. 
La emisora está en otra 

frecuencia. 

La leche está fría. 
Estamos cerca de la frontera 

española. 

Es una ganga. Además, es 
posible pagar la mercancía a 

plazos. 

El grupo está de gira. 
Dolor y gloria es un film de 

Almodóvar. 
Estoy harto de Manolo. Es 

un mentiroso. 

El haya es un árbol. Es una alameda de hayas. 
El arcoíris es un haz de 

colores. 
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Jsem mezi mečem a zdí. 
Běžet dvacet kilometrů 
vyžaduje veliké úsilí. 

Je to místo zločinu. 

Siréna je bájná bytost. Mám už tvých lží dost. Dnes je dvacet stupňů. 

Stanice je na jiné frekvenci. Štěstí přeje připraveným. Je to má oblíbená chuť. 

Je to výhodná koupě. Navíc 
je možno zaplatit zboží na 

splátky. 

Jsme blízko španělské 
hranice. 

Mléko je studené. 

Mám už dost Manola. Je to 
lhář. 

Bolest a sláva je film od 
Almodóvara. 

Skupina je na turné. 

Duha je svazek barev. Je to dubová alej. Dub je strom. 
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Pedro está inaguantable hoy. 
Las juntas de la pared están 

sucias. 
Estamos en un buen lío. 

El bosque está en llamas. 
Es un lobo con piel de 

cordero. 
Estáis todos locos. 

Matar es pecado. Es una mentira. 
Está a miles de kilómetros de 

distancia. 

Elvis está muerto. Esta muerta está muy viva. 
El agua es hidrógeno y 

oxígeno. 

El seis es un número par. Adrián es parado. ¿Cuál es tu parecer? 

Robar es pecado. Su vida es una pesadilla. ¿Cuál es tu peso? 
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Jsme v pěkné bryndě. Spáry ve zdi jsou špinavé. Pedro je dnes nesnesitelný. 

Všichni jste blázni. Je to vlk v kůži beránka. Les je v plamenech. 

Je tisíce kilometrů daleko. To je lež. Zabít je hřích. 

Voda je vodík a kyslík. Tahle mrtvá je až moc živá. Elvis je mrtvý. 

Jaký je tvůj názor? Adrián je nezaměstnaný. Šest je sudé číslo. 

Kolik vážíš? Jeho život je noční můra. Krást je hřích. 
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La ballena no es un pez. 
El cuadro es de pintura al 

oleo. 
Esa cadena es de plata. 

Este trabajo es una 
porquería. 

Esos viajes están fuera de 
mis posibilidades. 

¿Por qué estás preocupado? 

Está en proceso judicial. 
Está bajo la protección del 

estado. 
Es un caballo de pura raza. 

Esta fiesta está de puta 
madre. 

Estoy realmente feliz de 
verte. 

España es un reino. 

Estos plátanos están muy 
ricos. 

Robar es pecado. La pared es de roca. 

La sal es un mineral. María es una santa. El gusto es un sentido. 
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Ten řetízek je ze stříbra. Ten obraz je olejomalba. Velryba není ryba. 

Proč jsi ustaraný? 
Tyto cesty jsou mimo mé 

možnosti. 
Tahle práce je svinstvo. 

Je to kůň čisté rasy. Je pod ochranou státu. Je v soudním procesu. 

Španělsko je království. 
Opravdu jsem rád, že tě 

vidím. 
Tahle oslava je kurva dobrá. 

Ta zeď je z kamene. Krást je hřích. Tyto banány dobře nasytí. 

Chuť je jedním ze smyslů. María je svatá. Sůl je minerál. 
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¿Qué te pasa? Estás muy 
seria. 

El ascensor está fuera de 
servicio. 

Estamos en el siglo 21. 

¿Cuál es el sujeto de su 
discurso? 

Estamos en temporada de 
setas. 

El teniente está debajo del 
capitán. 

El tigre es un felino. Es un vale para el cine. 
Las vegas de los ríos son 

buenas para cultivar. 

La venganza es un plato que 
se sirve frio. 

El libro está basado en una 
historia verdadera. 

-  

-  -  -  

-  -  -  
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Jsme ve dvacátém prvním 
století. 

Výtah je mimo provoz. 
Co je s tebou? Jsi velmi 

vážná. 

Poručík je níže než kapitán. Jsme v houbařské sezóně. 
Jaký je předmět jeho 

projevu? 

Nivy řek jsou dobré na 
pěstování. 

Je to volná vstupenka do 
lina. 

Tygr je kočkovitá šelma. 

-  
Kniha je založena na 
pravdivém příběhu. 

Pomsta je jídlo, které se 
podává studené. 
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  Sál je vyprodán. ................................................................. 

  plameny ................................................................. 

  Mám už tvých lží dost. ................................................................. 

  lázně ................................................................. 

  Duha je svazek barev. ................................................................. 

  děvka ................................................................. 

  trest ................................................................. 

  Jsme v pěkné bryndě. ................................................................. 

  svinstvo ................................................................. 

  Zadržený je v cele. ................................................................. 

  Ana je těhotná. ................................................................. 

  Je pod ochranou státu. ................................................................. 

  nechutný ................................................................. 

  svatá ................................................................. 

  Rozdíl je v ceně. ................................................................. 

  nesnesitelný ................................................................. 

  zátěž ................................................................. 

  Je v soudním procesu. ................................................................. 

  naopak ................................................................. 

  niva ................................................................. 

  Stanice je na jiné frekvenci. ................................................................. 

  Chleba je tvrdý. ................................................................. 

  Na poušti je suché klima. ................................................................. 

  Věznice jsou plné zločinců. ................................................................. 

  Tahle mrtvá je až moc živá. ................................................................. 

  hranice ................................................................. 

  Siréna je bájná bytost. ................................................................. 

  sláva ................................................................. 

  Tahle práce je svinstvo. ................................................................. 

  mrtvá ................................................................. 
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  poušť ................................................................. 

  svazek ................................................................. 

  jsme ................................................................. 

  nebesa ................................................................. 

  hrozba ................................................................. 

  Je to moc těžká zátěž. ................................................................. 

  páska ................................................................. 

  Co je s tebou? Jsi velmi vážná. ................................................................. 

  studená ................................................................. 

  Jaký je tvůj názor? ................................................................. 

  století ................................................................. 

  Jsme v houbařské sezóně. ................................................................. 

  Velryba není ryba. ................................................................. 

  To je nechutné. ................................................................. 

  Tyto banány dobře nasytí. ................................................................. 

  Je to páska s původní nahrávkou. ................................................................. 

  nešťastný ................................................................. 

  rozdíl ................................................................. 

  Elvis je mrtvý. ................................................................. 

  Šest je sudé číslo. ................................................................. 

  čistá ................................................................. 

  ustaraný ................................................................. 

  Kolo je venku. ................................................................. 

  volná vstupenka ................................................................. 

  duby ................................................................. 

  Jaký je předmět jeho projevu? ................................................................. 

  Jsme blízko španělské hranice. ................................................................. 

  počasí ................................................................. 

  vlk ................................................................. 

  Klimatická změna je hrozba. ................................................................. 

  Mám už dost Manola. Je to lhář. ................................................................. 



 56 

  Krást je hřích. ................................................................. 

  Krást je hřích. ................................................................. 

  cela ................................................................. 

  sůl ................................................................. 

  ochrana ................................................................. 

  Je to výhodná koupě. Navíc je možno 
zaplatit zboží na splátky. 

................................................................. 

  Pomsta je jídlo, které se podává studené. ................................................................. 

  proces ................................................................. 

  kompletní ................................................................. 

  výhodná koupě ................................................................. 

  těžký, tvrdý ................................................................. 

  Dnes je dvacet stupňů. ................................................................. 

  zemřít, mrtvý ................................................................. 

  svítání ................................................................. 

  Pedro je dnes nesnesitelný. ................................................................. 

  Je tisíce kilometrů daleko. ................................................................. 

  dosah ................................................................. 

  Skupina je na turné. ................................................................. 

  naštvaný, plný ................................................................. 

  lano ................................................................. 

  Je to velmi tvrdý trest. ................................................................. 

  předmět ................................................................. 

  zbraň ................................................................. 

  María je svatá. ................................................................. 

  Je to vlk v kůži beránka. ................................................................. 

  Spáry ve zdi jsou špinavé. ................................................................. 

  Je to má oblíbená chuť. ................................................................. 

  Kolik vážíš? ................................................................. 

  zločinci ................................................................. 

  Proč jsi ustaraný? ................................................................. 
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  Kniha je založena na pravdivém příběhu. ................................................................. 

  Sahara je poušť. ................................................................. 

  Myslím, že se mýlíš, Roberto. ................................................................. 

  peklo ................................................................. 

  Auto je plné. ................................................................. 

  zbabělec ................................................................. 

  Zabít je hřích. ................................................................. 

  meč ................................................................. 

  pravdivá ................................................................. 

  Tahle oslava je kurva dobrá. ................................................................. 

  fantastický, bájný ................................................................. 

  Bolest a sláva je film od Almodóvara. ................................................................. 

  Jsem mezi mečem a zdí. ................................................................. 

  Cena je obrovská. ................................................................. 

  kyslík ................................................................. 

  Běžet dvacet kilometrů vyžaduje veliké 
úsilí. 

................................................................. 

  blázni ................................................................. 

  smysl ................................................................. 

  pomsta ................................................................. 

  oblíbený ................................................................. 

  Je to nešťastný ubožák. ................................................................. 

  ryba ................................................................. 

  široký ................................................................. 

  skála, kámen ................................................................. 

  turné ................................................................. 

  opravdu ................................................................. 

  Opravdu jsem rád, že tě vidím. ................................................................. 

  mít něčeho dost ................................................................. 

  Štěstí přeje připraveným. ................................................................. 

  Je na volném laně. ................................................................. 
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  kam ................................................................. 

  dub ................................................................. 

  noční můra ................................................................. 

  tisíce ................................................................. 

  lež ................................................................. 

  Tamto je dům, kam jdeme. ................................................................. 

  venku ................................................................. 

  zmatek ................................................................. 

  tygr ................................................................. 

  Les je v plamenech. ................................................................. 

  vzduch ................................................................. 

  Výtah je mimo provoz. ................................................................. 

  sudý ................................................................. 

  krást ................................................................. 

  Tygr je kočkovitá šelma. ................................................................. 

  Ten řetízek je ze stříbra. ................................................................. 

  Všichni jste blázni. ................................................................. 

  Vzduch je čerstvý. ................................................................. 

  Je to místo zločinu. ................................................................. 

  těhotná ................................................................. 

  Jsou to velmi slavné lázně. ................................................................. 

  hřích ................................................................. 

  možnosti ................................................................. 

  Jsme ve dvacátém prvním století. ................................................................. 

  spáry ................................................................. 

  Mléko je studené. ................................................................. 

  Co je sakra toto? ................................................................. 

  připadat ................................................................. 

  Chuť je jedním ze smyslů. ................................................................. 

  nezaměstnaný ................................................................. 

  frekvence ................................................................. 
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  Je to dubová alej. ................................................................. 

  Je to moc pěkné svítání. ................................................................. 

  Španělsko je království. ................................................................. 

  Ta zeď je z kamene. ................................................................. 

  Je to volná vstupenka do lina. ................................................................. 

  sezóna ................................................................. 

  Je to velmi široká třída. ................................................................. 

  vážný ................................................................. 

  Ten obraz je olejomalba. ................................................................. 

  Dub je strom. ................................................................. 

  kompletní, plný ................................................................. 

  poštovní číslo ................................................................. 

  Tyto cesty jsou mimo mé možnosti. ................................................................. 

  úsilí ................................................................. 

  Voda je vodík a kyslík. ................................................................. 

  štěstí ................................................................. 

  To je lež. ................................................................. 

  Auto není v mém dosahu. ................................................................. 

  království ................................................................. 

  Má nemocné srdce. ................................................................. 

  poručík ................................................................. 

  Jsi zbabělec. ................................................................. 

  Není to dobré, spíše naopak. ................................................................. 

  scéna ................................................................. 

  Je to kůň čisté rasy. ................................................................. 

  Sůl je minerál. ................................................................. 

  malba ................................................................. 

  srdce ................................................................. 

 

  



 60 

006.02_Lekce 01_slovesa SER_ESTAR_test_klic 

  Sál je vyprodán.   La sala está completa. 

  plameny   llamas 

  Mám už tvých lží dost.   Estoy harto de tus mentiras. 

  lázně   balneario 

  Duha je svazek barev.   El arcoíris es un haz de colores. 

  děvka   puta 

  trest   castigo 

  Jsme v pěkné bryndě.   Estamos en un buen lío. 

  svinstvo   porquería 

  Zadržený je v cele.   El preso está en la celda. 

  Ana je těhotná.   Ana está embarazada. 

  Je pod ochranou státu.   Está bajo la protección del estado. 

  nechutný   asqueroso 

  svatá   santa 

  Rozdíl je v ceně.   La diferencia está en el precio. 

  nesnesitelný   inaguantable 

  zátěž   carga 

  Je v soudním procesu.   Está en proceso judicial. 

  naopak   contrario 

  niva   vegas 

  Stanice je na jiné frekvenci.   La emisora está en otra frecuencia. 

  Chleba je tvrdý.   El pan está duro. 

  Na poušti je suché klima.   En el desierto el clima es seco. 

  Věznice jsou plné zločinců.   Las cárceles están llenas de criminales. 

  Tahle mrtvá je až moc živá.   Esta muerta está muy viva. 

  hranice   frontera 

  Siréna je bájná bytost.   La sirena es un ser fantástico. 

  sláva   gloria 

  Tahle práce je svinstvo.   Este trabajo es una porquería. 

  mrtvá   muerta 
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  poušť   desierto 

  svazek   haz 

  jsme   estamos a  

  nebesa   cielos 

  hrozba   amenaza 

  Je to moc těžká zátěž.   Es una carga muy pesada. 

  páska   cinta 

  Co je s tebou? Jsi velmi vážná.   ¿Qué te pasa? Estás muy seria. 

  studená   fría 

  Jaký je tvůj názor?   ¿Cuál es tu parecer? 

  století   siglo 

  Jsme v houbařské sezóně.   Estamos en temporada de setas. 

  Velryba není ryba.   La ballena no es un pez. 

  To je nechutné.   Eso es asqueroso. 

  Tyto banány dobře nasytí.   Estos plátanos están muy ricos. 

  Je to páska s původní nahrávkou.   Es una cinta con una grabación original. 

  nešťastný   desgraciado 

  rozdíl   diferencia 

  Elvis je mrtvý.   Elvis está muerto. 

  Šest je sudé číslo.   El seis es un número par. 

  čistá   pura 

  ustaraný   preocupado 

  Kolo je venku.   La bicicleta está afuera. 

  volná vstupenka   vale 

  duby   hayas 

  Jaký je předmět jeho projevu?   ¿Cuál es el sujeto de su discurso? 

  Jsme blízko španělské hranice.   Estamos cerca de la frontera española. 

  počasí   clima 

  vlk   lobo 

  Klimatická změna je hrozba.   El cambio climático es una amenaza. 

  Mám už dost Manola. Je to lhář.   Estoy harto de Manolo. Es un mentiroso. 
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  Krást je hřích.   Robar es pecado. 

  Krást je hřích.   Robar es pecado. 

  cela   celda 

  sůl   sal 

  ochrana   protección 

  Je to výhodná koupě. Navíc je možno 
zaplatit zboží na splátky. 

  Es una ganga. Además, es posible pagar la 
mercancía a plazos. 

  Pomsta je jídlo, které se podává studené.   La venganza es un plato que se sirve frio. 

  proces   proceso 

  kompletní   completo 

  výhodná koupě   ganga 

  těžký, tvrdý   duro 

  Dnes je dvacet stupňů.   Hoy estamos a veinte grados. 

  zemřít, mrtvý   morir, muerto 

  svítání   amanecer 

  Pedro je dnes nesnesitelný.   Pedro está inaguantable hoy. 

  Je tisíce kilometrů daleko.   Está a miles de kilómetros de distancia. 

  dosah   alcance 

  Skupina je na turné.   El grupo está de gira. 

  naštvaný, plný   harto 

  lano   cuerda 

  Je to velmi tvrdý trest.   Es un castigo muy duro. 

  předmět   sujeto 

  zbraň   arma 

  María je svatá.   María es una santa. 

  Je to vlk v kůži beránka.   Es un lobo con piel de cordero. 

  Spáry ve zdi jsou špinavé.   Las juntas de la pared están sucias. 

  Je to má oblíbená chuť.   Es mi sabor favorito. 

  Kolik vážíš?   ¿Cuál es tu peso? 

  zločinci   criminales 

  Proč jsi ustaraný?   ¿Por qué estás preocupado? 
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  Kniha je založena na pravdivém příběhu.   El libro está basado en una historia 
verdadera. 

  Sahara je poušť.   El Sahara es un desierto. 

  Myslím, že se mýlíš, Roberto.   Creo que estás equivocado, Roberto. 

  peklo   demonios 

  Auto je plné.   El coche está completo. 

  zbabělec   cobarde 

  Zabít je hřích.   Matar es pecado. 

  meč   espada 

  pravdivá   verdadera 

  Tahle oslava je kurva dobrá.   Esta fiesta está de puta madre. 

  fantastický, bájný   fantástico 

  Bolest a sláva je film od Almodóvara.   Dolor y gloria es un film de Almodóvar. 

  Jsem mezi mečem a zdí.   Estoy entre la espada y la pared. 

  Cena je obrovská.   El precio está por los cielos. 

  kyslík   oxígeno 

  Běžet dvacet kilometrů vyžaduje veliké 
úsilí. 

  Correr veinte kilómetros es un gran 
esfuerzo. 

  blázni   locos 

  smysl   sentido 

  pomsta   venganza 

  oblíbený   favorito 

  Je to nešťastný ubožák.   Es un pobre desgraciado. 

  ryba   pez 

  široký   ancho 

  skála, kámen   roca 

  turné   gira 

  opravdu   realmente 

  Opravdu jsem rád, že tě vidím.   Estoy realmente feliz de verte. 

  mít něčeho dost   estar harto 

  Štěstí přeje připraveným.   La fortuna es para los valientes. 

  Je na volném laně.   Está en la cuerda floja. 



 64 

  kam   adonde 

  dub   haya 

  noční můra   pesadilla 

  tisíce   miles 

  lež   mentira 

  Tamto je dům, kam jdeme.   Esa es la casa adonde vamos. 

  venku   afuera 

  zmatek   lío 

  tygr   tigre 

  Les je v plamenech.   El bosque está en llamas. 

  vzduch   aire 

  Výtah je mimo provoz.   El ascensor está fuera de servicio. 

  sudý   par 

  krást   robar, robado, robando 

  Tygr je kočkovitá šelma.   El tigre es un felino. 

  Ten řetízek je ze stříbra.   Esa cadena es de plata. 

  Všichni jste blázni.   Estáis todos locos. 

  Vzduch je čerstvý.   El aire está fresco. 

  Je to místo zločinu.   Es el escenario del crimen. 

  těhotná   embarazada 

  Jsou to velmi slavné lázně.   Es un balneario muy famoso. 

  hřích   pecado 

  možnosti   posibilidades 

  Jsme ve dvacátém prvním století.   Estamos en el siglo 21. 

  spáry   juntas 

  Mléko je studené.   La leche está fría. 

  Co je sakra toto?   ¿Qué demonios es eso? 

  připadat   parecer 

  Chuť je jedním ze smyslů.   El gusto es un sentido. 

  nezaměstnaný   parado 

  frekvence   frecuencia 
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  Je to dubová alej.   Es una alameda de hayas. 

  Je to moc pěkné svítání.   Es un amanecer muy bonito. 

  Španělsko je království.   España es un reino. 

  Ta zeď je z kamene.   La pared es de roca. 

  Je to volná vstupenka do lina.   Es un vale para el cine. 

  sezóna   temporada 

  Je to velmi široká třída.   Es una avenida muy ancha. 

  vážný   serio 

  Ten obraz je olejomalba.   El cuadro es de pintura al oleo. 

  Dub je strom.   El haya es un árbol. 

  kompletní, plný   completa 

  poštovní číslo   código postal 

  Tyto cesty jsou mimo mé možnosti.   Esos viajes están fuera de mis 
posibilidades. 

  úsilí   esfuerzo 

  Voda je vodík a kyslík.   El agua es hidrógeno y oxígeno. 

  štěstí   fortuna 

  To je lež.   Es una mentira. 

  Auto není v mém dosahu.   El coche no está en mi alcance. 

  království   reino 

  Má nemocné srdce.   Está enfermo del corazón. 

  poručík   teniente 

  Jsi zbabělec.   Eres un cobarde. 

  Není to dobré, spíše naopak.   No está bien, es lo contrario. 

  scéna   escenario 

  Je to kůň čisté rasy.   Es un caballo de pura raza. 

  Sůl je minerál.   La sal es un mineral. 

  malba   pintura 

  srdce   corazón 

 



 66 

007_Lekce 02_přídavná_jména_slovní zásoba_poslouchejte! 

  ira   hněv 

  formas   tvary 

  distinto   různý 

  lejísimo   velmi daleko 

  presencia   přítomnost 

  noble   ušlechtilý 

  decidido   rozhodný 

  contentísimo   nejspokojenější 

  riquísimo   vynikající 

  obvio   zřejmé 

  sabia   moudrá 

  mirada   pohled 

  guapísima    nádherná 

  rápidamente   rychle 

  pequeñísimo   maličký 

  buenísimo   skvěle 

  encantador   okouzlující  

  dura   těžká, tvrdá 

  registro   záznam 

  sucio   špinavý 

  experiencia   zkušenost 

  justicia   spravedlnost 

  divertidísimo   velice zábavný 

  pulso   puls 

  demonio   démon 

  majo   sympatický, pěkný 

  palabra   slovo 

  salvaje   divoký 

  realidad   realita 

  Unión Europea   Evropská unie 
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  increíble   neuvěřitelný 

  recuerdo   vzpomínka 

  dicho   rčení, řečený 

  importantísimo   velmi důležité 

  jodido   pokažený 

  tamaño   velikost 

  feo   ošklivý 

  valiente   statečný 

  suave   měkké, jemné 

  impermeable   nepromokavý 

  mierda   hovno 

  menudo   drobný, malý 

  magnífico   velkolepý 

  muchísimo   hodně moc 

  inteligentísimo   velmi inteligentní 

  aburridísimo   strašně nudný 

  dejado   nedbalý, nepořádný 

  despacio   pomalu 

  prensa   tisk 

  privado   soukromý 

  lento   pomalý 

  vehículo   vozidlo 

 

008_Lekce 02_přídavná _jména_slovní zásoba_přeložte! 

  hodně moc   muchísimo 

  statečný   valiente 

  nedbalý, nepořádný   dejado 

  realita   realidad 

  nepromokavý   impermeable 

  záznam   registro 

  ošklivý   feo 
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  hněv   ira 

  vzpomínka   recuerdo 

  strašně nudný   aburridísimo 

  rychle   rápidamente 

  tvary   formas 

  sympatický, pěkný   majo 

  velkolepý   magnífico 

  pomalý   lento 

  divoký   salvaje 

  ušlechtilý   noble 

  špinavý   sucio 

  tisk   prensa 

  velmi inteligentní   inteligentísimo 

  těžká, tvrdá   dura 

  drobný, malý   menudo 

  maličký   pequeñísimo 

  skvěle   buenísimo 

  nádherná   guapísima  

  neuvěřitelný   increíble 

  zkušenost   experiencia 

  velice zábavný   divertidísimo 

  zřejmé   obvio 

  velmi důležité   importantísimo 

  pomalu   despacio 

  pokažený   jodido 

  velikost   tamaño 

  spravedlnost   justicia 

  okouzlující    encantador 

  přítomnost   presencia 

  moudrá   sabia 

  hovno   mierda 
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  puls   pulso 

  pohled   mirada 

  Evropská unie   Unión Europea 

  rčení, řečený   dicho 

  měkké, jemné   suave 

  nejspokojenější   contentísimo 

  slovo   palabra 

  vynikající   riquísimo 

  rozhodný   decidido 

  velmi daleko   lejísimo 

  různý   distinto 

  démon   demonio 

  soukromý   privado 

  vozidlo   vehículo 
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Přídavná jména ve španělštině mají buď dva zvláštní tvary pro mužský a ženský rod, nebo jeden tvar 
pro oba dva rody. Přídavná jména shodují s podstatným jménem v roda čísle a většinou stojí 
za podstatným jménem.  
Přídavná jména v jednotném čísle: 
 
1. Zakončení přídavných jmen odlišné v mužském a ženském rodě: 
 
Nejčastěji jsou přídavná jména v rodě mužském zakončena na –o a tato koncovka -o se v rodě 
ženském změní na -a. 
un chico simpático-una chica simpática  sympatický kluk-sympatická holka 
un regalo hermoso-una calle hermosa  krásný dárek-krásná ulice 
 
Pokud končí přídavné jméno na ÁN, OR, ÍN, ESTE, ETE, pak se k němu v ženském rodě také přidává 
koncovka -a 
 
un hombre trabajador-una mujer trabajadora  pracovitý muž-pracovitá žena 
un chico regordete-una chica regordeta   zavalitý kluk-zavalitá holka 
 
2. Zakončení přídavných jmen stejné pro oba dva rody: 
Jedná se o přídavná jména v rodě mužském zakončená na samohlásky -e, -a, -i 
 
un abuelo amable-una abuela amable  milý dědeček-milá babička 
un pueblo indígena-una tribu indígena  domorodá obec-domorodý kmen 
 
Jedná se o také přídavná jména v rodě mužském zakončená na souhlásku -l, -n, -s, -z 
 
un texto difícil -una lengua difícil   těžký text-těžký jazyk 
el cielo azul -la flor azul    modré nebe-modrá květina 
 
VÝJIMKA 

3. Přídavná jména odvozená od názvu zemí, měst a krajů i když jsou zakončená na 
souhlásku: 

un chico francés-una chica francesa  francouzský kluk-francouzská holka 
un profesor español-una profesora española španělský profesor-španělská profesorka 
 
Pokud jsou přídavná jména v rodě mužském zakončena na -o,  tato koncovka -o se v rodě ženském 
změní na -a jako v případě běžných přídavných jmen: 
 
un chico checo-una chica checa   český kluk-česká holka 
 
Přídavná jména v množném čísle: 
1. K přídavným jménům zakončeným v jednotném čísle na samohlásku -e, -a, -i, -o, -u přidáváme 
v množném čísle koncovku -s 
un chico checo - chicos checos    český kluk-čeští kluci 
un pueblo famoso-pueblos famosos   slavná vesnice-slavné vesnice 
 
2. K přídavná jménům zakončeným v jednotném čísle na souhlásku přidáváme v množném čísle 
koncovku -es 
una casa francésa -casas francesas   francouzský dům-francouzské domy 
un coche azul-coches azules   modré auto-modrá auta 
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Zkracování přídavných jmen: 
 
BUENO (DOBRÝ) - MALO (ŠPATNÝ) 
 
Pokud stojí přídavné jméno dobrý (bueno) nebo špatný (malo) před podstatným jménem, vypouští 
se v jednotném čísle mužského rodu koncové -o. 
 
un buen autor   dobrý autor 
un mal día   špatný den 
 
V množném čísle jsou koncovky normální. 
malos días   špatné dny 
 
GRANDE (VELKÝ, SLAVNÝ) 
 
Pokud stojí přídavné jméno grande (velký) před podstatným jménem, zkracuje se v jednotném čísle 
mužského i ženského rodu na gran. Zde může být i přenesený význam slova grande a to skvělý, 
slavný.  
 
un gran hombre  slavný muž 
una gran mujer  slavná žena 
 
V množném čísle jsou koncovky normální. 
 
grandes hombres  slavní muži 
 
SANTO (SVATÝ) 
 
Pokud stojí přídavné jméno santo (svatý) před podstatným jménem, vypouští poslední slabiku před 
mužskými křestními jmény, pokud nezačínají na TO-nebo DO-. 
 
San Juan  Svatý Jan 
San José  Svatý Josef 
 
ale: 
 
SantoTomás  Svatý Tomáš 

 
Stupňování přídavných jmen 

Ve španělštině stejně jako v češtině existuje stupňování přídavných jmen. Stupňuje se pomocí příslovcí 
– 2. stupeň (komparativ) se tvoří příslovcem más(více) a menos(méně), 3. stupeň (superlativ) se tvoří 
se stejnými příslovci, más (více) a menos(méně), ale klade se před ně ještě určitý člen rodu mužského 
a ženského. Skloňuje se přídavné jméno a člen, které se shodují s podstatným jménem v rodě a čísle. 
 
1. stupeň 
 
interesante    zajímavý, zajímavá 
 
Esta casa es interesante.   Tento dům je zajímavý. 
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Stejná míra vlastností se vyjadřuje pomocí tan + como.  
 
Juan es tan alto como José.   Jan je stejně vysoký jako Josef. 
 
 
2. stupeň-jednotné číslo 
 
más interesante    zajímavější 
menos interesante    méně zajímavý, zajímavá 
 
Esta casa es más interesante.   Tento dům je zajímavější.   
 
2. stupeň-množné číslo 
 
más interesantes    zajímavější 
menos interesantes    méně zajímaví, zajímavé 
 
Estas casas son más interesantes.   Tyto domy jsou zajímavější. 
 
Českému než odpovídá španělské que. 
 
El tiempo es más precioso que el oro.  Čas je cennější než zlato. 
El piso es más caro que la casa.   Byt je dražší než dům. 
 
3. stupeň-jednotné číslo 
 
el más importante    nejdůležitější 
la más importante    nejdůležitější 
 
Esta casa es la más interesante.   Tento dům je nejzajímavější. 
Este alumno es el más alto de todos.  Tento žák je nejvyšší ze všech. 
 
3. stupeň-množné číslo 
los más importantes     nejdůležitější  
las más importantes     nejdůležitější 
los menos importantes    nejméně důležití    
las menos importantes    nejméně důležité 
 
Estas casas son las más interesantes.  Tyto domy jsou nejzajímavější. 
Estas son las chicas más guapas que he visto.    To jsou ty nejkrásnější holky, jaké jsem viděl.  
 
Některá přídavná jména ve španělštině jsou nepravidelná. 

1. stupeň  2. stupeň  3. stupeň  
bueno/buena dobrý/dobrá mejor lepší  el mejor nejlepší 

malo/mala špatný/špatná peor horší el peor nejhorší 
grande/grande velký/velká mayor větší el mayor největší 

pequeño/pequeña malý/malá menor menší el menor nejmenší 
 
 
La mejor amiga de mi madre vive en Praga. Nejlepší kamarádka mojí matky bydlí v Praze. 
Tengo el mejor marido en el mundo.  Mám nejlepšího manžela na světě. 
Juan es el peor estudiante de la clase.   Jan je nejhorší student ze třídy.  
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010_Lekce 02_přídavná _jména_procvičovací věty_poslouchejte! 

  La prensa es todopoderosa.   Tisk je všemocný. 

  ¿Cuál es el país más grande de la Unión 
Europea? 

  Která země je největší v Evropské Unii? 

  Tu discurso es muy obvio.   Tvůj projev je až moc zřejmý. 

  Es increíble lo guapa que es.   Je neuvěřitelné, jak je hezká. 

  Adrián es encantador.   Adrián je kouzelný. 

  En esta calle se vende un piso 
pequeñísimo. 

  V této ulici je na prodej jeden malinký byt. 

  La película nos pareció aburridísima.   Ten film se nám zdál příšerně nudný. 

  Ay, se me ha olvidado decirte una cosa 
importantísima. 

  Jé, zapomněl jsem ti říct jednu velmi 
důležitou věc. 

  Es un registro ilegal.   Je to ilegální záznam. 

  Tienes el pelo muy sucio.   Máš moc špinavé vlasy. 

  Lucía es una chica muy maja.   Lucía je velmi milá dívka. 

  De Argentina tengo los mejores recuerdos.   Na Argentinu mám ty nejkrásnější 
vzpomínky. 

  Es una cazadora impermeable.   Je to nepromokavá bunda. 

  Hable más despacio, por favor.   Mluvte pomaleji, prosím. 

  La realidad es más increíble que la ficción.   Realita je neuvěřitelnější než fikce. 

  Este es un recinto privado.   To je soukromý komplex. 

  El caracol es muy lento.   Šnek je velmi pomalý. 

  Pedro es muy valiente.   Pedro je velmi statečný. 

  ¡Estás guapísima!   Moc ti to sluší! 

  Este caballo es muy noble.   Ten kůň je velmi ušlechtilý. 

  Este caballo es salvaje.   Ten kůň je divoký. 

  Estos libros son buenísimos.   Tyto knihy jsou velmi dobré. 

  Una palabra es más fuerte que una espada.   Slovo je mocnější než meč. 

  La presencia y el pasado son cosas 
distintas. 

  Přítomnost a minulost jsou rozdílné věci. 

  Pedro tiene una novia simpatiquísima.   Pedro má velmi sympatickou přítelkyni. 

  Tu abrigo es muy suave.   Tvůj kabát je velmi jemný. 
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  Hoy no puedo salir, tengo muchísimo 
trabajo. 

  Dnes nemůžu jít ven, mám velmi mnoho 
práce. 

  Necesito un coche de mayor tamaño.   Potřebuji auto větší velikosti. 

  José es muy feo.   José je moc ošklivý. 

  David es muy decidido.   David je velmi rozhodný. 

  Ella tiene formas curvadas.   Má zaoblené tvary. 

  Es un dicho popular.   Je to lidové rčení. 

  Eres un jodido idiota.   Jsi zasraný idiot. 

  Tienes que hacerlo más rápidamente.   Musíš to udělat rychleji. 

  Mauri tiene mucho dinero. Es riquísimo.   Mauri má hodně peněz. Je velmi bohatý. 

  Es malo como un demonio.   Je zlý jako démon. 

  Su ira es imprevisible.   Jeho zlost je nepředvídatelná. 

  Nuestros hijos son inteligentísimos.   Naše děti jsou velmi inteligentní. 

  La tarta está dura.   Dort už je tvrdý. 

  Es un hombre magnífico.   Je to skvělý muž. 

  Ana es muy sabia.   Ana je velmi moudrá. 

  En mi nuevo trabajo estoy contentísimo.   Ve své nové práci jsem velmi spokojený. 

  Adrián es muy dejado.   Adrián je velmi nedbalý. 

  El camión es un vehículo pesado.   Kamión je těžké vozidlo. 

  Es su peor experiencia.   Je to její nejhorší zkušenost. 

  Tiene mirada felina.   Má kočičí pohled. 

  Ese trabajo es una mierda.   Tahle práce stojí za hovno. 

  David es un niño muy menudo.   David je velmi malé dítě. 

  Es un problema distinto.   To je jiný problém. 

  La justicia es ciega.   Spravedlnost je slepá. 

  Lola es divertidísima, siempre nos reímos 
mucho con ella. 

  Lola je velmi zábavná, vždycky se s ní 
hodně nasmějeme. 

  Tiene el pulso acelerado.   Má zrychlený puls. 

  Mi colegio está lejísimos de aquí.   Má škola je odtud příšerně daleko. 

  Aquel camino es más corto.   Tamta cesta je kratší. 
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011_Lekce 02_přídavná _jména_procvičovací věty_přeložte! 

  Tahle práce stojí za hovno.   Ese trabajo es una mierda. 

  Lucía je velmi milá dívka.   Lucía es una chica muy maja. 

  Jsi zasraný idiot.   Eres un jodido idiota. 

  David je velmi rozhodný.   David es muy decidido. 

  To je jiný problém.   Es un problema distinto. 

  Je neuvěřitelné, jak je hezká.   Es increíble lo guapa que es. 

  To je soukromý komplex.   Este es un recinto privado. 

  Adrián je kouzelný.   Adrián es encantador. 

  Mluvte pomaleji, prosím.   Hable más despacio, por favor. 

  Kamión je těžké vozidlo.   El camión es un vehículo pesado. 

  Je to ilegální záznam.   Es un registro ilegal. 

  Na Argentinu mám ty nejkrásnější 
vzpomínky. 

  De Argentina tengo los mejores recuerdos. 

  Slovo je mocnější než meč.   Una palabra es más fuerte que una espada. 

  Je to její nejhorší zkušenost.   Es su peor experiencia. 

  Jeho zlost je nepředvídatelná.   Su ira es imprevisible. 

  Máš moc špinavé vlasy.   Tienes el pelo muy sucio. 

  Má zaoblené tvary.   Ella tiene formas curvadas. 

  Potřebuji auto větší velikosti.   Necesito un coche de mayor tamaño. 

  Dort už je tvrdý.   La tarta está dura. 

  Je to lidové rčení.   Es un dicho popular. 

  Která země je největší v Evropské Unii?   ¿Cuál es el país más grande de la Unión 
Europea? 

  Má škola je odtud příšerně daleko.   Mi colegio está lejísimos de aquí. 

  Tvůj projev je až moc zřejmý.   Tu discurso es muy obvio. 

  Pedro je velmi statečný.   Pedro es muy valiente. 

  Spravedlnost je slepá.   La justicia es ciega. 

  Adrián je velmi nedbalý.   Adrián es muy dejado. 

  José je moc ošklivý.   José es muy feo. 

  Ten kůň je velmi ušlechtilý.   Este caballo es muy noble. 
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  Lola je velmi zábavná, vždycky se s ní 
hodně nasmějeme. 

  Lola es divertidísima, siempre nos reímos 
mucho con ella. 

  Pedro má velmi sympatickou přítelkyni.   Pedro tiene una novia simpatiquísima. 

  David je velmi malé dítě.   David es un niño muy menudo. 

  Moc ti to sluší!   ¡Estás guapísima! 

  Je to nepromokavá bunda.   Es una cazadora impermeable. 

  Přítomnost a minulost jsou rozdílné věci.   La presencia y el pasado son cosas 
distintas. 

  Tisk je všemocný.   La prensa es todopoderosa. 

  Je to skvělý muž.   Es un hombre magnífico. 

  Ten film se nám zdál příšerně nudný.   La película nos pareció aburridísima. 

  Ve své nové práci jsem velmi spokojený.   En mi nuevo trabajo estoy contentísimo. 

  Ana je velmi moudrá.   Ana es muy sabia. 

  Musíš to udělat rychleji.   Tienes que hacerlo más rápidamente. 

  Jé, zapomněl jsem ti říct jednu velmi 
důležitou věc. 

  Ay, se me ha olvidado decirte una cosa 
importantísima. 

  Má zrychlený puls.   Tiene el pulso acelerado. 

  Tyto knihy jsou velmi dobré.   Estos libros son buenísimos. 

  Realita je neuvěřitelnější než fikce.   La realidad es más increíble que la ficción. 

  Je zlý jako démon.   Es malo como un demonio. 

  Má kočičí pohled.   Tiene mirada felina. 

  V této ulici je na prodej jeden malinký byt.   En esta calle se vende un piso 
pequeñísimo. 

  Naše děti jsou velmi inteligentní.   Nuestros hijos son inteligentísimos. 

  Šnek je velmi pomalý.   El caracol es muy lento. 

  Tvůj kabát je velmi jemný.   Tu abrigo es muy suave. 

  Ten kůň je divoký.   Este caballo es salvaje. 

  Mauri má hodně peněz. Je velmi bohatý.   Mauri tiene mucho dinero. Es riquísimo. 

  Dnes nemůžu jít ven, mám velmi mnoho 
práce. 

  Hoy no puedo salir, tengo muchísimo 
trabajo. 

  Tamta cesta je kratší.   Aquel camino es más corto. 
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012.00_Lekce 02_přídavná _jména_španělský poslech! 

  Pedro es muy valiente.   Pedro je velmi statečný. 

  Ana es muy sabia.   Ana je velmi moudrá. 

  En mi nuevo trabajo estoy contentísimo.   Ve své nové práci jsem velmi spokojený. 

  De Argentina tengo los mejores recuerdos.   Na Argentinu mám ty nejkrásnější 
vzpomínky. 

  Ella tiene formas curvadas.   Má zaoblené tvary. 

  Hable más despacio, por favor.   Mluvte pomaleji, prosím. 

  Eres un jodido idiota.   Jsi zasraný idiot. 

  En esta calle se vende un piso 
pequeñísimo. 

  V této ulici je na prodej jeden malinký byt. 

  Es una cazadora impermeable.   Je to nepromokavá bunda. 

  La justicia es ciega.   Spravedlnost je slepá. 

  La prensa es todopoderosa.   Tisk je všemocný. 

  El caracol es muy lento.   Šnek je velmi pomalý. 

  Lola es divertidísima, siempre nos reímos 
mucho con ella. 

  Lola je velmi zábavná, vždycky se s ní 
hodně nasmějeme. 

  Tienes que hacerlo más rápidamente.   Musíš to udělat rychleji. 

  Pedro tiene una novia simpatiquísima.   Pedro má velmi sympatickou přítelkyni. 

  Mi colegio está lejísimos de aquí.   Má škola je odtud příšerně daleko. 

  La realidad es más increíble que la ficción.   Realita je neuvěřitelnější než fikce. 

  Estos libros son buenísimos.   Tyto knihy jsou velmi dobré. 

  Ay, se me ha olvidado decirte una cosa 
importantísima. 

  Jé, zapomněl jsem ti říct jednu velmi 
důležitou věc. 

  Este caballo es salvaje.   Ten kůň je divoký. 

  Es su peor experiencia.   Je to její nejhorší zkušenost. 

  Es increíble lo guapa que es.   Je neuvěřitelné, jak je hezká. 

  David es un niño muy menudo.   David je velmi malé dítě. 

  La presencia y el pasado son cosas 
distintas. 

  Přítomnost a minulost jsou rozdílné věci. 

  Lucía es una chica muy maja.   Lucía je velmi milá dívka. 

  Este caballo es muy noble.   Ten kůň je velmi ušlechtilý. 

  La película nos pareció aburridísima.   Ten film se nám zdál příšerně nudný. 
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  José es muy feo.   José je moc ošklivý. 

  ¿Cuál es el país más grande de la Unión 
Europea? 

  Která země je největší v Evropské Unii? 

  Este es un recinto privado.   To je soukromý komplex. 

  Tienes el pelo muy sucio.   Máš moc špinavé vlasy. 

  Hoy no puedo salir, tengo muchísimo 
trabajo. 

  Dnes nemůžu jít ven, mám velmi mnoho 
práce. 

  Mauri tiene mucho dinero. Es riquísimo.   Mauri má hodně peněz. Je velmi bohatý. 

  Tiene mirada felina.   Má kočičí pohled. 

  Tiene el pulso acelerado.   Má zrychlený puls. 

  Tu discurso es muy obvio.   Tvůj projev je až moc zřejmý. 

  Su ira es imprevisible.   Jeho zlost je nepředvídatelná. 

  Tu abrigo es muy suave.   Tvůj kabát je velmi jemný. 

  La tarta está dura.   Dort už je tvrdý. 

  Nuestros hijos son inteligentísimos.   Naše děti jsou velmi inteligentní. 

  Es un hombre magnífico.   Je to skvělý muž. 

  Es un problema distinto.   To je jiný problém. 

  El camión es un vehículo pesado.   Kamión je těžké vozidlo. 

  Ese trabajo es una mierda.   Tahle práce stojí za hovno. 

  ¡Estás guapísima!   Moc ti to sluší! 

  Adrián es muy dejado.   Adrián je velmi nedbalý. 

  Es malo como un demonio.   Je zlý jako démon. 

  David es muy decidido.   David je velmi rozhodný. 

  Necesito un coche de mayor tamaño.   Potřebuji auto větší velikosti. 

  Una palabra es más fuerte que una espada.   Slovo je mocnější než meč. 

  Es un dicho popular.   Je to lidové rčení. 

  Es un registro ilegal.   Je to ilegální záznam. 

  Adrián es encantador.   Adrián je kouzelný. 

  Aquel camino es más corto.   Tamta cesta je kratší. 
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012.00_Lekce 02_přídavná_jména_karty 

aburridísimo buenísimo contentísimo 

decidido dejado demonio 

despacio dicho distinto 

divertidísimo dura encantador 

experiencia feo formas 

guapísima  impermeable importantísimo 
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nejspokojenější skvěle strašně nudný 

démon nedbalý, nepořádný rozhodný 

různý rčení, řečený pomalu 

okouzlující  těžká, tvrdá velice zábavný 

tvary ošklivý zkušenost 

velmi důležité nepromokavý nádherná 
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increíble inteligentísimo ira 

jodido justicia lejísimo 

lento magnífico majo 

menudo mierda mirada 

muchísimo noble obvio 

palabra pequeñísimo prensa 
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hněv velmi inteligentní neuvěřitelný 

velmi daleko spravedlnost pokažený 

sympatický, pěkný velkolepý pomalý 

pohled hovno drobný, malý 

zřejmé ušlechtilý hodně moc 

tisk maličký slovo 
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presencia privado pulso 

rápidamente realidad recuerdo 

registro riquísimo sabia 

salvaje suave sucio 

tamaño Unión Europea valiente 

vehículo 
La película nos pareció 

aburridísima. 
Estos libros son buenísimos. 
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puls soukromý přítomnost 

vzpomínka realita rychle 

moudrá vynikající záznam 

špinavý měkké, jemné divoký 

statečný Evropská unie velikost 

Tyto knihy jsou velmi dobré. 
Ten film se nám zdál 

příšerně nudný. 
vozidlo 
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En mi nuevo trabajo estoy 
contentísimo. 

David es muy decidido. Adrián es muy dejado. 

Es malo como un demonio. 
Hable más despacio, por 

favor. 
Es un dicho popular. 

Es un problema distinto. 
Lola es divertidísima, 

siempre nos reímos mucho 
con ella. 

La tarta está dura. 

Adrián es encantador. Es su peor experiencia. José es muy feo. 

Ella tiene formas curvadas. ¡Estás guapísima! 
Es una cazadora 

impermeable. 

Ay, se me ha olvidado 
decirte una cosa 
importantísima. 

Es increíble lo guapa que es. 
Nuestros hijos son 
inteligentísimos. 
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Adrián je velmi nedbalý. David je velmi rozhodný. 
Ve své nové práci jsem 

velmi spokojený. 

Je to lidové rčení. Mluvte pomaleji, prosím. Je zlý jako démon. 

Dort už je tvrdý. 
Lola je velmi zábavná, 
vždycky se s ní hodně 

nasmějeme. 
To je jiný problém. 

José je moc ošklivý. Je to její nejhorší zkušenost. Adrián je kouzelný. 

Je to nepromokavá bunda. Moc ti to sluší! Má zaoblené tvary. 

Naše děti jsou velmi 
inteligentní. 

Je neuvěřitelné, jak je hezká. 
Jé, zapomněl jsem ti říct 

jednu velmi důležitou věc. 
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Su ira es imprevisible. Eres un jodido idiota. La justicia es ciega. 

Mi colegio está lejísimos de 
aquí. 

El caracol es muy lento. Es un hombre magnífico. 

Lucía es una chica muy 
maja. 

David es un niño muy 
menudo. 

Ese trabajo es una mierda. 

Tiene mirada felina. 
Hoy no puedo salir, tengo 

muchísimo trabajo. 
Este caballo es muy noble. 

Tu discurso es muy obvio. 
Una palabra es más fuerte 

que una espada. 
En esta calle se vende un 

piso pequeñísimo. 

La prensa es todopoderosa. 
La presencia y el pasado son 

cosas distintas. 
Este es un recinto privado. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 88 

Spravedlnost je slepá. Jsi zasraný idiot. 
Jeho zlost je 

nepředvídatelná. 

Je to skvělý muž. Šnek je velmi pomalý. 
Má škola je odtud příšerně 

daleko. 

Tahle práce stojí za hovno. David je velmi malé dítě. Lucía je velmi milá dívka. 

Ten kůň je velmi ušlechtilý. 
Dnes nemůžu jít ven, mám 

velmi mnoho práce. 
Má kočičí pohled. 

V této ulici je na prodej 
jeden malinký byt. 

Slovo je mocnější než meč. 
Tvůj projev je až moc 

zřejmý. 

To je soukromý komplex. 
Přítomnost a minulost jsou 

rozdílné věci. 
Tisk je všemocný. 
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Tiene el pulso acelerado. 
Tienes que hacerlo más 

rápidamente. 
La realidad es más increíble 

que la ficción. 

De Argentina tengo los 
mejores recuerdos. 

Es un registro ilegal. 
Mauri tiene mucho dinero. 

Es riquísimo. 

Ana es muy sabia. Este caballo es salvaje. 
Pedro tiene una novia 

simpatiquísima. 

Tu abrigo es muy suave. Tienes el pelo muy sucio. 
Necesito un coche de mayor 

tamaño. 

¿Cuál es el país más grande 
de la Unión Europea? 

Pedro es muy valiente. 
El camión es un vehículo 

pesado. 

Aquel camino es más corto. -  -  
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Realita je neuvěřitelnější než 
fikce. 

Musíš to udělat rychleji. Má zrychlený puls. 

Mauri má hodně peněz. Je 
velmi bohatý. 

Je to ilegální záznam. 
Na Argentinu mám ty 

nejkrásnější vzpomínky. 

Pedro má velmi sympatickou 
přítelkyni. 

Ten kůň je divoký. Ana je velmi moudrá. 

Potřebuji auto větší velikosti. Máš moc špinavé vlasy. Tvůj kabát je velmi jemný. 

Kamión je těžké vozidlo. Pedro je velmi statečný. 
Která země je největší v 

Evropské Unii? 

-  -  Tamta cesta je kratší. 
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012.02_Lekce 02_přídavná _jména_test 

  Je to skvělý muž. ................................................................. 

  Má zaoblené tvary. ................................................................. 

  rozhodný ................................................................. 

  Jsi zasraný idiot. ................................................................. 

  Ten kůň je velmi ušlechtilý. ................................................................. 

  velice zábavný ................................................................. 

  Máš moc špinavé vlasy. ................................................................. 

  nedbalý, nepořádný ................................................................. 

  Pedro je velmi statečný. ................................................................. 

  Tisk je všemocný. ................................................................. 

  nejspokojenější ................................................................. 

  Je neuvěřitelné, jak je hezká. ................................................................. 

  pokažený ................................................................. 

  Šnek je velmi pomalý. ................................................................. 

  Musíš to udělat rychleji. ................................................................. 

  velikost ................................................................. 

  Realita je neuvěřitelnější než fikce. ................................................................. 

  Je zlý jako démon. ................................................................. 

  Dort už je tvrdý. ................................................................. 

  Má kočičí pohled. ................................................................. 

  Pedro má velmi sympatickou přítelkyni. ................................................................. 

  rychle ................................................................. 

  Adrián je kouzelný. ................................................................. 

  Ten kůň je divoký. ................................................................. 

  neuvěřitelný ................................................................. 

  Ana je velmi moudrá. ................................................................. 

  Tvůj projev je až moc zřejmý. ................................................................. 

  Evropská unie ................................................................. 

  V této ulici je na prodej jeden malinký byt. ................................................................. 

  Ten film se nám zdál příšerně nudný. ................................................................. 



 92 

  Mauri má hodně peněz. Je velmi bohatý. ................................................................. 

  okouzlující  ................................................................. 

  pomalu ................................................................. 

  Která země je největší v Evropské Unii? ................................................................. 

  zřejmé ................................................................. 

  slovo ................................................................. 

  Moc ti to sluší! ................................................................. 

  Potřebuji auto větší velikosti. ................................................................. 

  Lola je velmi zábavná, vždycky se s ní 
hodně nasmějeme. 

................................................................. 

  Jeho zlost je nepředvídatelná. ................................................................. 

  tisk ................................................................. 

  hovno ................................................................. 

  Je to lidové rčení. ................................................................. 

  David je velmi malé dítě. ................................................................. 

  Dnes nemůžu jít ven, mám velmi mnoho 
práce. 

................................................................. 

  Ve své nové práci jsem velmi spokojený. ................................................................. 

  divoký ................................................................. 

  hodně moc ................................................................. 

  moudrá ................................................................. 

  zkušenost ................................................................. 

  rčení, řečený ................................................................. 

  puls ................................................................. 

  spravedlnost ................................................................. 

  Přítomnost a minulost jsou rozdílné věci. ................................................................. 

  maličký ................................................................. 

  drobný, malý ................................................................. 

  Tamta cesta je kratší. ................................................................. 

  ošklivý ................................................................. 

  špinavý ................................................................. 

  Slovo je mocnější než meč. ................................................................. 
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  velmi daleko ................................................................. 

  realita ................................................................. 

  velmi důležité ................................................................. 

  vzpomínka ................................................................. 

  Na Argentinu mám ty nejkrásnější 
vzpomínky. 

................................................................. 

  Je to ilegální záznam. ................................................................. 

  Mluvte pomaleji, prosím. ................................................................. 

  velmi inteligentní ................................................................. 

  přítomnost ................................................................. 

  vozidlo ................................................................. 

  Naše děti jsou velmi inteligentní. ................................................................. 

  To je soukromý komplex. ................................................................. 

  Tahle práce stojí za hovno. ................................................................. 

  Má škola je odtud příšerně daleko. ................................................................. 

  pohled ................................................................. 

  David je velmi rozhodný. ................................................................. 

  José je moc ošklivý. ................................................................. 

  Spravedlnost je slepá. ................................................................. 

  démon ................................................................. 

  vynikající ................................................................. 

  sympatický, pěkný ................................................................. 

  soukromý ................................................................. 

  Kamión je těžké vozidlo. ................................................................. 

  Je to její nejhorší zkušenost. ................................................................. 

  záznam ................................................................. 

  ušlechtilý ................................................................. 

  Lucía je velmi milá dívka. ................................................................. 

  těžká, tvrdá ................................................................. 

  statečný ................................................................. 

  strašně nudný ................................................................. 
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  hněv ................................................................. 

  Adrián je velmi nedbalý. ................................................................. 

  velkolepý ................................................................. 

  Jé, zapomněl jsem ti říct jednu velmi 
důležitou věc. 

................................................................. 

  měkké, jemné ................................................................. 

  Tvůj kabát je velmi jemný. ................................................................. 

  různý ................................................................. 

  nádherná ................................................................. 

  Má zrychlený puls. ................................................................. 

  Je to nepromokavá bunda. ................................................................. 
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012.03_Lekce 02_přídavná _jména_test_klic 

  Je to skvělý muž.   Es un hombre magnífico. 

  Má zaoblené tvary.   Ella tiene formas curvadas. 

  rozhodný   decidido 

  Jsi zasraný idiot.   Eres un jodido idiota. 

  Ten kůň je velmi ušlechtilý.   Este caballo es muy noble. 

  velice zábavný   divertidísimo 

  Máš moc špinavé vlasy.   Tienes el pelo muy sucio. 

  nedbalý, nepořádný   dejado 

  Pedro je velmi statečný.   Pedro es muy valiente. 

  Tisk je všemocný.   La prensa es todopoderosa. 

  nejspokojenější   contentísimo 

  Je neuvěřitelné, jak je hezká.   Es increíble lo guapa que es. 

  pokažený   jodido 

  Šnek je velmi pomalý.   El caracol es muy lento. 

  Musíš to udělat rychleji.   Tienes que hacerlo más rápidamente. 

  velikost   tamaño 

  Realita je neuvěřitelnější než fikce.   La realidad es más increíble que la ficción. 

  Je zlý jako démon.   Es malo como un demonio. 

  Dort už je tvrdý.   La tarta está dura. 

  Má kočičí pohled.   Tiene mirada felina. 

  Pedro má velmi sympatickou přítelkyni.   Pedro tiene una novia simpatiquísima. 

  rychle   rápidamente 

  Adrián je kouzelný.   Adrián es encantador. 

  Ten kůň je divoký.   Este caballo es salvaje. 

  neuvěřitelný   increíble 

  Ana je velmi moudrá.   Ana es muy sabia. 

  Tvůj projev je až moc zřejmý.   Tu discurso es muy obvio. 

  Evropská unie   Unión Europea 

  V této ulici je na prodej jeden malinký byt.   En esta calle se vende un piso 
pequeñísimo. 

  Ten film se nám zdál příšerně nudný.   La película nos pareció aburridísima. 
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  Mauri má hodně peněz. Je velmi bohatý.   Mauri tiene mucho dinero. Es riquísimo. 

  okouzlující    encantador 

  pomalu   despacio 

  Která země je největší v Evropské Unii?   ¿Cuál es el país más grande de la Unión 
Europea? 

  zřejmé   obvio 

  slovo   palabra 

  Moc ti to sluší!   ¡Estás guapísima! 

  Potřebuji auto větší velikosti.   Necesito un coche de mayor tamaño. 

  Lola je velmi zábavná, vždycky se s ní 
hodně nasmějeme. 

  Lola es divertidísima, siempre nos reímos 
mucho con ella. 

  Jeho zlost je nepředvídatelná.   Su ira es imprevisible. 

  tisk   prensa 

  hovno   mierda 

  Je to lidové rčení.   Es un dicho popular. 

  David je velmi malé dítě.   David es un niño muy menudo. 

  Dnes nemůžu jít ven, mám velmi mnoho 
práce. 

  Hoy no puedo salir, tengo muchísimo 
trabajo. 

  Ve své nové práci jsem velmi spokojený.   En mi nuevo trabajo estoy contentísimo. 

  divoký   salvaje 

  hodně moc   muchísimo 

  moudrá   sabia 

  zkušenost   experiencia 

  rčení, řečený   dicho 

  puls   pulso 

  spravedlnost   justicia 

  Přítomnost a minulost jsou rozdílné věci.   La presencia y el pasado son cosas 
distintas. 

  maličký   pequeñísimo 

  drobný, malý   menudo 

  Tamta cesta je kratší.   Aquel camino es más corto. 

  ošklivý   feo 

  špinavý   sucio 
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  Slovo je mocnější než meč.   Una palabra es más fuerte que una espada. 

  velmi daleko   lejísimo 

  realita   realidad 

  velmi důležité   importantísimo 

  vzpomínka   recuerdo 

  Na Argentinu mám ty nejkrásnější 
vzpomínky. 

  De Argentina tengo los mejores recuerdos. 

  Je to ilegální záznam.   Es un registro ilegal. 

  Mluvte pomaleji, prosím.   Hable más despacio, por favor. 

  velmi inteligentní   inteligentísimo 

  přítomnost   presencia 

  vozidlo   vehículo 

  Naše děti jsou velmi inteligentní.   Nuestros hijos son inteligentísimos. 

  To je soukromý komplex.   Este es un recinto privado. 

  Tahle práce stojí za hovno.   Ese trabajo es una mierda. 

  Má škola je odtud příšerně daleko.   Mi colegio está lejísimos de aquí. 

  pohled   mirada 

  David je velmi rozhodný.   David es muy decidido. 

  José je moc ošklivý.   José es muy feo. 

  Spravedlnost je slepá.   La justicia es ciega. 

  démon   demonio 

  vynikající   riquísimo 

  sympatický, pěkný   majo 

  soukromý   privado 

  Kamión je těžké vozidlo.   El camión es un vehículo pesado. 

  Je to její nejhorší zkušenost.   Es su peor experiencia. 

  záznam   registro 

  ušlechtilý   noble 

  Lucía je velmi milá dívka.   Lucía es una chica muy maja. 

  těžká, tvrdá   dura 

  statečný   valiente 
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  strašně nudný   aburridísimo 

  hněv   ira 

  Adrián je velmi nedbalý.   Adrián es muy dejado. 

  velkolepý   magnífico 

  Jé, zapomněl jsem ti říct jednu velmi 
důležitou věc. 

  Ay, se me ha olvidado decirte una cosa 
importantísima. 

  měkké, jemné   suave 

  Tvůj kabát je velmi jemný.   Tu abrigo es muy suave. 

  různý   distinto 

  nádherná   guapísima  

  Má zrychlený puls.   Tiene el pulso acelerado. 

  Je to nepromokavá bunda.   Es una cazadora impermeable. 
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013_Lekce 03_slovesa v přítomném čase_slovní zásoba_poslouchejte! 

  estrecho   úzký 

  asaltar - asalto, asaltas, asalta, asaltamos, 
asaltáis, asaltan 

  přepadnout - přepadávám - přepadávají 

  plantar - planto, plantas, planta, plantamos, 
plantáis, plantan 

  zasadit- sadím - sadí 

  titulación   vzdělání 

  bastar - basta   stačit 

  océano   oceán 

  sensación   pocit 

  tirar - tiro, tiras, tira, tiramos, tiráis, tiran   hodit - házím - hází 

  adivinar - adivino, adivinas, adivina, 
adivinamos, adivináis, adivinan 

  hádat 

  durar - duro, duras, dura, duramos, duráis, 
duran 

  vydržet - vydržím -vydrží 

  sur   jih 

  osar - oso, osas, osa, osamos, osáis, osan   opovážit se - opovažuji se - opovažují se 

  suelta   volný 

  marina   námořnictvo 

  freír - frío, fríes, fríe, freímos, freís, fríen   smažit - smažím - smaží 

  virgen   panna 

  soldados   vojáci 

  contrato indefinido   smlouva na dobu neurčitou 

  causa   příčina 

  curar - curo, curas, cura, curamos, curáis, 
curan 

  léčit - léčím - léčí 

  tocar - toco, tocas, toca, tocamos, tocáis, 
tocan 

  dotýkat se - dotýkám se - dotýkají se 

  paredes   stěny 

  armar - armo, armas, arma, armamos, 
armáis, arman 

  vyzbrojit, smontovat - montuji - montují 

  penar - peno, penas, pena, penamos, 
penáis, penan 

  trestat - trestám - trestají 

  quedar - quedo, quedas, queda, quedamos, 
quedáis, quedan 

  bývat - bývám - bývají 
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  tropas   jednotky (vojenské) 

  afición   koníček, vášeň 

  pieza   kus 

  obrar - obro, obras, obra, obramos, obráis, 
obran 

  způsobovat - způsobuji - způsobují 

  mantener - mantengo, mantienes, 
mantiene, mantenemos, mantenéis, 
mantienen 

  udržovat - udržuji - udržují 

  acaso   možná 

  podar - podo, podas, poda, podamos, 
podáis, podan 

  prořezávat - prořezávám - prořezávají 

  disparar - disparo, disparas, dispara, 
disparamos, disparáis, disparan 

  střílet - střílím - střílí 

  basarse   mít základ  

  fallar - fallo, fallas, falla, fallamos, falláis, 
fallan 

  selhat - selhávám - selhávají 

  culpar - culpo, culpas, culpa, culpamos, 
culpáis, culpan 

  obvinit - obviňuji - obviňují 

  apoyar - apoyo, apoyas, apoya, apoyamos, 
apoyáis, apoyan 

  podporovat - podporuji - podporují 

  secretos   tajemství 

  vértigo   závrať, neklid 

  marcar - marco, marcas, marca, marcamos, 
marcáis, marcan 

  dát gól - dávám gól - dávají gól 

  socorrer - socorro, socorres, socorre, 
socorremos, socorréis, socorren 

  pomáhat - pomáhám-pomáhá 

  cruz   kříž 

  apestar - apesto, apestas, apesta, 
apestamos, apestáis, apestan 

  páchnout - páchnu - páchnou 

  fiarse de   důvěřovat komu 

  actitud   přístup 

  sonar - sueno, suenas, suena, sonamos, 
sonáis, suenan 

  zvonit-zvoním - zvoní 

  aparecer - aparezco, apareces, aparece, 
aparecemos, aparecéis, aparecen 

  objevit se - objevuji se - objevují se 
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  asesinar - asesino, asesinas, asesina, 
asesinamos, asesináis, asesinan 

  zavraždit - vraždím - vraždí 

  flotar   plavat, nadnášet se 

  contemporáneo   současný 

  tripulación   posádka 

  llevarse con   snášet se s 

  botar   odrážet, skákat 

  sin embargo   nicméně 

  actuar   jednat 

  notar - noto, notas, nota, notamos, notáis, 
notan 

  všimnout si - všímám si - všímají si 

  vergüenza   ostuda 

  adorar - adoro, adoras, adora, adoramos, 
adoráis, adoran 

  obdivovat, zbožňovat 

  amenazar - amenazo, amenazas, amenaza, 
amenazamos, amenazáis, amenazan 

  hrozit - hrozím - hrozí 

  cazar - cazo, cazas, caza, cazamos, cazáis, 
cazan 

  lovit - lovím - loví 

  muestra   vzorek 

  alma   duše 

  carro   vůz 

  funcionar   fungovat 

  fuego   oheň 

  bote   jackpot 

  estrellar - estrello, estrellas, estrella, 
estrellamos, estrelláis, estrellan 

  rozbíjet - rozbíjím - rozbíjí 

  pisar - piso, pisas, pisa, pisamos, pisáis, 
pisan 

  šlapat - šlapu - šlapou 

  castigar - castigo, castigas, castiga, 
castigamos, castigáis, castigan 

  trestat - trestám - trestají 

  campar - campo, campas, campa, 
campamos, campáis, campan 

  vynikat - vynikám - vynikají 

  reinar - reino, reinas, reina, reinamos, 
reináis, reinan 

  vládnout - vládnu - vládnou 
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  alarmar - alarmo, alarmas, alarma, 
alarmamos, alarmáis, alarman 

  znepokojovat - znepokojuji - znepokojují 

  lana   vlna 

  parecer - parezco, pareces, parece, 
parecemos, parecéis, parecen 

  připadat, zdát se - zdám se - zdají se 

  negociar - negocio, negocias, negocia, 
negociamos, negociáis, negocian 

  vyjednávat - vyjednávám - vyjednávají 

  numerar - numero, numeras, numera, 
numeramos, numeráis, numeran 

  číslovat - čísluji - číslují 

  opinar de   mít názor na 

  pulsar - pulso, pulsas, pulsa, pulsamos, 
pulsáis, pulsan 

  stisknout - tisknu - tisknou 

  presión   tlak 

  tumbar - tumbo, tumbas, tumba, 
tumbamos, tumbáis, tumban 

  spadnout - padám - padají 

  soldar   svářet 

  soltar - suelto, sueltas, suelta, soltamos, 
soltáis, sueltan 

  pustit - pouštím-pouští 

  esforzarse - me esfuerzo, te esfuerzas, se 
esfuerza, no esforzamos, os esforzáis, se 
esfuerzan 

  snažit se - snažím se - snaží se 

  forzar - fuerzo, fuerzas, fuerza, forzamos, 
forzáis, fuerzan 

  nutit - nutím - nutí 

  largar - largo, largas, larga, largamos, 
largáis, largan 

  vykecat - vykecám - vykecají 

  costar - cuesta   vyžadovat úsilí 

  ganado   dobytek 

  arañar - araño, arañas, araña, arañamos, 
arañáis, arañan 

  škrábat - škrábu - škrábou 

  negativo   negativní 

  rebajar   slevit 
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014_Lekce 03_slovesa v přítomném čase_slovní zásoba_přeložte! 

  přístup   actitud 

  léčit - léčím - léčí   curar - curo, curas, cura, curamos, curáis, 
curan 

  stačit   bastar - basta 

  lovit - lovím - loví   cazar - cazo, cazas, caza, cazamos, cazáis, 
cazan 

  vydržet - vydržím -vydrží   durar - duro, duras, dura, duramos, duráis, 
duran 

  snášet se s   llevarse con 

  svářet   soldar 

  ostuda   vergüenza 

  vojáci   soldados 

  současný   contemporáneo 

  negativní   negativo 

  udržovat - udržuji - udržují   mantener - mantengo, mantienes, 
mantiene, mantenemos, mantenéis, 
mantienen 

  duše   alma 

  bývat - bývám - bývají   quedar - quedo, quedas, queda, quedamos, 
quedáis, quedan 

  prořezávat - prořezávám - prořezávají   podar - podo, podas, poda, podamos, 
podáis, podan 

  mít názor na   opinar de 

  jih   sur 

  hádat   adivinar - adivino, adivinas, adivina, 
adivinamos, adivináis, adivinan 

  škrábat - škrábu - škrábou   arañar - araño, arañas, araña, arañamos, 
arañáis, arañan 

  připadat, zdát se - zdám se - zdají se   parecer - parezco, pareces, parece, 
parecemos, parecéis, parecen 

  pustit - pouštím-pouští   soltar - suelto, sueltas, suelta, soltamos, 
soltáis, sueltan 

  závrať, neklid   vértigo 

  vzorek   muestra 
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  vyzbrojit, smontovat - montuji - montují   armar - armo, armas, arma, armamos, 
armáis, arman 

  vládnout - vládnu - vládnou   reinar - reino, reinas, reina, reinamos, 
reináis, reinan 

  obvinit - obviňuji - obviňují   culpar - culpo, culpas, culpa, culpamos, 
culpáis, culpan 

  stisknout - tisknu - tisknou   pulsar - pulso, pulsas, pulsa, pulsamos, 
pulsáis, pulsan 

  dotýkat se - dotýkám se - dotýkají se   tocar - toco, tocas, toca, tocamos, tocáis, 
tocan 

  příčina   causa 

  způsobovat - způsobuji - způsobují   obrar - obro, obras, obra, obramos, obráis, 
obran 

  úzký   estrecho 

  dobytek   ganado 

  mít základ    basarse 

  zasadit- sadím - sadí   plantar - planto, plantas, planta, plantamos, 
plantáis, plantan 

  jednotky (vojenské)   tropas 

  pocit   sensación 

  stěny   paredes 

  hrozit - hrozím - hrozí   amenazar - amenazo, amenazas, amenaza, 
amenazamos, amenazáis, amenazan 

  vynikat - vynikám - vynikají   campar - campo, campas, campa, 
campamos, campáis, campan 

  kříž   cruz 

  vůz   carro 

  volný   suelta 

  možná   acaso 

  tlak   presión 

  námořnictvo   marina 

  snažit se - snažím se - snaží se   esforzarse - me esfuerzo, te esfuerzas, se 
esfuerza, no esforzamos, os esforzáis, se 
esfuerzan 

  pomáhat - pomáhám-pomáhá   socorrer - socorro, socorres, socorre, 
socorremos, socorréis, socorren 
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  opovážit se - opovažuji se - opovažují se   osar - oso, osas, osa, osamos, osáis, osan 

  důvěřovat komu   fiarse de 

  posádka   tripulación 

  jednat   actuar 

  selhat - selhávám - selhávají   fallar - fallo, fallas, falla, fallamos, falláis, 
fallan 

  vykecat - vykecám - vykecají   largar - largo, largas, larga, largamos, 
largáis, largan 

  tajemství   secretos 

  všimnout si - všímám si - všímají si   notar - noto, notas, nota, notamos, notáis, 
notan 

  koníček, vášeň   afición 

  číslovat - čísluji - číslují   numerar - numero, numeras, numera, 
numeramos, numeráis, numeran 

  znepokojovat - znepokojuji - znepokojují   alarmar - alarmo, alarmas, alarma, 
alarmamos, alarmáis, alarman 

  plavat, nadnášet se   flotar 

  obdivovat, zbožňovat   adorar - adoro, adoras, adora, adoramos, 
adoráis, adoran 

  oceán   océano 

  vzdělání   titulación 

  dát gól - dávám gól - dávají gól   marcar - marco, marcas, marca, marcamos, 
marcáis, marcan 

  zavraždit - vraždím - vraždí   asesinar - asesino, asesinas, asesina, 
asesinamos, asesináis, asesinan 

  hodit - házím - hází   tirar - tiro, tiras, tira, tiramos, tiráis, tiran 

  objevit se - objevuji se - objevují se   aparecer - aparezco, apareces, aparece, 
aparecemos, aparecéis, aparecen 

  vyžadovat úsilí   costar - cuesta 

  smlouva na dobu neurčitou   contrato indefinido 

  šlapat - šlapu - šlapou   pisar - piso, pisas, pisa, pisamos, pisáis, 
pisan 

  spadnout - padám - padají   tumbar - tumbo, tumbas, tumba, 
tumbamos, tumbáis, tumban 

  zvonit-zvoním - zvoní   sonar - sueno, suenas, suena, sonamos, 
sonáis, suenan 
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  vyjednávat - vyjednávám - vyjednávají   negociar - negocio, negocias, negocia, 
negociamos, negociáis, negocian 

  vlna   lana 

  fungovat   funcionar 

  střílet - střílím - střílí   disparar - disparo, disparas, dispara, 
disparamos, disparáis, disparan 

  panna   virgen 

  kus   pieza 

  smažit - smažím - smaží   freír - frío, fríes, fríe, freímos, freís, fríen 

  trestat - trestám - trestají   castigar - castigo, castigas, castiga, 
castigamos, castigáis, castigan 

  jackpot   bote 

  nicméně   sin embargo 

  páchnout - páchnu - páchnou   apestar - apesto, apestas, apesta, 
apestamos, apestáis, apestan 

  rozbíjet - rozbíjím - rozbíjí   estrellar - estrello, estrellas, estrella, 
estrellamos, estrelláis, estrellan 

  odrážet, skákat   botar 

  oheň   fuego 

  trestat - trestám - trestají   penar - peno, penas, pena, penamos, 
penáis, penan 

  nutit - nutím - nutí   forzar - fuerzo, fuerzas, fuerza, forzamos, 
forzáis, fuerzan 

  podporovat - podporuji - podporují   apoyar - apoyo, apoyas, apoya, apoyamos, 
apoyáis, apoyan 

  přepadnout - přepadávám - přepadávají   asaltar - asalto, asaltas, asalta, asaltamos, 
asaltáis, asaltan 

  slevit   rebajar 
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015_Lekce 03_slovesa v přítomném čase_vysvětlení! 
 

Podle svého zakončení se slovesa pravidelná dělí do tří slovesných tříd. Pravidelná slovesa 
jsou ta, u nichž zůstávají kmenové samohlásky a souhlásky ve všech tvarech beze změn.  

I. slovesná třída končí na -ar: hablar   mluvit 

II. slovesná třída končí na -er: comer  jíst 

III. slovesná třída končí na -ir: vivir   žít 

 

Hablar –mluvit 

Přítomný čas tvoříme připojením koncovky ke kmeni po odtržení koncovky -ar.  

hablar> odtrheme -ar> zůstane nám habl> k habl budeme přidávat koncovky  

o, as, a, amos, áis, an 

yo habl-o    já mluvím   

tú habl-as    ty mluvíš 

él habl-a    on mluví 

ella habl-a    ona mluví 

nosotros/nosotras habl-amos my mluvíme 

vosotros/vosotras habl-áis  vy mluvíte 

ellos habl-an    oni mluví 

 

Každá osoba v jednotném i množném čísle má svůj tvar slovesa, ze kterého je osoba i číslo 
zřejmé, ve španělské větě proto není nutné používat osobní zájmena.  
 

María canta muy bien.    Marie dobře zpívá. 

Nosotros estudiamos español.   Studujeme španělštinu. 

Yo canto mal.     Zpívám špatně. 

 

Zápor tvoříme pomocí NO před slovesem: 

Yo no bailo mal.    Netančím špatně. 

Nosotros no cocinamo sahora.   Teď nevaříme. 

 

Otázku tvoříme změnou intonace: 

¿Nadas a menudo?    Plaveš často? 
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¿Trabajáis hasta las 5?   Pracujete až do 5? 

 

Nosotros hablamos español.   Mluvíme španělsky. (my-muži) 

Vosotras bailáis mucho.   Hodně tančíte. (vy-ženy) 

 

Señor, Usted trabaja aquí.   Pane, vy tady pracujete.  

Señora,¿ Usted habla alemán?  Paní, mluvíte německy? 

 

Señores, Ustedes trabajan aquí.  Pánové, vy tady pracujete.  

Señoras, ¿Ustedes hablan alemán?  Paní, mluvíte německy? 

 

SLOVESA II. SLOVESNÉ TŘÍDY VZOR-COMER (JÍST)  

II. SLOVESNÁ TŘÍDA 

Comer – jíst 

Přítomný čas tvoříme připojením koncovky ke kmeni po odtržení koncovky -er.  

comer> odtrheme -er> zůstane nám com> ke com budeme přidávat koncovky o, es, e, emos, 
éis, en 

yo com-o    já jím   

tú com-es    ty jíš 

él com-e    on jí 

ella com-e    ona jí 

nosotros/nosotras com-emos my jíme 

vosotros/vosotras com-éis  vy jíte 

ellos com-en    oni jí 

ellas com-en    ony jí 

 

Nosotros comemos en el restaurante.  Jíme v restauraci.  

Yo leo un libro interesante.   Čtu zajímavou knihu. 

 

Zápor tvoříme pomocí NO před slovesem: 

Yo no bebo alcohol.     Nepiji alkohol. 

Nosotros no aprendemos ahora.   Teď se neučíme.  
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Nosotros no comemos en casa.   Nejíme doma. (my-muži) 

Vosotras no aprendéis checo.  Neučíte se česky. (vy-ženy) 

 

Otázku tvoříme změnou intonace: 

¿Leéis el periódico?    Čtete noviny? 

¿Comprendes bien?               Rozumíš dobře? 

 

SLOVESA III. SLOVESNÉ TŘÍDY VZOR-VIVIR (ŽÍT) 

Vivir – žít 

Přítomný čas tvoříme připojením koncovky ke kmeni po odtržení koncovky-ir.  

vivir> odtrheme -ir> zůstane nám viv> k viv budeme přidávat koncovky o, es, e, imos, ís, en 

yo viv-o    já žiji   

tú viv-es    ty žiješ 

él viv-e    on žije 

ella viv-e    ona žije 

nosotros/nosotras viv-imos  my žijeme 

vosotros/vosotras viv-ís  vy žijete 

ellos viv-en    oni žijí 

ellas viv-en    ony žijí 

 

Všimněte si, že 2. a 3. slovesná třída mají stejné koncovky kromě koncovek 1 a 2. osoby 
množného čísla.  

 

Vivimos en Madrid.    Bydlíme v Madridu. 

Él escribe libros.     On píše knihy. 

Yo abro las ventanas.   Otevírám okna.  

Señor, Usted vive aquí.  Pane, vy tady žijete.  

Señores, Ustedes escriben cartas. Pánové, vy píšete dopisy.  

 

Zápor tvoříme pomocí NO před slovesem: 

Ellos no viven en Praga.   Oni nebydlí v Praze.   

Nosotros no discutimos mucho.  Moc se nehádáme.   
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Nosotros no discutimos en casa.  Nehádáme se doma. (my-muži) 

Vosotras no escribís muy bien. Nepíšete moc dobře. (vy-ženy) 

 

Otázku tvoříme změnou intonace: 

¿Vivís en Ostrava?   Bydlíte v Ostravě? 

¿Escribes muchas cartas?  Píšeš hodně dopisů? 

  

Slovesa se změnou kmenové samohlásky e>ie 

U těchto sloves dochází v jednotném čísle a ve 3. osobě čísla množného ke změně 

samohlásky. 1. a 2. osoba množného čísla se tvoří pravidelně. Koncovky pro jednotlivé osoby 

jsou stejné jako u pravidelných sloves. 

Například sloveso querer, kde se kmenová samohláska změní z e>ie. 1. a 2. osoba množného 

čísla se tvoří pravidelně. 

Querer-chtít 

Yo quiero   já chci 

Tú quieres   ty chceš 

Él quiere   on chce 

Ella quiere   ona chce 

nosotros/as queremos  my chceme 

vosotros/as queréis  vy chcete 

ellos quieren   oni chtějí 

 

Quiero un helado por favor.   Chci zmrzlinu, prosím. 

¿Quieres ir conmigo?    Chceš jít se mnou? 

 

  



 111 

Další slovesa tohoto typu:  

entender-rozumět 

yo entiendo    já rozumím 

tú entiendes    ty rozumíš 

él entiende    on rozumí 

ella entiende    ona rozumí 

nosotros/as entendemos  my rozumíme 

vosotros/as entendéis  vy rozumíte 

ellos entienden   oni rozumí 

 

No entiendo bien el español.  Nerozumím dobře španělsky. 

Entendemos lo que leemos.   Rozumíme tomu, co čteme. 

 

empezar-začínat 

yo empiezo   já začínám 

tú empiezas   ty začínáš 

él empieza   on začíná 

ella empieza   ona začíná 

nosotros/as empezamos my začínáme 

vosotros/as empezáis vy začínáte 

ellos empiezan  oni začínají 

 

Empiezo a trabajar a las 8.   Začínám pracovat v 8. 

Empezamos de cero.   Začínáme od nuly. 
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SLOVESA SE ZMĚNAMI ZC + UE 

1. Slovesa zakončená na -cer a -cir 

Slovesa zakončená na -cer a -cir mají nepravidelný tvar v 1. osobě čísla jednotného. Ostatní 
osoby v přítomném čase jsou zcela pravidelné.  

Sloveso conocer – znát 

Yo conozco    já znám 

Tú conoces    ty znáš 

Él conoce    on zná 

Ella conoce    ona zná 

nosotros/as conocemos             my známe 

vosotros/vosotras conocéis  vy znáte 

ellos conocen    oni znají 

 

Conozco muy bien Ostrava.  Znám velmi dobře Ostravu. 

¿Conoces a Pedro?    Znáš Petra? 

 

Další slovesa tohoto typu:  

Sloveso producir-vyrábět 

 

yo produzco   já vyrábím 

tú produces   ty vyrábíš 

él produce   on vyrábí 

ella produce   ona vyrábí 

nosotros/as producimos my vyrábíme 

vosotros/as producís  vy vyrábíte 

ellos producen  oni vyrábějí 

 

 

Este ruido me produce dolor de cabeza.    Z toho hluku mě bolí hlava. 

En esta fábrica producimos las sillas.    V této továrně vyrábíme židle.  
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Sloveso conducir-řídit 

yo conduzco    já řídím 

tú conduces   ty řídíš 

él conduce   on řídí 

ella conduce   ona řídí 

nosotros/as conducimos my řídíme 

vosotros/as conducís  vy řídíte 

ellos conducen  oni řídí 

ellas conducen  ony řídí 

 

Yo conduzco muy mal.    Hodně špatně řídím. 

Mi madre conduce ya muchos años.  Moje matka řídí už hodně let. 

 

2. SLOVESA SE ZMĚNOU KMENOVÉ SAMOHLÁSKY 

U těchto sloves dochází v jednotném čísle a ve 3. osobě čísla množného ke změně samohlásky. 
1. a 2. osoba množného čísla se tvoří pravidelně. Koncovky pro jednotlivé osoby jsou stejné 
jako u pravidelných sloves. 

1. změna u>ue 

Příklad sloveso jugar, kde se kmenová samohláska změní z u>ue. 1. a 2. osoba množného čísla 
se tvoří pravidelně. 

Sloveso Jugar-hrát 

Yo juego   já hraji 

Tú juegas   ty hraješ 

Él juega   on hraje 

Ella juega   ona hraje 

nosotros/as jugamos  my hrajeme 

vosotros/as jugáis  vy hrajete 

ellos juegan   oni hrají 

 

Yo juego mal al fútbol.  Hraji špatně fotbal.              
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2. změna o>ue 

Příklad sloveso volver, kde se kmenová samohláska změní z o>ue. 1. a 2. osoba množného 
čísla se tvoří pravidelně. 

 

sloveso Volver-vrátit se 

Yo vuelvo   já se vracím 

Tú vuelves   ty se vracíš 

Él vuelve   on se vrací 

Ella vuelve   ona se vrací 

nosotros/as volvemos my se vracíme 

vosotros/as volvéis  vy se vracíte 

ellos vuelven   oni se vrací 

 

Volvemos a casa a las 2.   Vracíme se domů ve 2.  

¿A qué hora vuelves?    V kolik hodin se vrátíš? 

 

Další slovesa tohoto typu:  

sloveso Poder- moci, moct, smět 

Yo puedo   já můžu 

Tú puedes   ty můžeš 

Él puede   on může 

Ella puede   ona může 

nosotros/as podemos  my můžeme 

vosotros/as podéis  vy můžete 

ellos pueden   oni mohou 

 

¿Puedes ir conmigo?                Můžeš jít se mnou? 

Soy muy fuerte. Puedo hacerlo solo.   Jsem silný. Zvládnu to udělat sám. 
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sloveso dormir-spát 

yo duermo   já spím 

tú duermes   ty spíš 

él duerme    on spí 

ella duerme    ona spí 

nosotros/as dormimos my spíme 

vosotros/as dormís  vy spíte 

ellos duermen  oni spí 

 

Nosotros no dormimos bien aquí.  Nespíme tady dobře.  

Cada noche duermo ocho horas.   Každou noc spím 8 hodin. 

 

Zápor tvoříme pomocí NO před slovesem: 

Esta película no parece muy divertida. Tento film nevypadá moc zajímavě.  

Nosotros no dormimos mucho.   Moc nespíme. 

 

Otázku tvoříme změnou intonace: 

¿Conduces bien?               Řídíš dobře? 

¿Vuelves del parque del Retiro?  Vracíš se z parku Retiro? 

 

NEPRAVIDELNÁ SLOVESA 

Nepravidelné sloveso je takové sloveso, u něhož se při časování mění kmenová souhláska či 

samohláska anebo které přibírá jiné koncovky, než odpovídá jeho typu časování. 

Nepravidelná slovesa ve španělštině lze rozdělit do několika skupin: 

1. Slovesa úplně a velmi nepravidelná 

Slovesa estar, ir, ser jsou slovesa úplně a velmi nepravidelná.  

Ir-jít,jet 

Yo voy  já jdu 

Tú vas   ty jdeš 

él va   on jde 
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ella va   ona jde 

nosotros/as vamos my jdeme 

vosotros/as vais vy jdete  

ellos van  oni jdou 

 

Esta tarde Juan va al cine.  Dnes odpoledne jde Jan do kina.  

 

2. Slovesa nepravidelná v 1. osobě jednotného čísla 

Všechny osoby se tvoří pravidelně odtrhnutím koncovky infinitivu (-ar, -er, -ir) kromě 1. 

osoby jednotného čísla, ta je nepravidelná, například slovesa hacer, ver, saber, poner, salir. 

 

Hacer-dělat 

Yo hago   já dělám 

Tú haces   ty děláš 

Él hace   on dělá 

Ella hace   ona dělá 

nosotros/as hacemos  my děláme  

vosotros/as hacéis  vy děláte  

ellos hacen   oni dělají 

 

Cada día María hace ejercicios.   Marie každý den cvičí. 

Hago muchos deportes.    Dělám hodně sportů. 
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sloveso Ver-vidět 

Yo veo     já vidím 

tú ves     ty vidíš 

él ve     on vidí 

ella ve     ona vidí 

nosotros/as vemos   my vidíme 

vosotros/as veis   vy vidíte 

ellos ven    oni vidí 

 

Veo a mi novio cada día.   Každý den vidím svého přítele.  

Ellos ven mucho la tele.   Oni se dívají hodně na televizi.  

 

sloveso Saber-vědět, znát 

yo sé    já vím 

tú sabes   ty víš 

él sabe    on ví 

ella sabe   ona ví 

nosotros/as sabemos  my víme 

vosotros/as sabéis  vy víte 

ellos saben   oni ví 

 

Yo sé hablar checo.     Umím mluvit česky. 

Mi madre sabe cocinar muy bien.   Moje matka umí dobře vařit. 
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sloveso Poner-položit 

Yo pongo   já položím 

tú pones   ty položíš 

él pone   on položí 

ella pone   ona položí 

nosotros/as ponemos  my položíme 

vosotros/as ponéis  vy položíte 

ellos ponen   oni položí 

 

Ponemos las copas en la mesa.   Položíme sklenice na stůl. 

Pongo mi vida en tus manos.   Vkládám svůj život do tvých rukou.  

 

sloveso Salir-odejít, odjet 

Yo salgo   já odcházím 

tú sales   ty odcházíš 

él sale    on odchází 

ella sale   ona odchází 

nosotros/as salimos  my odcházíme 

vosotros/as salís  vy odcházíte 

ellos salen   oni odcházejí 

 

Salgo de la casa a las 8.   V 8 odcházím z domu. 

Salimos de aquí ahora.   Hned odsud odjíždíme. 
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3. Slovesa s více nepravidelnostmi 

Některá slovesa mají nepravidelnou 1. os. j. č. (končí na slabiku-go), ale zároveň u nich dochází 

ke změnám kmenových souhlásek, například slovesa tener, venir, decir.  

 

Slovesa tener, venir mají nepravidelné 1. osoby jednotného čísla (yo tengo, yo vengo) a 

zároveň změnu ve kmenové samohlásce e>ie (él tiene, ella viene), ale 1. a 2. osoba množného 

čísla je pravidelná. 

 

sloveso Tener-mít 

Yo tengo   já mám 

Tú tienes   ty máš 

Él tiene   on má 

Ella tiene   ona má 

nosotros/as tenemos  my máme 

vosotros/as tenéis  vy máte 

ellos tienen   oni mají 

 

Yo tengo un perro.    Mám psa. 

Nosotros tenemos mucho trabajo.  Máme hodně práce.  

 

sloveso Venir-přijít, přijet 

Yo vengo   já přijdu 

Tú vienes   ty přijdeš 

Él viene   on přijde 

Ella viene   ona přijde 
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nosotros/as venimos  my přijdeme 

vosotros/as venís  vy přijdete 

ellos vienen   oni přijdou 

 

Vamos al cine. ¿Vienes también?   Jdeme do kina. Půjdeš také? 

Vengo de muy lejos.    Přicházím z daleka. 

 

Sloveso decir má nepravidelnou 1. osobu jednotného čísla (yo digo) a zároveň změnu ve 

kmenové samohlásce e>i (ella dice), ale 1. a 2. osoba množného čísla je pravidelná.    

sloveso Decir-říct 

Yo digo   já říkám 

Tú dices   ty říkáš 

Él dice    on říká 

Ella dice   ona říká 

nosotros/as decimos  my říkáme 

vosotros/as decís  vy říkáte 

ellos dicen   oni říkají 

 

Siempre digo la verdad.    Vždy říkám pravdu. 

Decimos lo que pensamos.   Říkáme, co si myslíme. 
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016_Lekce 03_slovesa v přítomném čase_procvičovací 
věty_poslouchejte! 

  No me suena esa canción.   Tahle píseň mi nic nepřipomíná. 

  Debido a los móviles, cada día se envían 
menos postales. 

  Kvůli mobilním telefonům se posílá stále 
méně pohlednic. 

  Las tropas van a la guerra.   Jednotky jsou do války. 

  El océano Atlántico baña a España.   Atlantický oceán omývá Španělsko. 

  No duro casi nada corriendo.   Skoro nic nevydržím, když běžím. 

  Esta casa da al sur.   Ten dům je situován na jih. 

  Tengo vértigo.   Mám závrať. 

  Nos falta dinero para pagar este piso, 
tenemos que pedir un préstamo. . 

  Chybí nám peníze, abychom tento byt 
zaplatili, musíme si zažádat o půjčku. 

  La virgen María nos protege.   Panna Marie nás chrání. 

  ¿Por qué me castigas?   Proč mě trestáš? 

  ¿Por qué me amenazas?   Proč mi vyhrožuješ? 

  Me llevo muy bien con mi jefe.   Se svým šéfem vycházím velmi dobře. 

  No asesino a nadie.   Nikoho nevraždím. 

  Trabaja para la marina comercial.   Pracuje pro obchodní loďstvo. 

  ¿Por qué estrellas los huevos?   Proč rozbíjíš vajíčka? 

  Los soldados forman el ejercito.   Vojáci tvoří armádu. 

  Cazan ciervos.   Loví jeleny. 

  Esta crema obra maravillas.   Tenhle krém dělá zázraky. 

  Tienes que hacerlo funcionar.   Musíš to zprovoznit. 

  ¿Qué te parece el arte contemporáneo?   Co říkáš na současné umění? 

  El juez pena a los delincuentes.   Soudce trestá zločince. 

  Desde el salón no se oyen los ruidos de la 
calle. 

  Z obývacího pokoje nejde slyšet hluk z 
ulice. 

  No se ve un alma.   Duše se nevidí. 

  Luis tira siempre la basura.   Luis vždy vyhazuje odpadky. 

  Siempre ves el lado negativo de las cosas.   Vždy se díváš na špatnou stránku věcí. 

  Nunca frío la comida.   Nikdy jídlo nesmažím. 

  Tengo muchas aficiones.   Mám hodně koníčků. 
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  La madera flota.   Dřevo plave. 

  Falta una pieza del puzle.   Chybí jeden kousek do puzzle. 

  Eso me basta.   To mi stačí. 

  No puedo acordarme de su cara.   Nemohu si vzpomenout na její obličej. 

  Podo el seto todas las primaveras.   Prořezávám živý plot každé jaro. 

  Pedro tiene que actuar hoy.   Pedro musí jednat dnes. 

  Yo también quiero sacarme el carné de 
conducir. 

  Já chci také získat řidičský průkaz. 

  No podemos gastar tanto.   Nemůžeme tolik utrácet. 

  ¿Quién reina en España?   Kdo vládne ve Španělsku? 

  Las ovejas dan lana.   Ovce dávají vlnu. 

  Siempre se tumba en el suelo.   Vždy padá na podlahu. 

  Adoro ir a la playa.   Zbožňuju chodit na pláž. 

  Le da vergüenza hablar con chicas.   Stydí se mluvit s děvčaty. 

  Una cruz marca el lugar.   Místo označuje kříž. 

  Siempre numero los libros que compro.   Vždy si čísluji knihy které kupuji. 

  No sé soldar cobre.   Neumím svářet měď. 

  Discutimos mucho, sin embargo, nos 
queremos. 

  Diskutujeme hodně, nicméně se máme 
rádi. 

  ¿Cómo se prepara esta comida?   Jak se připravuje tohle jídlo? 

  Guarda muy bien los secretos.   Udrží velmi dobře tajemství. 

  ¿Por qué no sueltas la cuerda?   Proč nepustíš to lano? 

  ¿Por qué no le socorres?   Proč mu nepomůžeš? 

  Parece que va a llover.   Zdá se, že bude pršet. 

  Me asalta una duda.   Přepadá mě pochybnost. 

  Prefiero comprar la ropa de marca.   Raději nakupuji značkové oblečení. 

  Ella te apoya en todo.   Ona tě podpoří ve všem. 

  No para de darle vueltas a la cabeza.   Nepřestává jí motat hlavu. 

  Necesito una muestra de sangre.   Potřebuji vzorek krve. 

  Pedro aguanta muy bien la presión.   Pedro snáší tlak velmi dobře. 

  En esta cafetería no se fuma.   V této kavárně se nekouří. 
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  En esta empresa se trata bien a los 
empleados. 

  V této firmě se se zaměstnanci zachází 
dobře. 

  Te alarmas por cualquier cosa.   Znepokojuješ se pro maličkosti. 

  El sol aparece por el este.   Slunce se objevuje na východě. 

  Todas las neveras tienen una garantía de 
dos años. 

  Všechny ledničky mají dvouletou záruku. 

  ¿Dónde se venden los sellos?   Kde se prodávají známky? 

  No quiero secretos, lo largo todo.   Nechci tajemství, všechno vykecám. 

  No consigo encender el fuego.   Nedaří se mi zapálit oheň. 

  Siempre quedamos en el mismo bar.   Vždy se domlouváme ve stejném baru. 

  Mi padre me fuerza a estudiar.   Můj otec mě nutí, abych studoval. 

  Solo necesito cuatro paredes para vivir.   Potřebuji k žití jen čtyři zdi. 

  ¿Qué te parece Lucía? - No sé, no me fío 
de ella. 

  Co říkáš na Lucii? - Nevím, nemám k ní 
důvěru. 

  España se extiende desde los Pirineos 
hasta el Estrecho de Gibraltar. 

  Španělsko se rozkládá od Pyrenejí až po 
Gibraltarský průliv. 

  ¿Qué opinas de Pilar?   Co si myslíš o Pilar? 

  ¿Cómo te llevas con Juana?   Jak vycházíš s Juanou? 

  Llegar a la meta cuesta.   Dojít do cíle něco stojí. 

  ¿Notas algo?   Všímáš si něčeho? 

  Siempre marca algún gol.   Vždy dá nějaký gól. 

  El capitán manda a la tripulación.   Kapitán velí posádce. 

  En esta tienda tienen de todo, incluso la 
ropa. 

  V tomto obchodě mají všechno, dokonce i 
oblečení. 

  Nunca adivino nada.   Nikdy nic neuhádnu. 

  ¿Se conoce la causa de tus dolores?   Je známa příčina tvých bolestí? 

  A veces tenemos que trabajar los fines de 
semana. 

  Někdy musíme pracovat o víkendech. 

  No debes tomar estas pastillas para dormir.   Neměla bys brát tyhle prášky na spaní. 

  Aquí cobro un sueldo excelente.   Tady pobírám výborný plat. 

  Me gusta tocarte.   Rád se Tě dotýkám. 

  Nunca falla cuando dispara.   Nikdy nemine když střílí. 

  No me encuentro bien en los últimos días.   Poslední dobou mi není dobře. 
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  Lucía dispara muy bien.   Lucie střílí velmi dobře. 

  Campo entre los demás estudiantes.   Vynikám mezi ostatními studenty. 

  Se requiere titulación media o superior.   Požaduje se středoškolské nebo 
vysokoškolské vzdělání. 

  ¿Qué color prefiere Elena?   Jaké barvě dává Elena přednost? 

  ¿Cómo osas decirme esas cosas?   Jak si troufáš mi říkat tyhle věci. 

  La pelota bota muy alto.   Míč odskakuje velmi vysoko. 

  Lucía arma el armario.   Lucía montuje skříň. 

  No podemos encontrar la Calle Mayor.   Nemůžeme najít Hlavní ulici. 

  Los médicos curan a los enfermos.   Lékaři léčí nemocné. 

  Tengo una sensación muy extraña.   Mám velmi zvláštní pocit. 

  Ese queso apesta.   Tamten sýr zapáchá. 

  ¿Por qué me arañas?   Proč mě škrábeš? 

  Me parece demasiado caro, ¿me puede 
rebajar algo? 

  Připadá mi to příliš drahé, můžete mi něco 
slevit? 

  Debes cambiar de actitud.   Musíš změnit přístup. 

  ¿Acaso crees que soy tonto?   Možná si myslíš, že jsem hloupý? 

  ¿Quieres echar un vistazo a la sección de 
libros? 

  Chceš se podívat do oddělení knih? 

  Me esfuerzo todo lo que puedo.   Snažím se, seč mohu. 

  María culpa a su hermana.   María obviňuje svoji sestru. 

  Mantengo lo que dije.   Dodržuji, co jsem řekl. 

  El caballo tira del carro.   Kůň táhne vůz. 

  Los electrodomésticos se pueden pagar a 
plazos durante tres años. 

  Domácí elektrospotřebiče je možno platit 
na splátky po dobu tří let. 

  Desde mi terraza se ve toda la ciudad.   Z mé terasy jde vidět celé město. 

  Negocio con alemanes todos los días.   Vyjednávám každý den s Němci. 

  Lleva una camisa suelta.   Nosí volné košile. 

  Esta historia se basa en hechos reales.   Tento příběh se zakládá na skutečnostech. 

  Todos los años planto un árbol.   Každý rok zasadím strom. 

  ¿Qué botón pulsas para abrir la puerta?   Který knoflík mačkáš abys otevřel dveře? 

  Fíjate bien donde pisas.   Dívej se dobře, kde šlapeš. 

  La lotería tiene un gran bote.   Loterie má veliký jackpot. 
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  El pastor cuida del ganado.   Pastýř se stará o dobytek. 

  Llegar a la meta cuesta.   Dojít do cíle něco stojí. 

  Me parece demasiado caro, ¿me puede 
rebajar algo? 

  Připadá mi to příliš drahé, můžete mi něco 
slevit? 

  Se ofrece contrato indefinido.   Nabízí se smlouva na dobu neurčitou. 

  Tienes que aprender a tomar decisiones.   Musíš se naučit rozhodovat se. 

  Elena se dedica sólo a sus aficiones.   Elena se věnuje jen svým zálibám. 

  Quiero terminar de leer este libro hoy.   Dnes chci tuto knihu dočíst. 

  Esta noche quiero entretenerme.   Tuto noc se chci bavit. 
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  Diskutujeme hodně, nicméně se máme 
rádi. 

  Discutimos mucho, sin embargo, nos 
queremos. 

  Tamten sýr zapáchá.   Ese queso apesta. 

  Raději nakupuji značkové oblečení.   Prefiero comprar la ropa de marca. 

  Chceš se podívat do oddělení knih?   ¿Quieres echar un vistazo a la sección de 
libros? 

  Proč mi vyhrožuješ?   ¿Por qué me amenazas? 

  Rád se Tě dotýkám.   Me gusta tocarte. 

  V této kavárně se nekouří.   En esta cafetería no se fuma. 

  Nikdy nic neuhádnu.   Nunca adivino nada. 

  Připadá mi to příliš drahé, můžete mi něco 
slevit? 

  Me parece demasiado caro, ¿me puede 
rebajar algo? 

  Neměla bys brát tyhle prášky na spaní.   No debes tomar estas pastillas para dormir. 

  Nosí volné košile.   Lleva una camisa suelta. 

  Ovce dávají vlnu.   Las ovejas dan lana. 

  Loterie má veliký jackpot.   La lotería tiene un gran bote. 

  Nikoho nevraždím.   No asesino a nadie. 

  Zbožňuju chodit na pláž.   Adoro ir a la playa. 

  Přepadá mě pochybnost.   Me asalta una duda. 

  Proč mě trestáš?   ¿Por qué me castigas? 

  Požaduje se středoškolské nebo 
vysokoškolské vzdělání. 

  Se requiere titulación media o superior. 
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  Dřevo plave.   La madera flota. 

  Tady pobírám výborný plat.   Aquí cobro un sueldo excelente. 

  Proč rozbíjíš vajíčka?   ¿Por qué estrellas los huevos? 

  Jednotky jsou do války.   Las tropas van a la guerra. 

  Vždy padá na podlahu.   Siempre se tumba en el suelo. 

  Se svým šéfem vycházím velmi dobře.   Me llevo muy bien con mi jefe. 

  V této firmě se se zaměstnanci zachází 
dobře. 

  En esta empresa se trata bien a los 
empleados. 

  Proč mě škrábeš?   ¿Por qué me arañas? 

  Prořezávám živý plot každé jaro.   Podo el seto todas las primaveras. 

  Luis vždy vyhazuje odpadky.   Luis tira siempre la basura. 

  Mám závrať.   Tengo vértigo. 

  Můj otec mě nutí, abych studoval.   Mi padre me fuerza a estudiar. 

  Dnes chci tuto knihu dočíst.   Quiero terminar de leer este libro hoy. 

  Mám hodně koníčků.   Tengo muchas aficiones. 

  Kůň táhne vůz.   El caballo tira del carro. 

  Musíš to zprovoznit.   Tienes que hacerlo funcionar. 

  Co říkáš na Lucii? - Nevím, nemám k ní 
důvěru. 

  ¿Qué te parece Lucía? - No sé, no me fío 
de ella. 

  Nechci tajemství, všechno vykecám.   No quiero secretos, lo largo todo. 

  Panna Marie nás chrání.   La virgen María nos protege. 

  Ona tě podpoří ve všem.   Ella te apoya en todo. 

  Španělsko se rozkládá od Pyrenejí až po 
Gibraltarský průliv. 

  España se extiende desde los Pirineos 
hasta el Estrecho de Gibraltar. 

  Vždy se díváš na špatnou stránku věcí.   Siempre ves el lado negativo de las cosas. 

  Já chci také získat řidičský průkaz.   Yo también quiero sacarme el carné de 
conducir. 

  Všímáš si něčeho?   ¿Notas algo? 

  Vždy si čísluji knihy které kupuji.   Siempre numero los libros que compro. 

  Elena se věnuje jen svým zálibám.   Elena se dedica sólo a sus aficiones. 

  Domácí elektrospotřebiče je možno platit 
na splátky po dobu tří let. 

  Los electrodomésticos se pueden pagar a 
plazos durante tres años. 

  Jak si troufáš mi říkat tyhle věci.   ¿Cómo osas decirme esas cosas? 
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  Jaké barvě dává Elena přednost?   ¿Qué color prefiere Elena? 

  Míč odskakuje velmi vysoko.   La pelota bota muy alto. 

  Musíš se naučit rozhodovat se.   Tienes que aprender a tomar decisiones. 

  María obviňuje svoji sestru.   María culpa a su hermana. 

  Udrží velmi dobře tajemství.   Guarda muy bien los secretos. 

  Musíš změnit přístup.   Debes cambiar de actitud. 

  Pracuje pro obchodní loďstvo.   Trabaja para la marina comercial. 

  Z obývacího pokoje nejde slyšet hluk z 
ulice. 

  Desde el salón no se oyen los ruidos de la 
calle. 

  Nikdy nemine když střílí.   Nunca falla cuando dispara. 

  Každý rok zasadím strom.   Todos los años planto un árbol. 

  Pastýř se stará o dobytek.   El pastor cuida del ganado. 

  Vždy se domlouváme ve stejném baru.   Siempre quedamos en el mismo bar. 

  Lucía montuje skříň.   Lucía arma el armario. 

  V tomto obchodě mají všechno, dokonce i 
oblečení. 

  En esta tienda tienen de todo, incluso la 
ropa. 

  Je známa příčina tvých bolestí?   ¿Se conoce la causa de tus dolores? 

  Vynikám mezi ostatními studenty.   Campo entre los demás estudiantes. 

  Nikdy jídlo nesmažím.   Nunca frío la comida. 

  Mám velmi zvláštní pocit.   Tengo una sensación muy extraña. 

  Chybí nám peníze, abychom tento byt 
zaplatili, musíme si zažádat o půjčku. 

  Nos falta dinero para pagar este piso, 
tenemos que pedir un préstamo. . 

  Vojáci tvoří armádu.   Los soldados forman el ejercito. 

  Lékaři léčí nemocné.   Los médicos curan a los enfermos. 

  Jak vycházíš s Juanou?   ¿Cómo te llevas con Juana? 

  Připadá mi to příliš drahé, můžete mi něco 
slevit? 

  Me parece demasiado caro, ¿me puede 
rebajar algo? 

  Neumím svářet měď.   No sé soldar cobre. 

  Dodržuji, co jsem řekl.   Mantengo lo que dije. 

  Duše se nevidí.   No se ve un alma. 

  Atlantický oceán omývá Španělsko.   El océano Atlántico baña a España. 

  Jak se připravuje tohle jídlo?   ¿Cómo se prepara esta comida? 

  Slunce se objevuje na východě.   El sol aparece por el este. 
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  Nemohu si vzpomenout na její obličej.   No puedo acordarme de su cara. 

  Snažím se, seč mohu.   Me esfuerzo todo lo que puedo. 

  Kvůli mobilním telefonům se posílá stále 
méně pohlednic. 

  Debido a los móviles, cada día se envían 
menos postales. 

  Tenhle krém dělá zázraky.   Esta crema obra maravillas. 

  Potřebuji vzorek krve.   Necesito una muestra de sangre. 

  Co říkáš na současné umění?   ¿Qué te parece el arte contemporáneo? 

  Potřebuji k žití jen čtyři zdi.   Solo necesito cuatro paredes para vivir. 

  Ten dům je situován na jih.   Esta casa da al sur. 

  Chybí jeden kousek do puzzle.   Falta una pieza del puzle. 

  Proč mu nepomůžeš?   ¿Por qué no le socorres? 

  Všechny ledničky mají dvouletou záruku.   Todas las neveras tienen una garantía de 
dos años. 

  Kdo vládne ve Španělsku?   ¿Quién reina en España? 

  Dojít do cíle něco stojí.   Llegar a la meta cuesta. 

  Pedro musí jednat dnes.   Pedro tiene que actuar hoy. 

  Kapitán velí posádce.   El capitán manda a la tripulación. 

  Nemůžeme tolik utrácet.   No podemos gastar tanto. 

  Loví jeleny.   Cazan ciervos. 

  Někdy musíme pracovat o víkendech.   A veces tenemos que trabajar los fines de 
semana. 

  Skoro nic nevydržím, když běžím.   No duro casi nada corriendo. 

  Lucie střílí velmi dobře.   Lucía dispara muy bien. 

  Kde se prodávají známky?   ¿Dónde se venden los sellos? 

  To mi stačí.   Eso me basta. 

  Stydí se mluvit s děvčaty.   Le da vergüenza hablar con chicas. 

  Nepřestává jí motat hlavu.   No para de darle vueltas a la cabeza. 

  Nedaří se mi zapálit oheň.   No consigo encender el fuego. 

  Místo označuje kříž.   Una cruz marca el lugar. 

  Znepokojuješ se pro maličkosti.   Te alarmas por cualquier cosa. 

  Vyjednávám každý den s Němci.   Negocio con alemanes todos los días. 

  Dojít do cíle něco stojí.   Llegar a la meta cuesta. 



 129 

  Poslední dobou mi není dobře.   No me encuentro bien en los últimos días. 

  Pedro snáší tlak velmi dobře.   Pedro aguanta muy bien la presión. 

  Dívej se dobře, kde šlapeš.   Fíjate bien donde pisas. 

  Zdá se, že bude pršet.   Parece que va a llover. 

  Nemůžeme najít Hlavní ulici.   No podemos encontrar la Calle Mayor. 

  Co si myslíš o Pilar?   ¿Qué opinas de Pilar? 

  Nabízí se smlouva na dobu neurčitou.   Se ofrece contrato indefinido. 

  Soudce trestá zločince.   El juez pena a los delincuentes. 

  Tento příběh se zakládá na skutečnostech.   Esta historia se basa en hechos reales. 

  Tahle píseň mi nic nepřipomíná.   No me suena esa canción. 

  Z mé terasy jde vidět celé město.   Desde mi terraza se ve toda la ciudad. 

  Který knoflík mačkáš abys otevřel dveře?   ¿Qué botón pulsas para abrir la puerta? 

  Vždy dá nějaký gól.   Siempre marca algún gol. 

  Proč nepustíš to lano?   ¿Por qué no sueltas la cuerda? 

  Možná si myslíš, že jsem hloupý?   ¿Acaso crees que soy tonto? 

  Tuto noc se chci bavit.   Esta noche quiero entretenerme. 
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  Tengo muchas aficiones.   Mám hodně koníčků. 

  ¿Qué te parece el arte contemporáneo?   Co říkáš na současné umění? 

  En esta cafetería no se fuma.   V této kavárně se nekouří. 

  La virgen María nos protege.   Panna Marie nás chrání. 

  Esta casa da al sur.   Ten dům je situován na jih. 

  El juez pena a los delincuentes.   Soudce trestá zločince. 

  Siempre marca algún gol.   Vždy dá nějaký gól. 

  Luis tira siempre la basura.   Luis vždy vyhazuje odpadky. 

  Me esfuerzo todo lo que puedo.   Snažím se, seč mohu. 

  Nos falta dinero para pagar este piso, 
tenemos que pedir un préstamo. . 

  Chybí nám peníze, abychom tento byt 
zaplatili, musíme si zažádat o půjčku. 

  Una cruz marca el lugar.   Místo označuje kříž. 

  Te alarmas por cualquier cosa.   Znepokojuješ se pro maličkosti. 
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  ¿Por qué me amenazas?   Proč mi vyhrožuješ? 

  Todos los años planto un árbol.   Každý rok zasadím strom. 

  ¿Notas algo?   Všímáš si něčeho? 

  Llegar a la meta cuesta.   Dojít do cíle něco stojí. 

  La pelota bota muy alto.   Míč odskakuje velmi vysoko. 

  Me asalta una duda.   Přepadá mě pochybnost. 

  Los médicos curan a los enfermos.   Lékaři léčí nemocné. 

  Parece que va a llover.   Zdá se, že bude pršet. 

  ¿Acaso crees que soy tonto?   Možná si myslíš, že jsem hloupý? 

  Ella te apoya en todo.   Ona tě podpoří ve všem. 

  Discutimos mucho, sin embargo, nos 
queremos. 

  Diskutujeme hodně, nicméně se máme 
rádi. 

  Lucía dispara muy bien.   Lucie střílí velmi dobře. 

  ¿Quién reina en España?   Kdo vládne ve Španělsku? 

  Aquí cobro un sueldo excelente.   Tady pobírám výborný plat. 

  Los soldados forman el ejercito.   Vojáci tvoří armádu. 

  No debes tomar estas pastillas para dormir.   Neměla bys brát tyhle prášky na spaní. 

  Me parece demasiado caro, ¿me puede 
rebajar algo? 

  Připadá mi to příliš drahé, můžete mi něco 
slevit? 

  No consigo encender el fuego.   Nedaří se mi zapálit oheň. 

  Falta una pieza del puzle.   Chybí jeden kousek do puzzle. 

  ¿Qué botón pulsas para abrir la puerta?   Který knoflík mačkáš abys otevřel dveře? 

  La madera flota.   Dřevo plave. 

  Esta historia se basa en hechos reales.   Tento příběh se zakládá na skutečnostech. 

  No duro casi nada corriendo.   Skoro nic nevydržím, když běžím. 

  Adoro ir a la playa.   Zbožňuju chodit na pláž. 

  Siempre se tumba en el suelo.   Vždy padá na podlahu. 

  Nunca adivino nada.   Nikdy nic neuhádnu. 

  Siempre numero los libros que compro.   Vždy si čísluji knihy které kupuji. 

  Desde mi terraza se ve toda la ciudad.   Z mé terasy jde vidět celé město. 

  Se requiere titulación media o superior.   Požaduje se středoškolské nebo 
vysokoškolské vzdělání. 
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  Me parece demasiado caro, ¿me puede 
rebajar algo? 

  Připadá mi to příliš drahé, můžete mi něco 
slevit? 

  A veces tenemos que trabajar los fines de 
semana. 

  Někdy musíme pracovat o víkendech. 

  Elena se dedica sólo a sus aficiones.   Elena se věnuje jen svým zálibám. 

  La lotería tiene un gran bote.   Loterie má veliký jackpot. 

  Me llevo muy bien con mi jefe.   Se svým šéfem vycházím velmi dobře. 

  Cazan ciervos.   Loví jeleny. 

  El capitán manda a la tripulación.   Kapitán velí posádce. 

  Quiero terminar de leer este libro hoy.   Dnes chci tuto knihu dočíst. 

  Mi padre me fuerza a estudiar.   Můj otec mě nutí, abych studoval. 

  El pastor cuida del ganado.   Pastýř se stará o dobytek. 

  ¿Quieres echar un vistazo a la sección de 
libros? 

  Chceš se podívat do oddělení knih? 

  No me suena esa canción.   Tahle píseň mi nic nepřipomíná. 

  Debido a los móviles, cada día se envían 
menos postales. 

  Kvůli mobilním telefonům se posílá stále 
méně pohlednic. 

  Tengo vértigo.   Mám závrať. 

  Todas las neveras tienen una garantía de 
dos años. 

  Všechny ledničky mají dvouletou záruku. 

  Prefiero comprar la ropa de marca.   Raději nakupuji značkové oblečení. 

  Siempre quedamos en el mismo bar.   Vždy se domlouváme ve stejném baru. 

  ¿Se conoce la causa de tus dolores?   Je známa příčina tvých bolestí? 

  No me encuentro bien en los últimos días.   Poslední dobou mi není dobře. 

  ¿Qué color prefiere Elena?   Jaké barvě dává Elena přednost? 

  El océano Atlántico baña a España.   Atlantický oceán omývá Španělsko. 

  Le da vergüenza hablar con chicas.   Stydí se mluvit s děvčaty. 

  Tienes que aprender a tomar decisiones.   Musíš se naučit rozhodovat se. 

  Las ovejas dan lana.   Ovce dávají vlnu. 

  ¿Por qué no le socorres?   Proč mu nepomůžeš? 

  Lleva una camisa suelta.   Nosí volné košile. 

  Desde el salón no se oyen los ruidos de la 
calle. 

  Z obývacího pokoje nejde slyšet hluk z 
ulice. 
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  España se extiende desde los Pirineos 
hasta el Estrecho de Gibraltar. 

  Španělsko se rozkládá od Pyrenejí až po 
Gibraltarský průliv. 

  No quiero secretos, lo largo todo.   Nechci tajemství, všechno vykecám. 

  No sé soldar cobre.   Neumím svářet měď. 

  ¿Por qué me arañas?   Proč mě škrábeš? 

  ¿Dónde se venden los sellos?   Kde se prodávají známky? 

  Mantengo lo que dije.   Dodržuji, co jsem řekl. 

  No podemos encontrar la Calle Mayor.   Nemůžeme najít Hlavní ulici. 

  Se ofrece contrato indefinido.   Nabízí se smlouva na dobu neurčitou. 

  El caballo tira del carro.   Kůň táhne vůz. 

  Negocio con alemanes todos los días.   Vyjednávám každý den s Němci. 

  Ese queso apesta.   Tamten sýr zapáchá. 

  Campo entre los demás estudiantes.   Vynikám mezi ostatními studenty. 

  Tengo una sensación muy extraña.   Mám velmi zvláštní pocit. 

  En esta empresa se trata bien a los 
empleados. 

  V této firmě se se zaměstnanci zachází 
dobře. 

  ¿Cómo se prepara esta comida?   Jak se připravuje tohle jídlo? 

  Fíjate bien donde pisas.   Dívej se dobře, kde šlapeš. 

  Debes cambiar de actitud.   Musíš změnit přístup. 

  ¿Qué opinas de Pilar?   Co si myslíš o Pilar? 

  No puedo acordarme de su cara.   Nemohu si vzpomenout na její obličej. 

  Tienes que hacerlo funcionar.   Musíš to zprovoznit. 

  ¿Qué te parece Lucía? - No sé, no me fío 
de ella. 

  Co říkáš na Lucii? - Nevím, nemám k ní 
důvěru. 

  María culpa a su hermana.   María obviňuje svoji sestru. 

  El sol aparece por el este.   Slunce se objevuje na východě. 

  Lucía arma el armario.   Lucía montuje skříň. 

  ¿Cómo te llevas con Juana?   Jak vycházíš s Juanou? 

  Podo el seto todas las primaveras.   Prořezávám živý plot každé jaro. 

  Los electrodomésticos se pueden pagar a 
plazos durante tres años. 

  Domácí elektrospotřebiče je možno platit 
na splátky po dobu tří let. 

  Eso me basta.   To mi stačí. 
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  En esta tienda tienen de todo, incluso la 
ropa. 

  V tomto obchodě mají všechno, dokonce i 
oblečení. 

  No para de darle vueltas a la cabeza.   Nepřestává jí motat hlavu. 

  Nunca frío la comida.   Nikdy jídlo nesmažím. 

  Necesito una muestra de sangre.   Potřebuji vzorek krve. 

  Solo necesito cuatro paredes para vivir.   Potřebuji k žití jen čtyři zdi. 

  Llegar a la meta cuesta.   Dojít do cíle něco stojí. 

  Trabaja para la marina comercial.   Pracuje pro obchodní loďstvo. 

  Pedro aguanta muy bien la presión.   Pedro snáší tlak velmi dobře. 

  ¿Cómo osas decirme esas cosas?   Jak si troufáš mi říkat tyhle věci. 

  No asesino a nadie.   Nikoho nevraždím. 

  ¿Por qué estrellas los huevos?   Proč rozbíjíš vajíčka? 

  Nunca falla cuando dispara.   Nikdy nemine když střílí. 

  Pedro tiene que actuar hoy.   Pedro musí jednat dnes. 

  Guarda muy bien los secretos.   Udrží velmi dobře tajemství. 

  Las tropas van a la guerra.   Jednotky jsou do války. 

  Esta crema obra maravillas.   Tenhle krém dělá zázraky. 

  ¿Por qué no sueltas la cuerda?   Proč nepustíš to lano? 

  No se ve un alma.   Duše se nevidí. 

  ¿Por qué me castigas?   Proč mě trestáš? 

  Siempre ves el lado negativo de las cosas.   Vždy se díváš na špatnou stránku věcí. 

  Yo también quiero sacarme el carné de 
conducir. 

  Já chci také získat řidičský průkaz. 

  Me gusta tocarte.   Rád se Tě dotýkám. 

  No podemos gastar tanto.   Nemůžeme tolik utrácet. 

  Esta noche quiero entretenerme.   Tuto noc se chci bavit. 
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018.00_Lekce 03_slovesa v přítomném čase_karty 

acaso actitud actuar 

adivinar - adivino, adivinas, 
adivina, adivinamos, 
adivináis, adivinan 

adorar - adoro, adoras, adora, 
adoramos, adoráis, adoran 

afición 

alarmar - alarmo, alarmas, 
alarma, alarmamos, alarmáis, 

alarman 
alma 

amenazar - amenazo, 
amenazas, amenaza, 

amenazamos, amenazáis, 
amenazan 

aparecer - aparezco, 
apareces, aparece, 

aparecemos, aparecéis, 
aparecen 

apestar - apesto, apestas, 
apesta, apestamos, apestáis, 

apestan 

apoyar - apoyo, apoyas, 
apoya, apoyamos, apoyáis, 

apoyan 

arañar - araño, arañas, araña, 
arañamos, arañáis, arañan 

armar - armo, armas, arma, 
armamos, armáis, arman 

asaltar - asalto, asaltas, 
asalta, asaltamos, asaltáis, 

asaltan 

asesinar - asesino, asesinas, 
asesina, asesinamos, 
asesináis, asesinan 

basarse bastar - basta 
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jednat přístup možná 

koníček, vášeň obdivovat, zbožňovat hádat 

hrozit - hrozím - hrozí duše 
znepokojovat - znepokojuji - 

znepokojují 

podporovat - podporuji - 
podporují 

páchnout - páchnu - páchnou 
objevit se - objevuji se - 

objevují se 

přepadnout - přepadávám - 
přepadávají 

vyzbrojit, smontovat - 
montuji - montují 

škrábat - škrábu - škrábou 

stačit mít základ  zavraždit - vraždím - vraždí 
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botar bote 
campar - campo, campas, 

campa, campamos, campáis, 
campan 

carro 
castigar - castigo, castigas, 

castiga, castigamos, 
castigáis, castigan 

causa 

cazar - cazo, cazas, caza, 
cazamos, cazáis, cazan 

contemporáneo contrato indefinido 

costar - cuesta cruz 
culpar - culpo, culpas, culpa, 

culpamos, culpáis, culpan 

curar - curo, curas, cura, 
curamos, curáis, curan 

disparar - disparo, disparas, 
dispara, disparamos, 
disparáis, disparan 

durar - duro, duras, dura, 
duramos, duráis, duran 

sin embargo 

esforzarse - me esfuerzo, te 
esfuerzas, se esfuerza, no 

esforzamos, os esforzáis, se 
esfuerzan 

estrecho 
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vynikat - vynikám - vynikají jackpot odrážet, skákat 

příčina trestat - trestám - trestají vůz 

smlouva na dobu neurčitou současný lovit - lovím - loví 

obvinit - obviňuji - obviňují kříž vyžadovat úsilí 

vydržet - vydržím -vydrží střílet - střílím - střílí léčit - léčím - léčí 

úzký 
snažit se - snažím se - snaží 

se 
nicméně 
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estrellar - estrello, estrellas, 
estrella, estrellamos, 
estrelláis, estrellan 

fallar - fallo, fallas, falla, 
fallamos, falláis, fallan 

fiarse de 

flotar 
forzar - fuerzo, fuerzas, 

fuerza, forzamos, forzáis, 
fuerzan 

freír - frío, fríes, fríe, 
freímos, freís, fríen 

fuego funcionar ganado 

lana 
largar - largo, largas, larga, 

largamos, largáis, largan 
llevarse con 

mantener - mantengo, 
mantienes, mantiene, 

mantenemos, mantenéis, 
mantienen 

marcar - marco, marcas, 
marca, marcamos, marcáis, 

marcan 
marina 

muestra negativo 
negociar - negocio, negocias, 

negocia, negociamos, 
negociáis, negocian 
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důvěřovat komu selhat - selhávám - selhávají rozbíjet - rozbíjím - rozbíjí 

smažit - smažím - smaží nutit - nutím - nutí plavat, nadnášet se 

dobytek fungovat oheň 

snášet se s vykecat - vykecám - vykecají vlna 

námořnictvo 
dát gól - dávám gól - dávají 

gól 
udržovat - udržuji - udržují 

vyjednávat - vyjednávám - 
vyjednávají 

negativní vzorek 
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notar - noto, notas, nota, 
notamos, notáis, notan 

numerar - numero, numeras, 
numera, numeramos, 
numeráis, numeran 

obrar - obro, obras, obra, 
obramos, obráis, obran 

océano opinar de 
osar - oso, osas, osa, osamos, 

osáis, osan 

parecer - parezco, pareces, 
parece, parecemos, parecéis, 

parecen 
paredes 

penar - peno, penas, pena, 
penamos, penáis, penan 

pieza 
pisar - piso, pisas, pisa, 
pisamos, pisáis, pisan 

plantar - planto, plantas, 
planta, plantamos, plantáis, 

plantan 

podar - podo, podas, poda, 
podamos, podáis, podan 

presión 
pulsar - pulso, pulsas, pulsa, 

pulsamos, pulsáis, pulsan 

quedar - quedo, quedas, 
queda, quedamos, quedáis, 

quedan 

reinar - reino, reinas, reina, 
reinamos, reináis, reinan 

secretos 
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způsobovat - způsobuji - 
způsobují 

číslovat - čísluji - číslují 
všimnout si - všímám si - 

všímají si 

opovážit se - opovažuji se - 
opovažují se 

mít názor na oceán 

trestat - trestám - trestají stěny 
připadat, zdát se - zdám se - 

zdají se 

zasadit- sadím - sadí šlapat - šlapu - šlapou kus 

stisknout - tisknu - tisknou tlak 
prořezávat - prořezávám - 

prořezávají 

tajemství vládnout - vládnu - vládnou bývat - bývám - bývají 
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sensación 
socorrer - socorro, socorres, 

socorre, socorremos, 
socorréis, socorren 

soldados 

soldar 
soltar - suelto, sueltas, suelta, 

soltamos, soltáis, sueltan 
sonar - sueno, suenas, suena, 

sonamos, sonáis, suenan 

suelta sur 
tirar - tiro, tiras, tira, tiramos, 

tiráis, tiran 

titulación 
tocar - toco, tocas, toca, 
tocamos, tocáis, tocan 

tripulación 

tropas 
tumbar - tumbo, tumbas, 

tumba, tumbamos, tumbáis, 
tumban 

vergüenza 

vértigo virgen rebajar 
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vojáci pomáhat - pomáhám-pomáhá pocit 

zvonit-zvoním - zvoní pustit - pouštím-pouští svářet 

hodit - házím - hází jih volný 

posádka 
dotýkat se - dotýkám se - 

dotýkají se 
vzdělání 

ostuda spadnout - padám - padají jednotky (vojenské) 

slevit panna závrať, neklid 
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¿Acaso crees que soy tonto? Debes cambiar de actitud. Pedro tiene que actuar hoy. 

Nunca adivino nada. Adoro ir a la playa. Tengo muchas aficiones. 

Te alarmas por cualquier 
cosa. 

No se ve un alma. ¿Por qué me amenazas? 

El sol aparece por el este. Ese queso apesta. Ella te apoya en todo. 

¿Por qué me arañas? Lucía arma el armario. Me asalta una duda. 

No asesino a nadie. 
Esta historia se basa en 

hechos reales. 
Eso me basta. 
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Pedro musí jednat dnes. Musíš změnit přístup. 
Možná si myslíš, že jsem 

hloupý? 

Mám hodně koníčků. Zbožňuju chodit na pláž. Nikdy nic neuhádnu. 

Proč mi vyhrožuješ? Duše se nevidí. 
Znepokojuješ se pro 

maličkosti. 

Ona tě podpoří ve všem. Tamten sýr zapáchá. 
Slunce se objevuje na 

východě. 

Přepadá mě pochybnost. Lucía montuje skříň. Proč mě škrábeš? 

To mi stačí. 
Tento příběh se zakládá na 

skutečnostech. 
Nikoho nevraždím. 
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La pelota bota muy alto. La lotería tiene un gran bote. 
Campo entre los demás 

estudiantes. 

El caballo tira del carro. ¿Por qué me castigas? 
¿Se conoce la causa de tus 

dolores? 

Cazan ciervos. 
¿Qué te parece el arte 

contemporáneo? 
Se ofrece contrato 

indefinido. 

Llegar a la meta cuesta. Una cruz marca el lugar. María culpa a su hermana. 

Los médicos curan a los 
enfermos. 

Lucía dispara muy bien. No duro casi nada corriendo. 

Discutimos mucho, sin 
embargo, nos queremos. 

Me esfuerzo todo lo que 
puedo. 

España se extiende desde los 
Pirineos hasta el Estrecho de 

Gibraltar. 
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Vynikám mezi ostatními 
studenty. 

Loterie má veliký jackpot. 
Míč odskakuje velmi 

vysoko. 

Je známa příčina tvých 
bolestí? 

Proč mě trestáš? Kůň táhne vůz. 

Nabízí se smlouva na dobu 
neurčitou. 

Co říkáš na současné umění? Loví jeleny. 

María obviňuje svoji sestru. Místo označuje kříž. Dojít do cíle něco stojí. 

Skoro nic nevydržím, když 
běžím. 

Lucie střílí velmi dobře. Lékaři léčí nemocné. 

Španělsko se rozkládá od 
Pyrenejí až po Gibraltarský 

průliv. 
Snažím se, seč mohu. 

Diskutujeme hodně, nicméně 
se máme rádi. 
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¿Por qué estrellas los 
huevos? 

Nunca falla cuando dispara. 
¿Qué te parece Lucía? - No 

sé, no me fío de ella. 

La madera flota. 
Mi padre me fuerza a 

estudiar. 
Nunca frío la comida. 

No consigo encender el 
fuego. 

Tienes que hacerlo 
funcionar. 

El pastor cuida del ganado. 

Las ovejas dan lana. 
No quiero secretos, lo largo 

todo. 
Me llevo muy bien con mi 

jefe. 

Mantengo lo que dije. Siempre marca algún gol. 
Trabaja para la marina 

comercial. 

Llegar a la meta cuesta. 
Necesito una muestra de 

sangre. 
Siempre ves el lado negativo 

de las cosas. 
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Co říkáš na Lucii? - Nevím, 
nemám k ní důvěru. 

Nikdy nemine když střílí. Proč rozbíjíš vajíčka? 

Nikdy jídlo nesmažím. 
Můj otec mě nutí, abych 

studoval. 
Dřevo plave. 

Pastýř se stará o dobytek. Musíš to zprovoznit. Nedaří se mi zapálit oheň. 

Se svým šéfem vycházím 
velmi dobře. 

Nechci tajemství, všechno 
vykecám. 

Ovce dávají vlnu. 

Pracuje pro obchodní 
loďstvo. 

Vždy dá nějaký gól. Dodržuji, co jsem řekl. 

Vždy se díváš na špatnou 
stránku věcí. 

Potřebuji vzorek krve. Dojít do cíle něco stojí. 
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Negocio con alemanes todos 
los días. 

¿Notas algo? 
Siempre numero los libros 

que compro. 

Esta crema obra maravillas. 
El océano Atlántico baña a 

España. 
¿Qué opinas de Pilar? 

¿Cómo osas decirme esas 
cosas? 

Parece que va a llover. 
Solo necesito cuatro paredes 

para vivir. 

El juez pena a los 
delincuentes. 

Falta una pieza del puzle. Fíjate bien donde pisas. 

Todos los años planto un 
árbol. 

Podo el seto todas las 
primaveras. 

Pedro aguanta muy bien la 
presión. 

¿Qué botón pulsas para abrir 
la puerta? 

Siempre quedamos en el 
mismo bar. 

¿Quién reina en España? 
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Vždy si čísluji knihy které 
kupuji. 

Všímáš si něčeho? 
Vyjednávám každý den s 

Němci. 

Co si myslíš o Pilar? 
Atlantický oceán omývá 

Španělsko. 
Tenhle krém dělá zázraky. 

Potřebuji k žití jen čtyři zdi. Zdá se, že bude pršet. 
Jak si troufáš mi říkat tyhle 

věci. 

Dívej se dobře, kde šlapeš. 
Chybí jeden kousek do 

puzzle. 
Soudce trestá zločince. 

Pedro snáší tlak velmi dobře. 
Prořezávám živý plot každé 

jaro. 
Každý rok zasadím strom. 

Kdo vládne ve Španělsku? 
Vždy se domlouváme ve 

stejném baru. 
Který knoflík mačkáš abys 

otevřel dveře? 
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Guarda muy bien los 
secretos. 

¿Dónde se venden los sellos? 
Tengo una sensación muy 

extraña. 

¿Por qué no le socorres? 
Los soldados forman el 

ejercito. 
No sé soldar cobre. 

¿Por qué no sueltas la 
cuerda? 

No me suena esa canción. Lleva una camisa suelta. 

Esta casa da al sur. Luis tira siempre la basura. 
Se requiere titulación media 

o superior. 

Me gusta tocarte. 
El capitán manda a la 

tripulación. 
Las tropas van a la guerra. 

Siempre se tumba en el 
suelo. 

Le da vergüenza hablar con 
chicas. 

Tengo vértigo. 
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Mám velmi zvláštní pocit. Kde se prodávají známky? Udrží velmi dobře tajemství. 

Neumím svářet měď. Vojáci tvoří armádu. Proč mu nepomůžeš? 

Nosí volné košile. 
Tahle píseň mi nic 

nepřipomíná. 
Proč nepustíš to lano? 

Požaduje se středoškolské 
nebo vysokoškolské 

vzdělání. 
Luis vždy vyhazuje odpadky. Ten dům je situován na jih. 

Jednotky jsou do války. Kapitán velí posádce. Rád se Tě dotýkám. 

Mám závrať. Stydí se mluvit s děvčaty. Vždy padá na podlahu. 
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La virgen María nos protege. 
No para de darle vueltas a la 

cabeza. 
Me parece demasiado caro, 

¿me puede rebajar algo? 

Elena se dedica sólo a sus 
aficiones. 

¿Cómo te llevas con Juana? 
No podemos encontrar la 

Calle Mayor. 

Yo también quiero sacarme 
el carné de conducir. 

No me encuentro bien en los 
últimos días. 

No puedo acordarme de su 
cara. 

En esta cafetería no se fuma. 
Desde mi terraza se ve toda 

la ciudad. 
¿Cómo se prepara esta 

comida? 

En esta empresa se trata bien 
a los empleados. 

A veces tenemos que trabajar 
los fines de semana. 

Aquí cobro un sueldo 
excelente. 

Desde el salón no se oyen los 
ruidos de la calle. 

Debido a los móviles, cada 
día se envían menos 

postales. 
¿Qué color prefiere Elena? 

 
 
 
 
 
 
 



 155 

Připadá mi to příliš drahé, 
můžete mi něco slevit? 

Nepřestává jí motat hlavu. Panna Marie nás chrání. 

Nemůžeme najít Hlavní 
ulici. 

Jak vycházíš s Juanou? 
Elena se věnuje jen svým 

zálibám. 

Nemohu si vzpomenout na 
její obličej. 

Poslední dobou mi není 
dobře. 

Já chci také získat řidičský 
průkaz. 

Jak se připravuje tohle jídlo? 
Z mé terasy jde vidět celé 

město. 
V této kavárně se nekouří. 

Tady pobírám výborný plat. 
Někdy musíme pracovat o 

víkendech. 
V této firmě se se 

zaměstnanci zachází dobře. 

Jaké barvě dává Elena 
přednost? 

Kvůli mobilním telefonům 
se posílá stále méně 

pohlednic. 

Z obývacího pokoje nejde 
slyšet hluk z ulice. 
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Nos falta dinero para pagar 
este piso, tenemos que pedir 

un préstamo. . 

No debes tomar estas 
pastillas para dormir. 

Me parece demasiado caro, 
¿me puede rebajar algo? 

Los electrodomésticos se 
pueden pagar a plazos 

durante tres años. 
No podemos gastar tanto. 

Prefiero comprar la ropa de 
marca. 

Todas las neveras tienen una 
garantía de dos años. 

¿Quieres echar un vistazo a 
la sección de libros? 

Tienes que aprender a tomar 
decisiones. 

Quiero terminar de leer este 
libro hoy. 

En esta tienda tienen de todo, 
incluso la ropa. 

Esta noche quiero 
entretenerme. 

-  -  -  

-  -  -  
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Připadá mi to příliš drahé, 
můžete mi něco slevit? 

Neměla bys brát tyhle prášky 
na spaní. 

Chybí nám peníze, abychom 
tento byt zaplatili, musíme si 

zažádat o půjčku. 

Raději nakupuji značkové 
oblečení. 

Nemůžeme tolik utrácet. 
Domácí elektrospotřebiče je 
možno platit na splátky po 

dobu tří let. 

Musíš se naučit rozhodovat 
se. 

Chceš se podívat do oddělení 
knih? 

Všechny ledničky mají 
dvouletou záruku. 

Tuto noc se chci bavit. 
V tomto obchodě mají 

všechno, dokonce i oblečení. 
Dnes chci tuto knihu dočíst. 
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018.02_Lekce 03_slovesa v přítomném čase_test 

  nicméně ................................................................. 

  Ten dům je situován na jih. ................................................................. 

  jackpot ................................................................. 

  rozbíjet - rozbíjím - rozbíjí ................................................................. 

  lovit - lovím - loví ................................................................. 

  posádka ................................................................. 

  María obviňuje svoji sestru. ................................................................. 

  Znepokojuješ se pro maličkosti. ................................................................. 

  smlouva na dobu neurčitou ................................................................. 

  Elena se věnuje jen svým zálibám. ................................................................. 

  Možná si myslíš, že jsem hloupý? ................................................................. 

  snažit se - snažím se - snaží se ................................................................. 

  Vždy dá nějaký gól. ................................................................. 

  Nikoho nevraždím. ................................................................. 

  všimnout si - všímám si - všímají si ................................................................. 

  dotýkat se - dotýkám se - dotýkají se ................................................................. 

  Jak si troufáš mi říkat tyhle věci. ................................................................. 

  Proč mi vyhrožuješ? ................................................................. 

  hrozit - hrozím - hrozí ................................................................. 

  Nedaří se mi zapálit oheň. ................................................................. 

  stěny ................................................................. 

  Který knoflík mačkáš abys otevřel dveře? ................................................................. 

  Kapitán velí posádce. ................................................................. 

  Kvůli mobilním telefonům se posílá stále 
méně pohlednic. 

................................................................. 

  panna ................................................................. 

  páchnout - páchnu - páchnou ................................................................. 

  Ona tě podpoří ve všem. ................................................................. 

  vlna ................................................................. 

  Snažím se, seč mohu. ................................................................. 

  tajemství ................................................................. 
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  Pedro musí jednat dnes. ................................................................. 

  Dojít do cíle něco stojí. ................................................................. 

  úzký ................................................................. 

  Potřebuji vzorek krve. ................................................................. 

  Proč rozbíjíš vajíčka? ................................................................. 

  Mám závrať. ................................................................. 

  negativní ................................................................. 

  prořezávat - prořezávám - prořezávají ................................................................. 

  To mi stačí. ................................................................. 

  Musíš se naučit rozhodovat se. ................................................................. 

  Jak se připravuje tohle jídlo? ................................................................. 

  Každý rok zasadím strom. ................................................................. 

  Slunce se objevuje na východě. ................................................................. 

  Dívej se dobře, kde šlapeš. ................................................................. 

  Tady pobírám výborný plat. ................................................................. 

  V této kavárně se nekouří. ................................................................. 

  snášet se s ................................................................. 

  Potřebuji k žití jen čtyři zdi. ................................................................. 

  Vždy se díváš na špatnou stránku věcí. ................................................................. 

  zasadit- sadím - sadí ................................................................. 

  podporovat - podporuji - podporují ................................................................. 

  dobytek ................................................................. 

  Co si myslíš o Pilar? ................................................................. 

  Neměla bys brát tyhle prášky na spaní. ................................................................. 

  svářet ................................................................. 

  ostuda ................................................................. 

  Tuto noc se chci bavit. ................................................................. 

  střílet - střílím - střílí ................................................................. 

  Vždy se domlouváme ve stejném baru. ................................................................. 

  škrábat - škrábu - škrábou ................................................................. 

  Někdy musíme pracovat o víkendech. ................................................................. 
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  pomáhat - pomáhám-pomáhá ................................................................. 

  Připadá mi to příliš drahé, můžete mi něco 
slevit? 

................................................................. 

  Mám velmi zvláštní pocit. ................................................................. 

  Nikdy nic neuhádnu. ................................................................. 

  Nemůžeme najít Hlavní ulici. ................................................................. 

  Dnes chci tuto knihu dočíst. ................................................................. 

  možná ................................................................. 

  Nemohu si vzpomenout na její obličej. ................................................................. 

  jednotky (vojenské) ................................................................. 

  kříž ................................................................. 

  jih ................................................................. 

  Nemůžeme tolik utrácet. ................................................................. 

  vyzbrojit, smontovat - montuji - montují ................................................................. 

  Vždy si čísluji knihy které kupuji. ................................................................. 

  Co říkáš na současné umění? ................................................................. 

  oceán ................................................................. 

  odrážet, skákat ................................................................. 

  jednat ................................................................. 

  Kůň táhne vůz. ................................................................. 

  Tahle píseň mi nic nepřipomíná. ................................................................. 

  Chybí jeden kousek do puzzle. ................................................................. 

  Proč mě trestáš? ................................................................. 

  vyjednávat - vyjednávám - vyjednávají ................................................................. 

  mít názor na ................................................................. 

  oheň ................................................................. 

  Požaduje se středoškolské nebo 
vysokoškolské vzdělání. 

................................................................. 

  udržovat - udržuji - udržují ................................................................. 

  kus ................................................................. 

  vydržet - vydržím -vydrží ................................................................. 

  Rád se Tě dotýkám. ................................................................. 
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  zavraždit - vraždím - vraždí ................................................................. 

  Skoro nic nevydržím, když běžím. ................................................................. 

  Zbožňuju chodit na pláž. ................................................................. 

  objevit se - objevuji se - objevují se ................................................................. 

  Lékaři léčí nemocné. ................................................................. 

  Stydí se mluvit s děvčaty. ................................................................. 

  Pracuje pro obchodní loďstvo. ................................................................. 

  trestat - trestám - trestají ................................................................. 

  koníček, vášeň ................................................................. 

  Z mé terasy jde vidět celé město. ................................................................. 

  vzorek ................................................................. 

  Neumím svářet měď. ................................................................. 

  opovážit se - opovažuji se - opovažují se ................................................................. 

  plavat, nadnášet se ................................................................. 

  Dodržuji, co jsem řekl. ................................................................. 

  způsobovat - způsobuji - způsobují ................................................................. 

  Ovce dávají vlnu. ................................................................. 

  dát gól - dávám gól - dávají gól ................................................................. 

  Proč nepustíš to lano? ................................................................. 

  vyžadovat úsilí ................................................................. 

  V této firmě se se zaměstnanci zachází 
dobře. 

................................................................. 

  selhat - selhávám - selhávají ................................................................. 

  připadat, zdát se - zdám se - zdají se ................................................................. 

  tlak ................................................................. 

  nutit - nutím - nutí ................................................................. 

  Luis vždy vyhazuje odpadky. ................................................................. 

  Nikdy jídlo nesmažím. ................................................................. 

  Je známa příčina tvých bolestí? ................................................................. 

  šlapat - šlapu - šlapou ................................................................. 

  duše ................................................................. 
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  Udrží velmi dobře tajemství. ................................................................. 

  Atlantický oceán omývá Španělsko. ................................................................. 

  Pedro snáší tlak velmi dobře. ................................................................. 

  Španělsko se rozkládá od Pyrenejí až po 
Gibraltarský průliv. 

................................................................. 

  mít základ  ................................................................. 

  Vždy padá na podlahu. ................................................................. 

  Místo označuje kříž. ................................................................. 

  přístup ................................................................. 

  smažit - smažím - smaží ................................................................. 

  Všímáš si něčeho? ................................................................. 

  Dřevo plave. ................................................................. 

  Jednotky jsou do války. ................................................................. 

  Všechny ledničky mají dvouletou záruku. ................................................................. 

  Co říkáš na Lucii? - Nevím, nemám k ní 
důvěru. 

................................................................. 

  Diskutujeme hodně, nicméně se máme 
rádi. 

................................................................. 

  Připadá mi to příliš drahé, můžete mi něco 
slevit? 

................................................................. 

  vládnout - vládnu - vládnou ................................................................. 

  vynikat - vynikám - vynikají ................................................................. 

  Můj otec mě nutí, abych studoval. ................................................................. 

  Raději nakupuji značkové oblečení. ................................................................. 

  vykecat - vykecám - vykecají ................................................................. 

  V tomto obchodě mají všechno, dokonce i 
oblečení. 

................................................................. 

  Lucía montuje skříň. ................................................................. 

  obdivovat, zbožňovat ................................................................. 

  Z obývacího pokoje nejde slyšet hluk z 
ulice. 

................................................................. 

  Já chci také získat řidičský průkaz. ................................................................. 

  volný ................................................................. 
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  důvěřovat komu ................................................................. 

  Panna Marie nás chrání. ................................................................. 

  Vyjednávám každý den s Němci. ................................................................. 

  stisknout - tisknu - tisknou ................................................................. 

  léčit - léčím - léčí ................................................................. 

  přepadnout - přepadávám - přepadávají ................................................................. 

  Chceš se podívat do oddělení knih? ................................................................. 

  obvinit - obviňuji - obviňují ................................................................. 

  Loterie má veliký jackpot. ................................................................. 

  stačit ................................................................. 

  Se svým šéfem vycházím velmi dobře. ................................................................. 

  současný ................................................................. 

  Proč mu nepomůžeš? ................................................................. 

  Dojít do cíle něco stojí. ................................................................. 

  Nikdy nemine když střílí. ................................................................. 

  vůz ................................................................. 

  námořnictvo ................................................................. 

  Míč odskakuje velmi vysoko. ................................................................. 

  fungovat ................................................................. 

  pustit - pouštím-pouští ................................................................. 

  Musíš to zprovoznit. ................................................................. 

  Tenhle krém dělá zázraky. ................................................................. 

  hodit - házím - hází ................................................................. 

  Loví jeleny. ................................................................. 

  Vynikám mezi ostatními studenty. ................................................................. 

  Poslední dobou mi není dobře. ................................................................. 

  spadnout - padám - padají ................................................................. 

  Nepřestává jí motat hlavu. ................................................................. 

  Kdo vládne ve Španělsku? ................................................................. 

  vojáci ................................................................. 

  Soudce trestá zločince. ................................................................. 
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  Pastýř se stará o dobytek. ................................................................. 

  číslovat - čísluji - číslují ................................................................. 

  Proč mě škrábeš? ................................................................. 

  Musíš změnit přístup. ................................................................. 

  příčina ................................................................. 

  Tamten sýr zapáchá. ................................................................. 

  Přepadá mě pochybnost. ................................................................. 

  Duše se nevidí. ................................................................. 

  Vojáci tvoří armádu. ................................................................. 

  Domácí elektrospotřebiče je možno platit 
na splátky po dobu tří let. 

................................................................. 

  Tento příběh se zakládá na skutečnostech. ................................................................. 

  znepokojovat - znepokojuji - znepokojují ................................................................. 

  Jak vycházíš s Juanou? ................................................................. 

  Lucie střílí velmi dobře. ................................................................. 

  Chybí nám peníze, abychom tento byt 
zaplatili, musíme si zažádat o půjčku. 

................................................................. 

  Prořezávám živý plot každé jaro. ................................................................. 

  pocit ................................................................. 

  Mám hodně koníčků. ................................................................. 

  Jaké barvě dává Elena přednost? ................................................................. 

  vzdělání ................................................................. 

  slevit ................................................................. 
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018.03_Lekce 03_slovesa v přítomném čase_test_klíč 

  nicméně   sin embargo 

  Ten dům je situován na jih.   Esta casa da al sur. 

  jackpot   bote 

  rozbíjet - rozbíjím - rozbíjí   estrellar - estrello, estrellas, estrella, 
estrellamos, estrelláis, estrellan 

  lovit - lovím - loví   cazar - cazo, cazas, caza, cazamos, cazáis, 
cazan 

  posádka   tripulación 

  María obviňuje svoji sestru.   María culpa a su hermana. 

  Znepokojuješ se pro maličkosti.   Te alarmas por cualquier cosa. 

  smlouva na dobu neurčitou   contrato indefinido 

  Elena se věnuje jen svým zálibám.   Elena se dedica sólo a sus aficiones. 

  Možná si myslíš, že jsem hloupý?   ¿Acaso crees que soy tonto? 

  snažit se - snažím se - snaží se   esforzarse - me esfuerzo, te esfuerzas, se 
esfuerza, no esforzamos, os esforzáis, se 
esfuerzan 

  Vždy dá nějaký gól.   Siempre marca algún gol. 

  Nikoho nevraždím.   No asesino a nadie. 

  všimnout si - všímám si - všímají si   notar - noto, notas, nota, notamos, notáis, 
notan 

  dotýkat se - dotýkám se - dotýkají se   tocar - toco, tocas, toca, tocamos, tocáis, 
tocan 

  Jak si troufáš mi říkat tyhle věci.   ¿Cómo osas decirme esas cosas? 

  Proč mi vyhrožuješ?   ¿Por qué me amenazas? 

  hrozit - hrozím - hrozí   amenazar - amenazo, amenazas, amenaza, 
amenazamos, amenazáis, amenazan 

  Nedaří se mi zapálit oheň.   No consigo encender el fuego. 

  stěny   paredes 

  Který knoflík mačkáš abys otevřel dveře?   ¿Qué botón pulsas para abrir la puerta? 

  Kapitán velí posádce.   El capitán manda a la tripulación. 

  Kvůli mobilním telefonům se posílá stále 
méně pohlednic. 

  Debido a los móviles, cada día se envían 
menos postales. 

  panna   virgen 
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  páchnout - páchnu - páchnou   apestar - apesto, apestas, apesta, 
apestamos, apestáis, apestan 

  Ona tě podpoří ve všem.   Ella te apoya en todo. 

  vlna   lana 

  Snažím se, seč mohu.   Me esfuerzo todo lo que puedo. 

  tajemství   secretos 

  Pedro musí jednat dnes.   Pedro tiene que actuar hoy. 

  Dojít do cíle něco stojí.   Llegar a la meta cuesta. 

  úzký   estrecho 

  Potřebuji vzorek krve.   Necesito una muestra de sangre. 

  Proč rozbíjíš vajíčka?   ¿Por qué estrellas los huevos? 

  Mám závrať.   Tengo vértigo. 

  negativní   negativo 

  prořezávat - prořezávám - prořezávají   podar - podo, podas, poda, podamos, 
podáis, podan 

  To mi stačí.   Eso me basta. 

  Musíš se naučit rozhodovat se.   Tienes que aprender a tomar decisiones. 

  Jak se připravuje tohle jídlo?   ¿Cómo se prepara esta comida? 

  Každý rok zasadím strom.   Todos los años planto un árbol. 

  Slunce se objevuje na východě.   El sol aparece por el este. 

  Dívej se dobře, kde šlapeš.   Fíjate bien donde pisas. 

  Tady pobírám výborný plat.   Aquí cobro un sueldo excelente. 

  V této kavárně se nekouří.   En esta cafetería no se fuma. 

  snášet se s   llevarse con 

  Potřebuji k žití jen čtyři zdi.   Solo necesito cuatro paredes para vivir. 

  Vždy se díváš na špatnou stránku věcí.   Siempre ves el lado negativo de las cosas. 

  zasadit- sadím - sadí   plantar - planto, plantas, planta, plantamos, 
plantáis, plantan 

  podporovat - podporuji - podporují   apoyar - apoyo, apoyas, apoya, apoyamos, 
apoyáis, apoyan 

  dobytek   ganado 

  Co si myslíš o Pilar?   ¿Qué opinas de Pilar? 

  Neměla bys brát tyhle prášky na spaní.   No debes tomar estas pastillas para dormir. 
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  svářet   soldar 

  ostuda   vergüenza 

  Tuto noc se chci bavit.   Esta noche quiero entretenerme. 

  střílet - střílím - střílí   disparar - disparo, disparas, dispara, 
disparamos, disparáis, disparan 

  Vždy se domlouváme ve stejném baru.   Siempre quedamos en el mismo bar. 

  škrábat - škrábu - škrábou   arañar - araño, arañas, araña, arañamos, 
arañáis, arañan 

  Někdy musíme pracovat o víkendech.   A veces tenemos que trabajar los fines de 
semana. 

  pomáhat - pomáhám-pomáhá   socorrer - socorro, socorres, socorre, 
socorremos, socorréis, socorren 

  Připadá mi to příliš drahé, můžete mi něco 
slevit? 

  Me parece demasiado caro, ¿me puede 
rebajar algo? 

  Mám velmi zvláštní pocit.   Tengo una sensación muy extraña. 

  Nikdy nic neuhádnu.   Nunca adivino nada. 

  Nemůžeme najít Hlavní ulici.   No podemos encontrar la Calle Mayor. 

  Dnes chci tuto knihu dočíst.   Quiero terminar de leer este libro hoy. 

  možná   acaso 

  Nemohu si vzpomenout na její obličej.   No puedo acordarme de su cara. 

  jednotky (vojenské)   tropas 

  kříž   cruz 

  jih   sur 

  Nemůžeme tolik utrácet.   No podemos gastar tanto. 

  vyzbrojit, smontovat - montuji - montují   armar - armo, armas, arma, armamos, 
armáis, arman 

  Vždy si čísluji knihy které kupuji.   Siempre numero los libros que compro. 

  Co říkáš na současné umění?   ¿Qué te parece el arte contemporáneo? 

  oceán   océano 

  odrážet, skákat   botar 

  jednat   actuar 

  Kůň táhne vůz.   El caballo tira del carro. 

  Tahle píseň mi nic nepřipomíná.   No me suena esa canción. 
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  Chybí jeden kousek do puzzle.   Falta una pieza del puzle. 

  Proč mě trestáš?   ¿Por qué me castigas? 

  vyjednávat - vyjednávám - vyjednávají   negociar - negocio, negocias, negocia, 
negociamos, negociáis, negocian 

  mít názor na   opinar de 

  oheň   fuego 

  Požaduje se středoškolské nebo 
vysokoškolské vzdělání. 

  Se requiere titulación media o superior. 

  udržovat - udržuji - udržují   mantener - mantengo, mantienes, 
mantiene, mantenemos, mantenéis, 
mantienen 

  kus   pieza 

  vydržet - vydržím -vydrží   durar - duro, duras, dura, duramos, duráis, 
duran 

  Rád se Tě dotýkám.   Me gusta tocarte. 

  zavraždit - vraždím - vraždí   asesinar - asesino, asesinas, asesina, 
asesinamos, asesináis, asesinan 

  Skoro nic nevydržím, když běžím.   No duro casi nada corriendo. 

  Zbožňuju chodit na pláž.   Adoro ir a la playa. 

  objevit se - objevuji se - objevují se   aparecer - aparezco, apareces, aparece, 
aparecemos, aparecéis, aparecen 

  Lékaři léčí nemocné.   Los médicos curan a los enfermos. 

  Stydí se mluvit s děvčaty.   Le da vergüenza hablar con chicas. 

  Pracuje pro obchodní loďstvo.   Trabaja para la marina comercial. 

  trestat - trestám - trestají   penar - peno, penas, pena, penamos, 
penáis, penan 

  koníček, vášeň   afición 

  Z mé terasy jde vidět celé město.   Desde mi terraza se ve toda la ciudad. 

  vzorek   muestra 

  Neumím svářet měď.   No sé soldar cobre. 

  opovážit se - opovažuji se - opovažují se   osar - oso, osas, osa, osamos, osáis, osan 

  plavat, nadnášet se   flotar 

  Dodržuji, co jsem řekl.   Mantengo lo que dije. 
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  způsobovat - způsobuji - způsobují   obrar - obro, obras, obra, obramos, obráis, 
obran 

  Ovce dávají vlnu.   Las ovejas dan lana. 

  dát gól - dávám gól - dávají gól   marcar - marco, marcas, marca, marcamos, 
marcáis, marcan 

  Proč nepustíš to lano?   ¿Por qué no sueltas la cuerda? 

  vyžadovat úsilí   costar - cuesta 

  V této firmě se se zaměstnanci zachází 
dobře. 

  En esta empresa se trata bien a los 
empleados. 

  selhat - selhávám - selhávají   fallar - fallo, fallas, falla, fallamos, falláis, 
fallan 

  připadat, zdát se - zdám se - zdají se   parecer - parezco, pareces, parece, 
parecemos, parecéis, parecen 

  tlak   presión 

  nutit - nutím - nutí   forzar - fuerzo, fuerzas, fuerza, forzamos, 
forzáis, fuerzan 

  Luis vždy vyhazuje odpadky.   Luis tira siempre la basura. 

  Nikdy jídlo nesmažím.   Nunca frío la comida. 

  Je známa příčina tvých bolestí?   ¿Se conoce la causa de tus dolores? 

  šlapat - šlapu - šlapou   pisar - piso, pisas, pisa, pisamos, pisáis, 
pisan 

  duše   alma 

  Udrží velmi dobře tajemství.   Guarda muy bien los secretos. 

  Atlantický oceán omývá Španělsko.   El océano Atlántico baña a España. 

  Pedro snáší tlak velmi dobře.   Pedro aguanta muy bien la presión. 

  Španělsko se rozkládá od Pyrenejí až po 
Gibraltarský průliv. 

  España se extiende desde los Pirineos 
hasta el Estrecho de Gibraltar. 

  mít základ    basarse 

  Vždy padá na podlahu.   Siempre se tumba en el suelo. 

  Místo označuje kříž.   Una cruz marca el lugar. 

  přístup   actitud 

  smažit - smažím - smaží   freír - frío, fríes, fríe, freímos, freís, fríen 

  Všímáš si něčeho?   ¿Notas algo? 

  Dřevo plave.   La madera flota. 
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  Jednotky jsou do války.   Las tropas van a la guerra. 

  Všechny ledničky mají dvouletou záruku.   Todas las neveras tienen una garantía de 
dos años. 

  Co říkáš na Lucii? - Nevím, nemám k ní 
důvěru. 

  ¿Qué te parece Lucía? - No sé, no me fío 
de ella. 

  Diskutujeme hodně, nicméně se máme 
rádi. 

  Discutimos mucho, sin embargo, nos 
queremos. 

  Připadá mi to příliš drahé, můžete mi něco 
slevit? 

  Me parece demasiado caro, ¿me puede 
rebajar algo? 

  vládnout - vládnu - vládnou   reinar - reino, reinas, reina, reinamos, 
reináis, reinan 

  vynikat - vynikám - vynikají   campar - campo, campas, campa, 
campamos, campáis, campan 

  Můj otec mě nutí, abych studoval.   Mi padre me fuerza a estudiar. 

  Raději nakupuji značkové oblečení.   Prefiero comprar la ropa de marca. 

  vykecat - vykecám - vykecají   largar - largo, largas, larga, largamos, 
largáis, largan 

  V tomto obchodě mají všechno, dokonce i 
oblečení. 

  En esta tienda tienen de todo, incluso la 
ropa. 

  Lucía montuje skříň.   Lucía arma el armario. 

  obdivovat, zbožňovat   adorar - adoro, adoras, adora, adoramos, 
adoráis, adoran 

  Z obývacího pokoje nejde slyšet hluk z 
ulice. 

  Desde el salón no se oyen los ruidos de la 
calle. 

  Já chci také získat řidičský průkaz.   Yo también quiero sacarme el carné de 
conducir. 

  volný   suelta 

  důvěřovat komu   fiarse de 

  Panna Marie nás chrání.   La virgen María nos protege. 

  Vyjednávám každý den s Němci.   Negocio con alemanes todos los días. 

  stisknout - tisknu - tisknou   pulsar - pulso, pulsas, pulsa, pulsamos, 
pulsáis, pulsan 

  léčit - léčím - léčí   curar - curo, curas, cura, curamos, curáis, 
curan 

  přepadnout - přepadávám - přepadávají   asaltar - asalto, asaltas, asalta, asaltamos, 
asaltáis, asaltan 
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  Chceš se podívat do oddělení knih?   ¿Quieres echar un vistazo a la sección de 
libros? 

  obvinit - obviňuji - obviňují   culpar - culpo, culpas, culpa, culpamos, 
culpáis, culpan 

  Loterie má veliký jackpot.   La lotería tiene un gran bote. 

  stačit   bastar - basta 

  Se svým šéfem vycházím velmi dobře.   Me llevo muy bien con mi jefe. 

  současný   contemporáneo 

  Proč mu nepomůžeš?   ¿Por qué no le socorres? 

  Dojít do cíle něco stojí.   Llegar a la meta cuesta. 

  Nikdy nemine když střílí.   Nunca falla cuando dispara. 

  vůz   carro 

  námořnictvo   marina 

  Míč odskakuje velmi vysoko.   La pelota bota muy alto. 

  fungovat   funcionar 

  pustit - pouštím-pouští   soltar - suelto, sueltas, suelta, soltamos, 
soltáis, sueltan 

  Musíš to zprovoznit.   Tienes que hacerlo funcionar. 

  Tenhle krém dělá zázraky.   Esta crema obra maravillas. 

  hodit - házím - hází   tirar - tiro, tiras, tira, tiramos, tiráis, tiran 

  Loví jeleny.   Cazan ciervos. 

  Vynikám mezi ostatními studenty.   Campo entre los demás estudiantes. 

  Poslední dobou mi není dobře.   No me encuentro bien en los últimos días. 

  spadnout - padám - padají   tumbar - tumbo, tumbas, tumba, 
tumbamos, tumbáis, tumban 

  Nepřestává jí motat hlavu.   No para de darle vueltas a la cabeza. 

  Kdo vládne ve Španělsku?   ¿Quién reina en España? 

  vojáci   soldados 

  Soudce trestá zločince.   El juez pena a los delincuentes. 

  Pastýř se stará o dobytek.   El pastor cuida del ganado. 

  číslovat - čísluji - číslují   numerar - numero, numeras, numera, 
numeramos, numeráis, numeran 

  Proč mě škrábeš?   ¿Por qué me arañas? 
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  Musíš změnit přístup.   Debes cambiar de actitud. 

  příčina   causa 

  Tamten sýr zapáchá.   Ese queso apesta. 

  Přepadá mě pochybnost.   Me asalta una duda. 

  Duše se nevidí.   No se ve un alma. 

  Vojáci tvoří armádu.   Los soldados forman el ejercito. 

  Domácí elektrospotřebiče je možno platit 
na splátky po dobu tří let. 

  Los electrodomésticos se pueden pagar a 
plazos durante tres años. 

  Tento příběh se zakládá na skutečnostech.   Esta historia se basa en hechos reales. 

  znepokojovat - znepokojuji - znepokojují   alarmar - alarmo, alarmas, alarma, 
alarmamos, alarmáis, alarman 

  Jak vycházíš s Juanou?   ¿Cómo te llevas con Juana? 

  Lucie střílí velmi dobře.   Lucía dispara muy bien. 

  Chybí nám peníze, abychom tento byt 
zaplatili, musíme si zažádat o půjčku. 

  Nos falta dinero para pagar este piso, 
tenemos que pedir un préstamo. . 

  Prořezávám živý plot každé jaro.   Podo el seto todas las primaveras. 

  pocit   sensación 

  Mám hodně koníčků.   Tengo muchas aficiones. 

  Jaké barvě dává Elena přednost?   ¿Qué color prefiere Elena? 

  vzdělání   titulación 

  slevit   rebajar 
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  llamar - llama, llamad   zavolat - zavolej, zavolejte 

  linda   pěkná 

  agarrar - agarro, agarras, agarra, 
agarramos, agarráis, agarran 

  uchopit 

  invitado   host 

  detener - detén, detened   zastavit - zastav, zastavte 

  correr - corre, corra   běžet - utíkej, utíkejte 

  coger - no cojas, no coja   brát - neber, neberte 

  ruido   hluk 

  decir - diga, digan   říci - řekněte 

  decir - di, decid   říci - řekni, řekněte 

  cabrón   parchant, kozel 

  debido   náležitý 

  estar - no estés, no esté   být - nebuď, nebuďte 

  coser - cosa, cosas, cosa, cosamos, cosáis, 
cosan 

  abych šil - aby šili 

  malos   špatní 

  hey   hej 

  conseguir - consigue, consiga   získat - získej, získejte 

  tocar - no toques, no toque   dotýkat se - nedotýkej se, nedotýkejte se 

  nena   dítě, mladá žena 

  dormir - duerme, duerma   spát - spi, spěte 

  según   podle 

  acercar - acerco, acercas, acerca, 
acercamos, acercáis, acercan 

  přiblížit - přibližuji - přibližují 

  seguridad   bezpečnost 

  fila   řádek 

  lado   strana 

  sorpresa   překvapení 

  alegrarse - no te alegres, no se alegre   radovat se - neraduj se, neradujte se 

  os   vy  
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  señoritas   slečny 

  ridículo   směšné 

  dar - da, dad   dát - dej - dejte 

  luces   světla 

  interrumpir   přerušit 

  memoria   paměť 

  intentar - no intentes, no intente   pokoušet se - nepokoušej se, nepokoušejte 
se 

  hacer falta   chybět 

  cuento   příběh 

  vuelta   otočení 

  dar - dé, den   dát - dejte 

  infierno   peklo 

  tontos   hloupí 

  recibir, recibido, recibiendo   přijmout  

  morir - no mueras, no muera   zemřít - neumírej, neumírejte 

  mentiras   lži 

  ataque   útok 

  soltar - suelta, soltad   pustit - pusť, pusťte 

  cuidar - cuida, cuidad   starat se - postarej se - postarejte se 

  ir - vaya, vayan   jít - běžte 

  golpes   zásahy, rány 

  piernas   nohy 

  asuntos   záležitosti 

  deseo   přání 

  guardar, guardado, guardando   chránit 

  joder, jodido, jodiendo   sakra 

  agujero   díra 

  ya   už 
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  dát - dej - dejte   dar - da, dad 

  špatní   malos 

  sakra   joder, jodido, jodiendo 

  peklo   infierno 

  hej   hey 

  přání   deseo 

  příběh   cuento 

  pěkná   linda 

  vy    os 

  host   invitado 

  směšné   ridículo 

  chybět   hacer falta 

  přerušit   interrumpir 

  útok   ataque 

  spát - spi, spěte   dormir - duerme, duerma 

  starat se - postarej se - postarejte se   cuidar - cuida, cuidad 

  parchant, kozel   cabrón 

  přiblížit - přibližuji - přibližují   acercar - acerco, acercas, acerca, 
acercamos, acercáis, acercan 

  pustit - pusť, pusťte   soltar - suelta, soltad 

  dát - dejte   dar - dé, den 

  strana   lado 

  řádek   fila 

  bezpečnost   seguridad 

  dítě, mladá žena   nena 

  zemřít - neumírej, neumírejte   morir - no mueras, no muera 

  říci - řekněte   decir - diga, digan 

  být - nebuď, nebuďte   estar - no estés, no esté 

  běžet - utíkej, utíkejte   correr - corre, corra 

  náležitý   debido 

  hloupí   tontos 
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  jít - běžte   ir - vaya, vayan 

  díra   agujero 

  uchopit   agarrar - agarro, agarras, agarra, 
agarramos, agarráis, agarran 

  chránit   guardar, guardado, guardando 

  získat - získej, získejte   conseguir - consigue, consiga 

  nohy   piernas 

  zavolat - zavolej, zavolejte   llamar - llama, llamad 

  hluk   ruido 

  pokoušet se - nepokoušej se, nepokoušejte 
se 

  intentar - no intentes, no intente 

  podle   según 

  slečny   señoritas 

  zastavit - zastav, zastavte   detener - detén, detened 

  překvapení   sorpresa 

  brát - neber, neberte   coger - no cojas, no coja 

  světla   luces 

  přijmout    recibir, recibido, recibiendo 

  radovat se - neraduj se, neradujte se   alegrarse - no te alegres, no se alegre 

  záležitosti   asuntos 

  otočení   vuelta 

  zásahy, rány   golpes 

  říci - řekni, řekněte   decir - di, decid 

  abych šil - aby šili   coser - cosa, cosas, cosa, cosamos, cosáis, 
cosan 

  dotýkat se - nedotýkej se, nedotýkejte se   tocar - no toques, no toque 

  lži   mentiras 

  paměť   memoria 

  už   ya 
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Rozkazovací způsob má ve španělštině vlastní tvary jen pro 2. osobu čísla jednotného a 

množného. Pro ostatní osoby rozkazovacího způsobu kladného (vykání – usted, ustedes a 

nosotros) a pro všechny osoby rozkazovacího způsobu záporného se užívá tvarů přítomného 

sunbjuntivu. Ve španělštině se vykřičník používá i před tvarem slovesa. V kladném i 

záporném rozkazu se nepoužívají osobní zájmena nepřízvučná.  

 

Tvoření kladného rozkazu pro 2. osobu čísla jednotného: 

Pravidelná slovesa 

Tvar rozkazovacího způsobu pro 2. osobu (tú) se rovná tvaru 3. osoby jednotného čísla 

přítomného času: 

1. slovesná třída vzor: hablar-rozkaz bude končit na -a 

¡Habla!    Mluv! 

2. slovesná tříd vzor: comer-rozkaz bude končit na -e 

¡Come!    Jez! 

3. slovesná třída vzor: vivir-rozkaz bude končit na -e 

¡Vive!    Žij! 

 

Slovesa se změnami kmenových samohlásek 

Tato slovesa mají uvedenou změnu v přítomném čase v jednotném čísle a ve 3. osobě čísla 

množného. Tato nepravidelnost se projeví i v kladném rozkazovacím způsobu.  

Typy změn samohlásek: 

 

1. změna e>ie 

kmenová samohláska se změní z e>ie.  

Empezar   ¡Empieza!    Začni! 

Sentir   ¡Siente!    Lituj! 

2. změna u>ue 

kmenová samohláska se změní z u>ue.  

Jugar   ¡Juega!   Hraj! 
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3. změna o>ue 

kmenová samohláska se změní z o>ue.  

Volver   ¡Vuelve!   Vrať se! 

Dormir   ¡Duerme!    Spi! 

4. změna e>i 

kmenová samohláska se změní z e>i.  

Pedir    ¡Pide!    Požádej! 

Seguir   ¡Sigue!   Sleduj! 

 

Nepravidelná slovesa: 

Některá slovesa mají nepravidelné tvary rozkazu a je třeba se je naučit.  

Decir   ¡Di!    Řekni! 

Hacer  ¡Haz!    Udělej! 

Ir   ¡Ve!    Jdi! 

Poner  ¡Pon!    Polož! 

Salir   ¡Sal!    Odejdi! 

Ser   ¡Sé!    Buď! 

Tener  ¡Ten!    Měj! 

Venir  ¡Ven!    Přijď! 

 

Tvoření kladného rozkazu pro 2. osobu čísla množného: 

Pravidelná slovesa 

Rozkazovací způsob pro 2. osobu množného čísla se tvoří u všech sloves záměnou 

koncového -r na -d v infinitivu, proto jsou všechny tvary pravidelné.  

¡Hablad!    Mluvte! 

¡Comed!    Jezte! 

¡Vivid!    Žijte! 

Slovesa se změnami kmenových samohlásek a nepravidelná slovesa: 

Jak jsme již říkali, rozkaz se tvoří od infinitivu, proto jsou všechny tvary pravidelné.  

Empezar   ¡Empezad!    Začnete! 

Volver  ¡Volved!   Vraťte se! 
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Dormir  ¡Dormid!    Spěte! 

Pedir   ¡Pedid!   Požádejte! 

Seguir   ¡Seguid!   Sledujte! 

Decir   ¡Decid!    Řeknete! 

Hacer  ¡Haced!    Udělejte! 

Ir   ¡Id!     Jděte! 

Poner  ¡Poned!    Položte! 

Salir   ¡Salid!    Odejděte! 

Ser   ¡Sed!     Buďte! 

Tener  ¡Tened!    Mějte! 

Venir  ¡Venid!    Přijďte! 

 

Postavení zájmen v rozkazu: 

U kladného rozkazovacího způsobu stojí všechna zájmena vždy za slovesným tvarem a píší 

se s ním dohromady. Po připojení zájmena musíme označit přízvuk.  

 

¡Escríbeselo enseguida!   Napiš jim to hned! 

¡Dúchate ahora!    Osprchuj se hned! 

¡Ponlos sobre las sillas!   Polož je na židle! 

¡Comedlo antes de la cena.  Snězte to před večeří! 

U zvratných sloves ztrácí rozkaz pro 2. osobu množného čísla koncové -d před zvratným 

zájmenem.  

¡Levantaos a las 8!    Vstaňte v 8! 

¡Duchaos ahora¡    Teď se osprchujte! 

 

Výjimka sloveso irse   odejít 

¡Idos!     Jděte! 

 

Tvoření kladného rozkazu pro vykání usted a ustedes 

Jak již víme, pro vykání se ve španělštině užívá tvarů usted a ustedes, které se tvoří ze 3. 

osoby čísla jednotného a množného. Pro tyto osoby rozkazovacího způsobu kladného se užívá 

tvarů přítomného sunbjuntivu. Pravidla tvoření jsou pro oba dva rozkazy stejná.  
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Tvoření kladného rozkazu pro usted 

Subjuntiv se tvoří od 1. osoby čísla jednotného v přítomném čase, takže nepravidelnost sloves 

se projeví v subjuntivu a i v rozkazu. U sloves v subjuntivu platí stejné křížové pravidlo pro 

pravidelná i nepravidelná slovesa.  

 

Pravidelná slovesa: 

 

1. slovesná třída vzor: hablar 

 

hablar > odtrheme -ar > zůstane nám habl > k habl budeme přidávat koncovky e, es, e, 

emos, éis, en 

 

Tvary pro usted budou tedy následující: 

¡Hable!    Mluvte! 

¡Cante!    Zpívejte! 

¡Baile!    Tančete! 

 

2. slovesná tříd vzor: comer 

comer > odtrheme -er > zůstane nám com > ke com budeme přidávat koncovky a, as, a, 

amos, áis, an 

¡Coma!    Jezte! 

¡Lea¡    Čtěte! 

¡Beba¡    Pijte! 

 

3. slovesná třída vzor: vivir 

vivir > odtrheme -ir > zůstane nám viv > k viv budeme přidávat koncovky a, as, a, amos, áis, 

an 

¡Viva!    Žijte! 

¡Escriba!    Pište! 

¡Abra!    Otevřete! 
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Pravopisné změny u pravidelných sloves  

1. u sloves zakončených na -gar, -ger, -car, -zar dochází k pravopisným změnám 

z důvodu zachování výslovnosti při použití křížového pravidla.  

 

Pagar    ¡Pague!    Zaplaťte! 

Coger     ¡Coja!    Vezměte! 

Aplicar    ¡Aplique!    Použijte! 

 

2. u sloves zakončených na -ger, -gir také dochází k pravopisným změnám z důvodu 

zachování výslovnosti.  

 

Proteger  ¡Proteja!   Chraňte! 

Dirigir   ¡Dirija!   Řiďte! 

 

Slovesa se změnami kmenových samohlásek: 

U sloves dochází v 1. osobě jednotném čísla ke změně ve kmenové samohlásce, tato změna 

se projeví i ve tvaru rozkazu pro usted. Nezapomínejme na křížové pravidlo.  

Typy změn samohlásky: 

 

1. změna e>ie 

kmenová samohláska se změní z e>ie 

Entender    ¡Entienda!    Rozumějte! 

Sentir    ¡Sienta!   Litujte! 

2. změna u>ue 

kmenová samohláska se změní z u>ue 

Jugar    ¡Juegue!   Hrajte! 

3. změna o>ue 

kmenová samohláska se změní z o>ue 

Volver    ¡Vuelva!   Vraťte se! 

Poder   ¡Pueda!   Můžete! 

Dormir   ¡Duerma!    Spěte! 
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3. změna e>i 

kmenová samohláska se změní z e>i 

Pedir    ¡Pida!    Žádejte! 

 

Nepravidelná slovesa s pravidelným tvořením rozkazu pro usted: 

Některá slovesa mají nepravidelnou 1. os. j. č. (končí na slabiku-go), ale tvoření rozkazu pro 

usted je pravidelné, samozřejmě i zde platí křížové pravidlo.  

 

Decir   ¡Diga!    Řekněte! 

Hacer  ¡Haga!   Udělejte! 

Poner  ¡Ponga!   Položte! 

Salir   ¡Salga!   Odejděte! 

Tener  ¡Tenga!   Mějte! 

Venir  ¡Venga!   Přijďte! 

 

Pravopisné změny u nepravidelných sloves: 

1. u sloves zakončených na -cir, -cer dochází k pravopisným změnám z důvodu 

zachování výslovnosti při použití křížového pravidla.  

 

Conocer    ¡Conozca!    Znejte! 

Traducir     ¡Traduzca!    Přeložte! 

 

2. u sloves zakončených na -uir dochází ke změně -i na -y. 

Influir                ¡Influya!              Ovlivněte! 

 

Nepravidelná slovesa s nepravidelným tvořením rozkazu pro usted: 

Ir   ¡Vaya!    Jděte! 

Ser   ¡Sea!     Buďte! 

Estar   ¡Esté!     Buďte! 

Saber  ¡Sepa!    Vězte! 
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Tvoření kladného rozkazu pro ustedes 

Už víme, jak se tvoří rozkaz pro vykání jedné osobě – usted a nyní se zmíníme o tvoření 

rozkazu pro vykání více osobám – ustedes. Pravidla tvoření jsou stejná pro usted i ustedes. 

 

Pravidelná a nepravidelná slovesa: 

1. slovesná třída a slovesa nepravidelná zakončená v infinitivu na -ar  

v rozkazu přidáváme koncovku -en 

Hablar   ¡Hablen!    Mluvte! 

Estar   ¡Estén!    Buďte! 

2. slovesná třída a slovesa nepravidelná zakončená v infinitivu na -er  

v rozkazu přidáváme koncovku -an 

Comer   ¡Coman!    Jezte! 

Hacer  ¡Hagan!    Udělejte! 

3. slovesná třída a slovesa nepravidelná zakončená v infintivu na -ir 

v rozkazu přidáváme koncovku -an 

Decir   ¡Digan!    Řekněte! 

Vivir   ¡Vivan¡    Žijte! 

 

Tvoření kladného rozkazu pro my- nosotros 

Pravidla tvoření rozkazu pro nosotros jsou stejná jako v případě usted a ustedes.  

1. slovesná třída a slovesa nepravidelná zakončená v infinitivu na -ar  

v rozkazu přidáváme koncovku -emos 

Hablar   ¡Hablemos!    Mluvme! 

Estar   ¡Estémos!    Buďme! 

2. slovesná třída a slovesa nepravidelná zakončená v infinitivu na -er  

v rozkazu přidáváme koncovku -amos 

Comer   ¡Comamos!    Jezme! 

Hacer  ¡Hagamos!    Udělejme! 

3. slovesná třída a slovesa nepravidelná zakončená v infintivu na -ir 

v rozkazu přidáváme koncovku -amos 
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Decir    ¡Digamos!   Řekněme! 

Vivir    ¡Vivamos¡   Žijme! 

 

U sloves zvratných zaniká v 1. osobě čísla množného v kladném rozkazu před zájmenem 

koncové -s.  

Lavarse   ¡Lavémonos¡    Umyjme se! 

 

IMPERATIVO NEGATIVO – ROZKAZOVACÍ ZPŮSOB ZÁPORNÝ 

Pro všechny osoby rozkazovacího způsobu záporného se užívá tvarů přítomného subjuntivu. 

Ve španělštině se vykřičník používá i před tvarem slovesa. V záporném rozkazu se 

nepoužívají osobní zájmena nepřízvučná.  

Tvoření záporného rozkazu pro 2. osobu čísla jednotného: 

Pravidelná slovesa: 

Platí zde křížové pravidlo, které jsme již probrali u kladného rozkazu. 

1. slovesná třída vzor: hablar 

hablar > odtrheme -ar > zůstane nám habl > k habl budeme přidávat koncovky e, es, e, 

emos, éis, en 

¡No hables!    Nemluv! 

¡No cantes!    Nezpívej! 

¡No bailes!    Netanči! 

2. slovesná tříd vzor: comer 

comer > odtrheme -er > zůstane nám com > ke com budeme přidávat koncovky a, as, a, 

amos, áis, an 

¡No comas!    Nejez! 

¡No leas¡    Nečti! 

¡No bebas¡    Nepij! 

3. slovesná třída vzor: vivir 

vivir > odtrheme -ir > zůstane nám viv > k viv budeme přidávat koncovky a, as, a, amos, áis, 

an 

¡No vivas!    Nežij! 

¡No escribas!   Nepiš! 
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¡No abras!    Neotvírej! 

Slovesa se změnami kmenových samohlásek 

Subjuntiv se tvoří od 1. osoby čísla jednotného v přítomném čase, takže nepravidelnost sloves 

se projeví i v rozkazu záporném pro 2. osobu čísla jednotného.  

Typy změn samohlásek: 

1. změna e>ie 

kmenová samohláska se změní z e>ie.  

Empezar  ¡No empieces!   Nezačínej! 

Sentir  ¡No sientas!    Nelituj! 

2. změna u>ue 

kmenová samohláska se změní z u>ue.  

Jugar   ¡No juegues!   Nehraj! 

3. změna o>ue 

kmenová samohláska se změní z o>ue.  

Volver  ¡No vuelvas!   Nevracej se! 

Dormir   ¡No duermas!   Nespi! 

4. změna e>i 

kmenová samohláska se změní z e>i.  

Pedir    ¡No pidas!   Nežádej! 

Seguir   ¡No sigas!   Nesleduj! 

 

Pravopisné změny u pravidelných sloves  

1. u sloves zakončených na -gar, -ger, -car, -zar dochází k pravopisným změnám 

z důvodu zachování výslovnosti při použití křížového pravidla.  

Pagar    ¡No pagues!    Neplať! 

Coger     ¡No cojas!    Neber! 

Aplicar    ¡No apliques!    Nepoužívej! 

2. u sloves zakončených na -ger, -gir také dochází k pravopisným změnám z důvodu 

zachování výslovnosti.  

Proteger  ¡No protejas!    Nechraň! 

Dirigir   ¡No dirijas!    Neřiď! 
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Nepravidelná slovesa s pravidelným tvořením rozkazu pro 2. osobu čísla jednotného: 

Subjuntiv se tvoří od 1. osoby čísla jednotného v přítomném čase a některá slovesa mají 

nepravidelnou především 1. os. j. č. (končí na slabiku-go) a tvoření záporného rozkazu 

(subjuntivu) se tedy pokládá za pravidelné.  

Decir   ¡No digas!   Neříkej!  

Hacer  ¡No hagas!   Nedělej! 

Poner  ¡No pongas!   Nepokládej! 

Salir   ¡No salgas!   Neodcházej! 

Tener  ¡No tengas!   Neměj! 

Venir  ¡No vengas!   Nepřijď! 

 

Pravopisné změny u nepravidelných sloves: 

1. u sloves zakončených na -cir, -cer dochází k pravopisným změnám z důvodu 

zachování výslovnosti při použití křížového pravidla.  

Conocer    ¡No conozcas!    Neznej! 

Traducir     ¡No traduzcas!    Nepřekládej! 

2. u sloves zakončených na -uir dochází ke změně -i na -y. 

Influir                ¡No influyas!    Neovlivni! 

 

Nepravidelná slovesa s nepravidelným tvořením záporného rozkazu: 

Ir   ¡No vayas!    Nechoď! 

Ser   ¡No seas!    Nebuď! 

Estar   ¡No estés!    Nebuď! 

Saber  ¡No sepas!    Nevěz! 

 
Postavení zájmen v rozkazu: 

U záporného rozkazovacího způsobu stojí všechna zájmena vždy před slovesným tvarem.  

¡No lo hagas!     Nedělej to! 
¡No se la traigas!     Nenos mu jí! 
¡No te laves!     Nemyj se! 
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Tvoření záporného rozkazu pro usted a ustedes 

Pravidelná slovesa: 

1. slovesná třída vzor: hablar 

k habl- budeme přidávat koncovky -e pro usted a -en pro ustedes 

¡No hable!    Nemluvte! 

¡No canten!    Nezpívejte! 

¡No baile!    Netančete! 

2. slovesná třída vzor: comer 

ke com- budeme přidávat koncovky -a pro usted a -an pro ustedes 

¡No coma!    Nejezte! 

¡No lean¡    Nečtěte! 

¡No beban¡    Nepijte! 

3. slovesná třída vzor: vivir 

k viv budeme přidávat koncovky -a pro usted a -an pro ustedes 

¡No viva!    Nežijte! 

¡No escriban!   Nepište! 

¡No abra!    Neotvírejte! 

 

Pravopisné změny u pravidelných sloves  

1. u sloves zakončených na -gar, -ger, -car, -zar dochází k pravopisným změnám 

z důvodu zachování výslovnosti: 

Pagar    ¡No pague!    Neplaťte! 

Coger     ¡No coja!    Neberte! 

Aplicar    ¡No aplique!    Nepoužijte! 

2. u sloves zakončených na -ger, -gir také dochází k pravopisným změnám: 

Proteger   ¡No protejan!    Nechraňte! 

Dirigir    ¡No dirija!    Neřiďte! 

 

Slovesa se změnami kmenových samohlásek: 

U sloves dochází v 1. osobě jednotného čísla ke změně ve kmenové samohlásce, tato změna 

se projeví i ve tvaru rozkazu pro usted a ustedes.  
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Typy změn samohlásky: 

1. změna e>ie 

kmenová samohláska se změní z e>ie 

Sentir    ¡No sienta!   Nelitujte! 

2. změna u>ue 

kmenová samohláska se změní z u>ue 

Jugar     ¡No jueguen!   Nehrajte! 

3. změna o>ue 

kmenová samohláska se změní z o>ue 

Volver    ¡No vuelva!   Nevracejte se! 

Dormir   ¡No duerman!    Nespěte! 

3. změna e>i 

kmenová samohláska se změní z e>i 

Pedir    ¡No pida!   Nežádejte! 

 

 

Nepravidelná slovesa s pravidelným tvořením rozkazu pro usted a ustedes: 

Decir   ¡No diga!   Neříkejte! 

Hacer  ¡No hagan!   Nedělejte! 

Poner  ¡No ponga!   Nepoložte! 

Salir   ¡No salgan!   Neodcházejte! 

Tener  ¡No tenga!   Nemějte! 

Venir  ¡No vengan!   Nepřijďte! 

 

Pravopisné změny u nepravidelných sloves: 

1. u sloves zakončených na -cir, -cer dochází k pravopisným změnám z důvodu 

zachování výslovnosti: 

Conocer   ¡No conozca!  Neznejte! 

Traducir    ¡No traduzcan!  Nepřeložte! 

2. u sloves zakončených na -uir dochází ke změně -i na -y. 

Influir    ¡No influya!     Neovlivněte! 
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Nepravidelná slovesa s nepravidelným tvořením rozkazu pro usted a ustedes: 

Ir   ¡No vaya!    Nechoďte! 

Ser   ¡No sean!    Nebuďte! 

Estar   ¡No esté!    Nebuďte! 
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022_Lekce 04_kladný a záporný rozkaz_procvičovací 
věty_poslouchejte! 

  Consigue un trabajo.   Sežeň si práci! 

  No cojas eso.   Neber to. 

  Váyanse, por favor.   Odejděte, prosím. 

  ¡Hey ustedes!, déjenlos pasar.   Hej vy! Nechte je projít. 

  No lo intentes solo.   Nezkoušej to sám. 

  No seas ridículo, por favor.   Nebuď směšný, prosím. 

  ¡Corre, Forrest!   Utíkej, Forreste! 

  Dad limosna.   Dejte almužnu. 

  No hagas nada, tú eres el invitado.   Nedělej nic, jsi host. 

  No le dejes que cosa.   Nenech ho, ať šije. 

  Dile que venga.   Řekni mu ať přijde. 

  Hazlo según te dije.   Udělej to, jak jsem ti řekl. 

  No me cuentes mentiras.   Nevyprávěj mi lži. 

  ¡Al ataque!   Do útoku! 

  No hagáis tanto ruido.   Nedělejte takový hluk. 

  Qué sorpresa!   Jaké je to překvapení. 

  Trátalo a él con el debido respeto.   Chovej se k němu s náležitou úctou. 

  No te metas en mis asuntos.   Nepleť se do mých záležitostí. 

  Detén a ese hombre.   Zadržte toho muže. 

  No te mueras todavía.   Ještě neumírej. 

  No me interrumpas mientras estoy 
hablando, por favor. 

  Nepřerušuj mě, zatímco mluvím, prosím. 

  No pongas las piernas en la mesa.   Nedávej nohy na stůl. 

  Apaga la luces.   Zhasni světla. 

  No seas tan cabrón.   Nebuď takový hajzl! 

  ¡Callaos!   Utište se! 

  Decid lo que queráis.   Říkejte si, co chcete. 

  Llamad a vuestros padres.   Zavolejte vaše rodiče. 

  Agarra por el otro lado.   Chytni to z druhé strany. 

  No des golpes a la pared.   Nebouchej do zdi. 
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  No estés en casa cuando vaya.   Nebuď doma, když půjde. 

  Que buena memoria tiene!   Jakou má dobrou paměť. 

  ¡Joder, que mala suerte!   Sakra, jaká smůla. 

  Ponte en la fila.   Zařaď se do řady. 

  No seáis tontos.   Nebuďte hloupí. 

  Vayan pasando, señoritas.   Procházejte, slečny. 

  Da la vuelta y vete ya!   Otoč se a už běž. 

  No te alegres de eso.   Neměj z toho radost! 

  Acércame el agua, por favor.   Podej mi vodu, prosím. 

  Cuéntame un cuento.   Vyprávěj mi pohádku. 

  Vete al infierno.   Táhni do pekla. 

  No esperes recibir nada a cambio.   Nečekej, že za to něco dostaneš. 

  Vete a guardar el coche.   Běž hlídat auto. 

  ¡Qué niña más linda!   Jaká pěkná holčička! 

  No seáis malos.   Nebuďte zlí. 

  ¡Qué nena más guapa!   Jaká hezká dívka! 

  Vete ya.   Už běž. 

  Cuida de tu hermana.   Postarej se o tvoji sestru. 

  Dé lo que pueda.   Dejte co můžete. 

  Suelta la cuerda.   Pusť ten provaz. 

  Pide un deseo.   Něco si přej. 

  No te caigas en el agujero.   Nespadni do té díry. 

  Siempre procura ver el lado bueno.   Vždy se zkus na to dívat z lepší stránky. 

  Me haces falta.   Chybíš mi. 

  Díganle que venga.   Řekněte mu, ať přijde. 

  Ponte el cinturón de seguridad.   Dej si bezpečnostní pás. 

  Quédense aquí, por favor.   Zůstaňte tady, prosím. 

  No toques a los animales.   Nedotýkej se zvířat. 

  Duérmete ya.   Už spi. 

  Envíenos su currículo lo antes posible.   Zašlete nám svůj životopis co možná 
nejdříve. 
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  No te dejes equivocar.   Nenech se splést. 

 

023_Lekce 04_kladný a záporný rozkaz_procvičovací věty_přeložte! 

  Zavolejte vaše rodiče.   Llamad a vuestros padres. 

  Běž hlídat auto.   Vete a guardar el coche. 

  Už běž.   Vete ya. 

  Nevyprávěj mi lži.   No me cuentes mentiras. 

  Nebuď směšný, prosím.   No seas ridículo, por favor. 

  Nespadni do té díry.   No te caigas en el agujero. 

  Odejděte, prosím.   Váyanse, por favor. 

  Řekni mu ať přijde.   Dile que venga. 

  Procházejte, slečny.   Vayan pasando, señoritas. 

  Nedělejte takový hluk.   No hagáis tanto ruido. 

  Chovej se k němu s náležitou úctou.   Trátalo a él con el debido respeto. 

  Nebuď takový hajzl!   No seas tan cabrón. 

  Utište se!   ¡Callaos! 

  Neměj z toho radost!   No te alegres de eso. 

  Neber to.   No cojas eso. 

  Nedělej nic, jsi host.   No hagas nada, tú eres el invitado. 

  Nedávej nohy na stůl.   No pongas las piernas en la mesa. 

  Nepřerušuj mě, zatímco mluvím, prosím.   No me interrumpas mientras estoy 
hablando, por favor. 

  Utíkej, Forreste!   ¡Corre, Forrest! 

  Chytni to z druhé strany.   Agarra por el otro lado. 

  Zašlete nám svůj životopis co možná 
nejdříve. 

  Envíenos su currículo lo antes posible. 

  Nebuďte zlí.   No seáis malos. 

  Nenech ho, ať šije.   No le dejes que cosa. 

  Nečekej, že za to něco dostaneš.   No esperes recibir nada a cambio. 

  Nebuď doma, když půjde.   No estés en casa cuando vaya. 

  Jaké je to překvapení.   Qué sorpresa! 

  Ještě neumírej.   No te mueras todavía. 
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  Nedotýkej se zvířat.   No toques a los animales. 

  Hej vy! Nechte je projít.   ¡Hey ustedes!, déjenlos pasar. 

  Podej mi vodu, prosím.   Acércame el agua, por favor. 

  Sakra, jaká smůla.   ¡Joder, que mala suerte! 

  Vyprávěj mi pohádku.   Cuéntame un cuento. 

  Něco si přej.   Pide un deseo. 

  Nebouchej do zdi.   No des golpes a la pared. 

  Už spi.   Duérmete ya. 

  Jakou má dobrou paměť.   Que buena memoria tiene! 

  Pusť ten provaz.   Suelta la cuerda. 

  Sežeň si práci!   Consigue un trabajo. 

  Postarej se o tvoji sestru.   Cuida de tu hermana. 

  Nepleť se do mých záležitostí.   No te metas en mis asuntos. 

  Nebuďte hloupí.   No seáis tontos. 

  Chybíš mi.   Me haces falta. 

  Táhni do pekla.   Vete al infierno. 

  Nezkoušej to sám.   No lo intentes solo. 

  Udělej to, jak jsem ti řekl.   Hazlo según te dije. 

  Dej si bezpečnostní pás.   Ponte el cinturón de seguridad. 

  Zůstaňte tady, prosím.   Quédense aquí, por favor. 

  Do útoku!   ¡Al ataque! 

  Dejte almužnu.   Dad limosna. 

  Otoč se a už běž.   Da la vuelta y vete ya! 

  Zařaď se do řady.   Ponte en la fila. 

  Řekněte mu, ať přijde.   Díganle que venga. 

  Zadržte toho muže.   Detén a ese hombre. 

  Říkejte si, co chcete.   Decid lo que queráis. 

  Jaká pěkná holčička!   ¡Qué niña más linda! 

  Jaká hezká dívka!   ¡Qué nena más guapa! 

  Vždy se zkus na to dívat z lepší stránky.   Siempre procura ver el lado bueno. 

  Dejte co můžete.   Dé lo que pueda. 
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  Zhasni světla.   Apaga la luces. 

  Nenech se splést.   No te dejes equivocar. 

 

024.00_Lekce 04_kladný a záporný rozkaz_španělský poslech! 
  Me haces falta.   Chybíš mi. 

  ¡Hey ustedes!, déjenlos pasar.   Hej vy! Nechte je projít. 

  Consigue un trabajo.   Sežeň si práci! 

  Vayan pasando, señoritas.   Procházejte, slečny. 

  No pongas las piernas en la mesa.   Nedávej nohy na stůl. 

  No hagáis tanto ruido.   Nedělejte takový hluk. 

  Agarra por el otro lado.   Chytni to z druhé strany. 

  Ponte el cinturón de seguridad.   Dej si bezpečnostní pás. 

  ¡Joder, que mala suerte!   Sakra, jaká smůla. 

  No me cuentes mentiras.   Nevyprávěj mi lži. 

  ¡Corre, Forrest!   Utíkej, Forreste! 

  Detén a ese hombre.   Zadržte toho muže. 

  No te caigas en el agujero.   Nespadni do té díry. 

  Dile que venga.   Řekni mu ať přijde. 

  No seáis tontos.   Nebuďte hloupí. 

  Da la vuelta y vete ya!   Otoč se a už běž. 

  No hagas nada, tú eres el invitado.   Nedělej nic, jsi host. 

  ¡Qué nena más guapa!   Jaká hezká dívka! 

  Vete ya.   Už běž. 

  No te alegres de eso.   Neměj z toho radost! 

  Dad limosna.   Dejte almužnu. 

  Siempre procura ver el lado bueno.   Vždy se zkus na to dívat z lepší stránky. 

  No seáis malos.   Nebuďte zlí. 

  Llamad a vuestros padres.   Zavolejte vaše rodiče. 

  No esperes recibir nada a cambio.   Nečekej, že za to něco dostaneš. 

  Envíenos su currículo lo antes posible.   Zašlete nám svůj životopis co možná 
nejdříve. 
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  Pide un deseo.   Něco si přej. 

  Duérmete ya.   Už spi. 

  Que buena memoria tiene!   Jakou má dobrou paměť. 

  Decid lo que queráis.   Říkejte si, co chcete. 

  No cojas eso.   Neber to. 

  Suelta la cuerda.   Pusť ten provaz. 

  ¡Al ataque!   Do útoku! 

  Cuida de tu hermana.   Postarej se o tvoji sestru. 

  Qué sorpresa!   Jaké je to překvapení. 

  Cuéntame un cuento.   Vyprávěj mi pohádku. 

  Ponte en la fila.   Zařaď se do řady. 

  Apaga la luces.   Zhasni světla. 

  Vete al infierno.   Táhni do pekla. 

  Váyanse, por favor.   Odejděte, prosím. 

  No toques a los animales.   Nedotýkej se zvířat. 

  Acércame el agua, por favor.   Podej mi vodu, prosím. 

  No estés en casa cuando vaya.   Nebuď doma, když půjde. 

  Hazlo según te dije.   Udělej to, jak jsem ti řekl. 

  Quédense aquí, por favor.   Zůstaňte tady, prosím. 

  Dé lo que pueda.   Dejte co můžete. 

  ¡Callaos!   Utište se! 

  Trátalo a él con el debido respeto.   Chovej se k němu s náležitou úctou. 

  No seas tan cabrón.   Nebuď takový hajzl! 

  Díganle que venga.   Řekněte mu, ať přijde. 

  No lo intentes solo.   Nezkoušej to sám. 

  ¡Qué niña más linda!   Jaká pěkná holčička! 

  No le dejes que cosa.   Nenech ho, ať šije. 

  No te mueras todavía.   Ještě neumírej. 

  No me interrumpas mientras estoy 
hablando, por favor. 

  Nepřerušuj mě, zatímco mluvím, prosím. 

  No seas ridículo, por favor.   Nebuď směšný, prosím. 
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  Vete a guardar el coche.   Běž hlídat auto. 

  No des golpes a la pared.   Nebouchej do zdi. 

  No te metas en mis asuntos.   Nepleť se do mých záležitostí. 

  No te dejes equivocar.   Nenech se splést. 
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024.00_Lekce 04_kladný a záporný rozkaz_karty 

acercar - acerco, acercas, 
acerca, acercamos, acercáis, 

acercan 

agarrar - agarro, agarras, 
agarra, agarramos, agarráis, 

agarran 
agujero 

alegrarse - no te alegres, no 
se alegre 

asuntos ataque 

cabrón coger - no cojas, no coja 
conseguir - consigue, 

consiga 

correr - corre, corra 
coser - cosa, cosas, cosa, 
cosamos, cosáis, cosan 

cuento 

cuidar - cuida, cuidad dar - da, dad dar - dé, den 

debido decir - di, decid decir - diga, digan 
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díra uchopit 
přiblížit - přibližuji - 

přibližují 

útok záležitosti 
radovat se - neraduj se, 

neradujte se 

získat - získej, získejte brát - neber, neberte parchant, kozel 

příběh abych šil - aby šili běžet - utíkej, utíkejte 

dát - dejte dát - dej - dejte 
starat se - postarej se - 

postarejte se 

říci - řekněte říci - řekni, řekněte náležitý 
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deseo detener - detén, detened dormir - duerme, duerma 

estar - no estés, no esté hacer falta fila 

golpes 
guardar, guardado, 

guardando 
hey 

infierno 
intentar - no intentes, no 

intente 
interrumpir 

invitado ir - vaya, vayan joder, jodido, jodiendo 

lado linda llamar - llama, llamad 
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spát - spi, spěte zastavit - zastav, zastavte přání 

řádek chybět být - nebuď, nebuďte 

hej chránit zásahy, rány 

přerušit 
pokoušet se - nepokoušej se, 

nepokoušejte se 
peklo 

sakra jít - běžte host 

zavolat - zavolej, zavolejte pěkná strana 

 
 
 
 
 
 
 



 201 

luces malos memoria 

mentiras morir - no mueras, no muera nena 

os piernas recibir, recibido, recibiendo 

ridículo ruido según 

seguridad señoritas soltar - suelta, soltad 

sorpresa tocar - no toques, no toque tontos 
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paměť špatní světla 

dítě, mladá žena zemřít - neumírej, neumírejte lži 

přijmout  nohy vy  

podle hluk směšné 

pustit - pusť, pusťte slečny bezpečnost 

hloupí 
dotýkat se - nedotýkej se, 

nedotýkejte se 
překvapení 
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vuelta ya Acércame el agua, por favor. 

Agarra por el otro lado. No te caigas en el agujero. No te alegres de eso. 

No te metas en mis asuntos. ¡Al ataque! No seas tan cabrón. 

No cojas eso. Consigue un trabajo. ¡Corre, Forrest! 

No le dejes que cosa. Cuéntame un cuento. Cuida de tu hermana. 

Dad limosna. Dé lo que pueda. 
Trátalo a él con el debido 

respeto. 
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Podej mi vodu, prosím. už otočení 

Neměj z toho radost! Nespadni do té díry. Chytni to z druhé strany. 

Nebuď takový hajzl! Do útoku! 
Nepleť se do mých 

záležitostí. 

Utíkej, Forreste! Sežeň si práci! Neber to. 

Postarej se o tvoji sestru. Vyprávěj mi pohádku. Nenech ho, ať šije. 

Chovej se k němu s náležitou 
úctou. 

Dejte co můžete. Dejte almužnu. 
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Dile que venga. Decid lo que queráis. Díganle que venga. 

Pide un deseo. Detén a ese hombre. Duérmete ya. 

No estés en casa cuando 
vaya. 

Me haces falta. Ponte en la fila. 

No des golpes a la pared. Vete a guardar el coche. 
¡Hey ustedes!, déjenlos 

pasar. 

Vete al infierno. No lo intentes solo. 
No me interrumpas mientras 
estoy hablando, por favor. 

No hagas nada, tú eres el 
invitado. 

Váyanse, por favor. ¡Joder, que mala suerte! 
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Řekněte mu, ať přijde. Říkejte si, co chcete. Řekni mu ať přijde. 

Už spi. Zadržte toho muže. Něco si přej. 

Zařaď se do řady. Chybíš mi. Nebuď doma, když půjde. 

Hej vy! Nechte je projít. Běž hlídat auto. Nebouchej do zdi. 

Nepřerušuj mě, zatímco 
mluvím, prosím. 

Nezkoušej to sám. Táhni do pekla. 

Sakra, jaká smůla. Odejděte, prosím. Nedělej nic, jsi host. 
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Siempre procura ver el lado 
bueno. 

¡Qué niña más linda! Llamad a vuestros padres. 

Apaga la luces. No seáis malos. Que buena memoria tiene! 

No me cuentes mentiras. No te mueras todavía. ¡Qué nena más guapa! 

¡Callaos! 
No pongas las piernas en la 

mesa. 
Quédense aquí, por favor. 

No esperes recibir nada a 
cambio. 

No seas ridículo, por favor. No hagáis tanto ruido. 

Hazlo según te dije. 
Ponte el cinturón de 

seguridad. 
Vayan pasando, señoritas. 
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Zavolejte vaše rodiče. Jaká pěkná holčička! 
Vždy se zkus na to dívat z 

lepší stránky. 

Jakou má dobrou paměť. Nebuďte zlí. Zhasni světla. 

Jaká hezká dívka! Ještě neumírej. Nevyprávěj mi lži. 

Zůstaňte tady, prosím. Nedávej nohy na stůl. Utište se! 

Nedělejte takový hluk. Nebuď směšný, prosím. 
Nečekej, že za to něco 

dostaneš. 

Procházejte, slečny. Dej si bezpečnostní pás. Udělej to, jak jsem ti řekl. 
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Suelta la cuerda. Qué sorpresa! No toques a los animales. 

No seáis tontos. Da la vuelta y vete ya! Vete ya. 

Envíenos su currículo lo 
antes posible. 

No te dejes equivocar. -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  
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Nedotýkej se zvířat. Jaké je to překvapení. Pusť ten provaz. 

Už běž. Otoč se a už běž. Nebuďte hloupí. 

-  Nenech se splést. 
Zašlete nám svůj životopis 

co možná nejdříve. 
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024.02_Lekce 04_kladný a záporný rozkaz_test 

  Táhni do pekla. ................................................................. 

  běžet - utíkej, utíkejte ................................................................. 

  uchopit ................................................................. 

  Nepleť se do mých záležitostí. ................................................................. 

  Zadržte toho muže. ................................................................. 

  útok ................................................................. 

  Udělej to, jak jsem ti řekl. ................................................................. 

  dát - dejte ................................................................. 

  Postarej se o tvoji sestru. ................................................................. 

  Do útoku! ................................................................. 

  Otoč se a už běž. ................................................................. 

  Dej si bezpečnostní pás. ................................................................. 

  vy  ................................................................. 

  abych šil - aby šili ................................................................. 

  Říkejte si, co chcete. ................................................................. 

  Nezkoušej to sám. ................................................................. 

  přijmout  ................................................................. 

  přání ................................................................. 

  host ................................................................. 

  Už spi. ................................................................. 

  peklo ................................................................. 

  pustit - pusť, pusťte ................................................................. 

  Nebuď doma, když půjde. ................................................................. 

  Ještě neumírej. ................................................................. 

  nohy ................................................................. 

  chránit ................................................................. 

  otočení ................................................................. 

  Řekněte mu, ať přijde. ................................................................. 

  Už běž. ................................................................. 

  Nedávej nohy na stůl. ................................................................. 
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  Vyprávěj mi pohádku. ................................................................. 

  Utište se! ................................................................. 

  Neber to. ................................................................. 

  Jaká hezká dívka! ................................................................. 

  Zařaď se do řady. ................................................................. 

  dítě, mladá žena ................................................................. 

  Nedělej nic, jsi host. ................................................................. 

  brát - neber, neberte ................................................................. 

  přerušit ................................................................. 

  Chybíš mi. ................................................................. 

  Nedělejte takový hluk. ................................................................. 

  radovat se - neraduj se, neradujte se ................................................................. 

  paměť ................................................................. 

  hloupí ................................................................. 

  Zavolejte vaše rodiče. ................................................................. 

  slečny ................................................................. 

  Neměj z toho radost! ................................................................. 

  pokoušet se - nepokoušej se, nepokoušejte 
se 

................................................................. 

  Podej mi vodu, prosím. ................................................................. 

  záležitosti ................................................................. 

  zavolat - zavolej, zavolejte ................................................................. 

  dát - dej - dejte ................................................................. 

  Jaké je to překvapení. ................................................................. 

  Sežeň si práci! ................................................................. 

  zemřít - neumírej, neumírejte ................................................................. 

  sakra ................................................................. 

  bezpečnost ................................................................. 

  spát - spi, spěte ................................................................. 

  říci - řekněte ................................................................. 

  už ................................................................. 
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  Chovej se k němu s náležitou úctou. ................................................................. 

  jít - běžte ................................................................. 

  říci - řekni, řekněte ................................................................. 

  Vždy se zkus na to dívat z lepší stránky. ................................................................. 

  Pusť ten provaz. ................................................................. 

  starat se - postarej se - postarejte se ................................................................. 

  směšné ................................................................. 

  Nenech ho, ať šije. ................................................................. 

  podle ................................................................. 

  hej ................................................................. 

  Nenech se splést. ................................................................. 

  špatní ................................................................. 

  Nečekej, že za to něco dostaneš. ................................................................. 

  Řekni mu ať přijde. ................................................................. 

  Jaká pěkná holčička! ................................................................. 

  být - nebuď, nebuďte ................................................................. 

  získat - získej, získejte ................................................................. 

  chybět ................................................................. 

  díra ................................................................. 

  Procházejte, slečny. ................................................................. 

  Hej vy! Nechte je projít. ................................................................. 

  strana ................................................................. 

  zastavit - zastav, zastavte ................................................................. 

  Nedotýkej se zvířat. ................................................................. 

  Dejte co můžete. ................................................................. 

  Utíkej, Forreste! ................................................................. 

  Nebuď směšný, prosím. ................................................................. 

  přiblížit - přibližuji - přibližují ................................................................. 

  Nebuď takový hajzl! ................................................................. 

  dotýkat se - nedotýkej se, nedotýkejte se ................................................................. 
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  Zašlete nám svůj životopis co možná 
nejdříve. 

................................................................. 

  Nebouchej do zdi. ................................................................. 

  Zůstaňte tady, prosím. ................................................................. 

  Zhasni světla. ................................................................. 

  náležitý ................................................................. 

  Běž hlídat auto. ................................................................. 

  Nevyprávěj mi lži. ................................................................. 

  Dejte almužnu. ................................................................. 

  Nespadni do té díry. ................................................................. 

  Nepřerušuj mě, zatímco mluvím, prosím. ................................................................. 
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024.03_Lekce 04_kladný a záporný rozkaz_test_klíč 

  Táhni do pekla.   Vete al infierno. 

  běžet - utíkej, utíkejte   correr - corre, corra 

  uchopit   agarrar - agarro, agarras, agarra, 
agarramos, agarráis, agarran 

  Nepleť se do mých záležitostí.   No te metas en mis asuntos. 

  Zadržte toho muže.   Detén a ese hombre. 

  útok   ataque 

  Udělej to, jak jsem ti řekl.   Hazlo según te dije. 

  dát - dejte   dar - dé, den 

  Postarej se o tvoji sestru.   Cuida de tu hermana. 

  Do útoku!   ¡Al ataque! 

  Otoč se a už běž.   Da la vuelta y vete ya! 

  Dej si bezpečnostní pás.   Ponte el cinturón de seguridad. 

  vy    os 

  abych šil - aby šili   coser - cosa, cosas, cosa, cosamos, cosáis, 
cosan 

  Říkejte si, co chcete.   Decid lo que queráis. 

  Nezkoušej to sám.   No lo intentes solo. 

  přijmout    recibir, recibido, recibiendo 

  přání   deseo 

  host   invitado 

  Už spi.   Duérmete ya. 

  peklo   infierno 

  pustit - pusť, pusťte   soltar - suelta, soltad 

  Nebuď doma, když půjde.   No estés en casa cuando vaya. 

  Ještě neumírej.   No te mueras todavía. 

  nohy   piernas 

  chránit   guardar, guardado, guardando 

  otočení   vuelta 

  Řekněte mu, ať přijde.   Díganle que venga. 

  Už běž.   Vete ya. 
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  Nedávej nohy na stůl.   No pongas las piernas en la mesa. 

  Vyprávěj mi pohádku.   Cuéntame un cuento. 

  Utište se!   ¡Callaos! 

  Neber to.   No cojas eso. 

  Jaká hezká dívka!   ¡Qué nena más guapa! 

  Zařaď se do řady.   Ponte en la fila. 

  dítě, mladá žena   nena 

  Nedělej nic, jsi host.   No hagas nada, tú eres el invitado. 

  brát - neber, neberte   coger - no cojas, no coja 

  přerušit   interrumpir 

  Chybíš mi.   Me haces falta. 

  Nedělejte takový hluk.   No hagáis tanto ruido. 

  radovat se - neraduj se, neradujte se   alegrarse - no te alegres, no se alegre 

  paměť   memoria 

  hloupí   tontos 

  Zavolejte vaše rodiče.   Llamad a vuestros padres. 

  slečny   señoritas 

  Neměj z toho radost!   No te alegres de eso. 

  pokoušet se - nepokoušej se, nepokoušejte 
se 

  intentar - no intentes, no intente 

  Podej mi vodu, prosím.   Acércame el agua, por favor. 

  záležitosti   asuntos 

  zavolat - zavolej, zavolejte   llamar - llama, llamad 

  dát - dej - dejte   dar - da, dad 

  Jaké je to překvapení.   Qué sorpresa! 

  Sežeň si práci!   Consigue un trabajo. 

  zemřít - neumírej, neumírejte   morir - no mueras, no muera 

  sakra   joder, jodido, jodiendo 

  bezpečnost   seguridad 

  spát - spi, spěte   dormir - duerme, duerma 

  říci - řekněte   decir - diga, digan 
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  už   ya 

  Chovej se k němu s náležitou úctou.   Trátalo a él con el debido respeto. 

  jít - běžte   ir - vaya, vayan 

  říci - řekni, řekněte   decir - di, decid 

  Vždy se zkus na to dívat z lepší stránky.   Siempre procura ver el lado bueno. 

  Pusť ten provaz.   Suelta la cuerda. 

  starat se - postarej se - postarejte se   cuidar - cuida, cuidad 

  směšné   ridículo 

  Nenech ho, ať šije.   No le dejes que cosa. 

  podle   según 

  hej   hey 

  Nenech se splést.   No te dejes equivocar. 

  špatní   malos 

  Nečekej, že za to něco dostaneš.   No esperes recibir nada a cambio. 

  Řekni mu ať přijde.   Dile que venga. 

  Jaká pěkná holčička!   ¡Qué niña más linda! 

  být - nebuď, nebuďte   estar - no estés, no esté 

  získat - získej, získejte   conseguir - consigue, consiga 

  chybět   hacer falta 

  díra   agujero 

  Procházejte, slečny.   Vayan pasando, señoritas. 

  Hej vy! Nechte je projít.   ¡Hey ustedes!, déjenlos pasar. 

  strana   lado 

  zastavit - zastav, zastavte   detener - detén, detened 

  Nedotýkej se zvířat.   No toques a los animales. 

  Dejte co můžete.   Dé lo que pueda. 

  Utíkej, Forreste!   ¡Corre, Forrest! 

  Nebuď směšný, prosím.   No seas ridículo, por favor. 

  přiblížit - přibližuji - přibližují   acercar - acerco, acercas, acerca, 
acercamos, acercáis, acercan 

  Nebuď takový hajzl!   No seas tan cabrón. 
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  dotýkat se - nedotýkej se, nedotýkejte se   tocar - no toques, no toque 

  Zašlete nám svůj životopis co možná 
nejdříve. 

  Envíenos su currículo lo antes posible. 

  Nebouchej do zdi.   No des golpes a la pared. 

  Zůstaňte tady, prosím.   Quédense aquí, por favor. 

  Zhasni světla.   Apaga la luces. 

  náležitý   debido 

  Běž hlídat auto.   Vete a guardar el coche. 

  Nevyprávěj mi lži.   No me cuentes mentiras. 

  Dejte almužnu.   Dad limosna. 

  Nespadni do té díry.   No te caigas en el agujero. 

  Nepřerušuj mě, zatímco mluvím, prosím.   No me interrumpas mientras estoy 
hablando, por favor. 
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025_Lekce 05_podmiňovací způsob_slovní zásoba_poslouchejte! 

  acompañar   doprovodit 

  deber - debería, deberías, debería, 
deberíamos, deberíais, deberían 

  měl bys - měli by, musel bys - museli by 

  sentir - sentiría, sentirías, sentiría, 
sentiríamos, sentiríais, sentirían 

  cítil bych - cítili by, bylo by mi líto - bylo 
by jim líto 

  iría   šel bych, šel by, šla by 

  enviaría   poslal bych, poslal by 

  dejaría   nechal bych, nechal by 

  hablaría   mluvil bych 

  daría   dal bych, dal by 

  tocar - tocaría, tocarías, tocaría, 
tocaríamos, tocaríais, tocarían 

  dotkl bych se - dotkli by se 

  tomaría   vzal bych, vzal by 

  me quedaría   zůstal bych 

  hacer el favor   udělat laskavost 

  recordar - recordaría, recordarías, 
recordaría, recordaríamos, recordaríais, 
recordarían 

  vzpomněl bych si - vzpomněli by si 

  comprarían   koupili by 

  venderíamos   prodali bychom 

  pagaría   zaplatil bych, zaplatil by, zaplatila by 

  me gustaría   rád bych 

  sería   byl bych, byl by 

  tener que - tendría que, tendrías que, 
tendría que, tendríamos que, tendríais que, 
tendrían que 

  musel bych - museli by 

  comería   jedl bych 

  no haría   nedělal bych, nedělal by, nedělala by 

  nos gustaría   rádi bychom 

  compraría   koupil bych 

  harías   udělal bys 

  podría   mohl bych, mohl by, mohla by 
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  creer - creería, creerías, creería, 
creeríamos, creeríais, creerían 

  věřil bych - věřili by 

  podríamos   mohli bychom 

  saldría   odešel bych 

  seguir - seguiría, seguirías, seguiría, 
seguiríamos, seguiríais, seguirían 

  pokračoval bych - pokračovali by 

  parecer - parecería, parecerías, parecería, 
pareceríamos, pareceríais, parecerían 

  podobal bych se - podobal by se 

  prohibiría   zakázal bych, zakázal by, zakázala by 

  llevaría   nesl bych, nesl by, nesla by 

  enviar - enviaría, enviarías, enviaría, 
enviaríamos, enviaríais, enviarían 

  poslal bych - poslali by 

  pondría   dal bych, dal by, dala by 

  gustaría   rád bych, rád by, ráda by 

  ver - vería, verías, vería, veríamos, veríais, 
verían 

  viděl bych - viděli by 

026_Lekce 05_podmiňovací způsob_slovní zásoba_přeložte! 

  zaplatil bych, zaplatil by, zaplatila by   pagaría 

  nechal bych, nechal by   dejaría 

  dal bych, dal by, dala by   pondría 

  koupili by   comprarían 

  doprovodit   acompañar 

  rád bych, rád by, ráda by   gustaría 

  mohl bych, mohl by, mohla by   podría 

  mohli bychom   podríamos 

  musel bych - museli by   tener que - tendría que, tendrías que, 
tendría que, tendríamos que, tendríais que, 
tendrían que 

  jedl bych   comería 

  mluvil bych   hablaría 

  nesl bych, nesl by, nesla by   llevaría 

  měl bys - měli by, musel bys - museli by   deber - debería, deberías, debería, 
deberíamos, deberíais, deberían 

  zakázal bych, zakázal by, zakázala by   prohibiría 
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  cítil bych - cítili by, bylo by mi líto - bylo 
by jim líto 

  sentir - sentiría, sentirías, sentiría, 
sentiríamos, sentiríais, sentirían 

  poslal bych, poslal by   enviaría 

  podobal bych se - podobal by se   parecer - parecería, parecerías, parecería, 
pareceríamos, pareceríais, parecerían 

  rádi bychom   nos gustaría 

  rád bych   me gustaría 

  dal bych, dal by   daría 

  koupil bych   compraría 

  byl bych, byl by   sería 

  šel bych, šel by, šla by   iría 

  zůstal bych   me quedaría 

  vzpomněl bych si - vzpomněli by si   recordar - recordaría, recordarías, 
recordaría, recordaríamos, recordaríais, 
recordarían 

  udělat laskavost   hacer el favor 

  odešel bych   saldría 

  věřil bych - věřili by   creer - creería, creerías, creería, 
creeríamos, creeríais, creerían 

  vzal bych, vzal by   tomaría 

  prodali bychom   venderíamos 

  pokračoval bych - pokračovali by   seguir - seguiría, seguirías, seguiría, 
seguiríamos, seguiríais, seguirían 

  dotkl bych se - dotkli by se   tocar - tocaría, tocarías, tocaría, 
tocaríamos, tocaríais, tocarían 

  udělal bys   harías 

  nedělal bych, nedělal by, nedělala by   no haría 

  poslal bych - poslali by   enviar - enviaría, enviarías, enviaría, 
enviaríamos, enviaríais, enviarían 

  viděl bych - viděli by   ver - vería, verías, vería, veríamos, veríais, 
verían 
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027_Lekce 05_podmiňovací způsob_vysvětlení! 
 

Pravidelná slovesa: 

1. slovesná třída vzor: hablar 

 k hablar budeme přidávat následující koncovky: 

-ía   hablaría   Mluvil bych 

-ías   hablarías   Mluvil bys 

-ía   hablaría   Mluvil by 

-íamos   hablaríamos   Mluvili bychom 

-íais   hablaríais   Mluvili byste  

-ían   hablarían   Mluvili by 

Llegarían diez más tarde.     Přijeli by později.  

Alicia te esperaría en casa.      Alice by na tebe čekala doma. 

 

2. slovesná tříd vzor: comer 

ke comer budeme přidávat následující koncovky:  

-ía   comería  Jedl bych 

-ías   comerías  Jedl bys 

-ía   comería  Jedl by 

-íamos   comeríamos  Jedli bychom 

-íais   comeríais  Jedli byste 

-ían   comerían  Jedli by 

¿Comerías caracoles?   Jedl bys šneky? 

¿Señoras, ustedes beberían la cerveza?  Dámy, pily byste pivo? 
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3. slovesná třída vzor: vivir 

 k vivir budeme přidávat následující koncovky: 

-ía   viviría   Žil bych 

-ías   vivirías  Žil bys 

-ía   viviría   Žil by 

-íamos   viviríamos  Žili bychom 

-íais   viviríais  Žili byste 

-ían   vivirían  Žili by 

¿Abrirías la ventana?  Otevřel bys okno? 

Me sentiría sola.    Cítila bych se osamoceně.  

 

U sloves všech tří slovesných tříd jsou koncovky pro kondicionál stejné.   

Nepravidelná slovesa: 

Koncovky u sloves nepravidelných jsou stejné jako u sloves pravidelných. Slovesa, která mají 

nepravidelný základ v budoucím čase jednoduchém, mají stejný základ i v kondicionálu.  

1. u některých nepravidelných sloves se vypouští -e z koncovky -er, 

Vzor: Querer    chtít 

querría    chtěl bych 

querrías    chtěl bys 

querría    chtěl by 

querríamos    chtěli bychom 

querríais    chtěli byste 

querrían    chtěli by 

Nunca sabrían la verdad.                Nikdy by se nedozvěděli pravdu. 
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Mi hija no podría hablar contigo.               Moje dcera by s tebou nemohla mluvit. 

Další slovesa tohoto typu: 

poder     podría    Mohl bych 

saber     sabría    Věděl bych 

 

2. u některých nepravidelných sloves se vsune souhláska-d místo samohlásek -e nebo -i.  

Vzor: Tener    mít 

tendría    měl bych 

tendrías    měl bys 

tendría    měl by 

tendríamos    měli bychom 

tendrías    měli byste 

tendrían    měli by 

Další slovesa tohoto typu: 

poner     pondría   položila bych 

salir     saldría   odešel bych 

venir     vendría   přišel bych 

Esta tarde saldría más tarde.    Dnes odpoledne bych vyšel později. 

¿Pondrías la carta sobre la mesa?    Položil bys ten dopis na stůl? 

3. u některých nepravidelných sloves odpadá celá slabika: 

Vzor: Hacer    dělat 

haría     dělal bych 

harías     dělal bys 

haría     dělal by 
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haríamos    dělali bychom 

haríais    dělali byste 

harían     dělali by 

¿Cuándo haríamos el almuero?   Kdy bychom udělali oběd? 

Te lo diría mañana.     Řekl by ti to zítra.  

 

Další slovesa tohoto typu: 

decir     diría    řekl bych 

 

Haber - hay 

Neosobní tvar hay (infinitiv haber) pormiňovací tvar  habría.  

Habría 10 personas.     Bylo by tam asi 10 lidí.  

 

Použití kondicionálu: 

1. Kondicionálem se vyjadřují podmíněné děje: 

Tendría mucho tiempo para tí si tu llegas a tiempo.  

Měla bych na tebe hodně času, jestliže přijdeš včas. 

Me gustaría invitarte al teatro, pero no tengo mucho tiempo.  

Rád bych tě pozval do divadla, ale nemám moc času.  

 

2. Budoucím časem lze také vyjádřit pravděpodobnost v minulosti. 

En 2015 tendría unos 20 años.    V roce 2015 měla asi 20 let.   

Algien llamó ayer a las cinco. Sería María.  Někdo včera v 5 volal. To byla asi Marie. 
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3. Tímto časem se také vyjadřuje zdvořilý dotaz nebo žádost. 

¿Podrías abrir la puerta?     Mohl bys zavřít dveře? 

¿Podría usted llamarme?     Mohl byste mi zavolat? 

 

4. Kondicionál se dále používá v časové souslednosti, která bude podrobně probrána později. 

Nyní nám postačí informace, že máme li souvětí, ve kterém je  uvozovací věta v čase minulém, 

ve vedlejší větě se budoucí čas vyjádří právě pomocí kondicionálu. 

Dijo que estaría listo.   Řekl, že bude připraven. 

Escribió que llegarían el sábado.  Napsal, že přijedou v sobotu. 
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028_Lekce 05_podmiňovací způsob_procvičovací věty_poslouchejte! 

  Vería alguna película mejor.   Podíval bych se na nějaký lepší film. 

  Le creería si fuera tú.   Věřil bych mu, kdybych byl tebou. 

  Yo en tu lugar me pondría esta cazadora 
negra. 

  Já na tvém místě bych si oblékl tuhle 
černou bundu. 

  Sería muy interesante.   To by bylo velmi zajímavé. 

  Te lo enviaría la semana que viene.   Poslal bych ti to příští týden. 

  Yo también iría a Praga, pero no puedo.   Já bych také jel do Prahy, ale nemohu. 

  ¿Podría ayudarme, por favor?   Mohl byste mi prosím pomoci? 

  ¿Qué te pondrías para la fiesta de 
cumpleaños? 

  Co by sis oblékla na narozeninovou 
oslavu? 

  Yo en su lugar saldría por la mañana.   Já na vašem místě bych vyjel ráno. 

  Yo en tu lugar prohibiría fumar aquí.   Já na tvém místě bych tady zakázal kouřit. 

  Seguiríamos, pero la carretera está cortada.   Pokračovali bychom, ale cesta je 
přerušená. 

  ¿Qué número tocaría en la lotería?   Které číslo by vyhrálo loterii? 

  Le gusta mucho leer. Yo en tu lugar le 
compraría un libro. 

  Moc rád čte. Já na tvém místě bych mu 
koupil nějakou knihu. 

  Lo recordaría si valiese para algo.   Vzpomněl bych si, kdyby to k něčemu 
bylo. 

  ¿Te gustaría vivir en Valencia?   Líbilo by se ti žít ve Valencii? 

  ¿Podría llevarnos al aeropuerto?   Mohl byste nás vzít na letiště? 

  ¿Podrías hacerme un favor?   Mohl bys mi udělat laskavost? 

  Yo en tu lugar, no comería tanto 
chocolate. 

  Já na tvém místě bych nejedl tolik 
čokolády. 

  Yo en tu lugar, hablaría con Ernesto para 
resolver este problema. 

  Já na tvém místě bych promluvil s 
Ernestem, abych vyřešil tento problém. 

  Nunca me parecería a José.   Nikdy bych se nepodobal Josému. 

  ¿Te gustaría pasar las fiestas en las 
montañas? 

  Líbilo by se ti strávit svátky na horách? 

  Él en su lugar no haría nada. .   On na jejím místě by neudělal nic. 

  Yo en tu lugar tomaría un té bien caliente.   Já na tvém místě bych si dal pořádně 
horký čaj. 

  Me gustaría verla.   Rád bych ji viděl. 
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  Yo en tu lugar dejaría de fumar 
inmediatamente. . 

  Já na tvém místě bych okamžitě přestal 
kouřit. 

  Yo en tu lugar, daría un paseo por el 
bosque. 

  Já na tvém místě bych si udělal procházku 
po lese. 

  Enrique y María también comprarían un 
coche nuevo, pero no pueden. 

  Enrique a María by si také koupili nové 
auto, ale nemůžou. 

  ¿Qué harías en mi lugar?   Co bys dělal na mém místě? 

  Deberías tomarlo en serio.   Měl bys to brát vážně. 

  Tendría que hacerlo hoy.   Musel by to udělat dnes. 

  Podríamos ir al teatro, ¿no?   Mohli bychom jít do divadla, ne? 

  Te sentirías mejor.   Cítil by ses lépe. 

  Yo en tu lugar no llevaría ninguna maleta.   Já na tvém místě bych si žádný kufr 
nebral. 

  Nos gustaría visitar Chile.   Rádi bychom navštívili Chile. 

  Te lo pagaría, pero no tengo dinero.   Zaplatil bych ti to, ale nemám peníze. 

  Yo también me quedaría en casa, pero 
tengo que ir a la escuela. 

  Také bych zůstal doma, ale musím jít do 
školy. 

  Les enviaría una postal, pero no conozco 
su dirección. . 

  Poslal bych jim pohlednici, ale neznám 
jejich adresu. 

  Te acompañaría, pero no tengo tiempo.   Doprovodil bych tě, ale nemám čas. 

  Tomaría el autobús pero ya tengo el billete 
para el avión. 

  Jel bych autobusem, ale už mám lístek na 
vlak. 

  Nosotros en vuestro lugar, venderíamos 
esa casa. 

  My na vašem místě bychom ten dům 
prodali. 

  Preferiría olvidarlo todo.   Raději bych na to všechno zapomněl. 

 

029_Lekce 05_podmiňovací způsob_procvičovací věty_přeložte! 

  Musel by to udělat dnes.   Tendría que hacerlo hoy. 

  Rádi bychom navštívili Chile.   Nos gustaría visitar Chile. 

  Podíval bych se na nějaký lepší film.   Vería alguna película mejor. 

  On na jejím místě by neudělal nic.   Él en su lugar no haría nada. . 

  Měl bys to brát vážně.   Deberías tomarlo en serio. 

  Mohli bychom jít do divadla, ne?   Podríamos ir al teatro, ¿no? 

  Mohl byste mi prosím pomoci?   ¿Podría ayudarme, por favor? 
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  Mohl byste nás vzít na letiště?   ¿Podría llevarnos al aeropuerto? 

  Pokračovali bychom, ale cesta je 
přerušená. 

  Seguiríamos, pero la carretera está cortada. 

  Líbilo by se ti žít ve Valencii?   ¿Te gustaría vivir en Valencia? 

  Které číslo by vyhrálo loterii?   ¿Qué número tocaría en la lotería? 

  Líbilo by se ti strávit svátky na horách?   ¿Te gustaría pasar las fiestas en las 
montañas? 

  Co bys dělal na mém místě?   ¿Qué harías en mi lugar? 

  Já na tvém místě bych si udělal procházku 
po lese. 

  Yo en tu lugar, daría un paseo por el 
bosque. 

  My na vašem místě bychom ten dům 
prodali. 

  Nosotros en vuestro lugar, venderíamos 
esa casa. 

  Nikdy bych se nepodobal Josému.   Nunca me parecería a José. 

  Cítil by ses lépe.   Te sentirías mejor. 

  Já na tvém místě bych okamžitě přestal 
kouřit. 

  Yo en tu lugar dejaría de fumar 
inmediatamente. . 

  Já na tvém místě bych tady zakázal kouřit.   Yo en tu lugar prohibiría fumar aquí. 

  Já na tvém místě bych nejedl tolik 
čokolády. 

  Yo en tu lugar, no comería tanto 
chocolate. 

  Já na tvém místě bych promluvil s 
Ernestem, abych vyřešil tento problém. 

  Yo en tu lugar, hablaría con Ernesto para 
resolver este problema. 

  Vzpomněl bych si, kdyby to k něčemu 
bylo. 

  Lo recordaría si valiese para algo. 

  Já na vašem místě bych vyjel ráno.   Yo en su lugar saldría por la mañana. 

  Rád bych ji viděl.   Me gustaría verla. 

  Poslal bych jim pohlednici, ale neznám 
jejich adresu. 

  Les enviaría una postal, pero no conozco 
su dirección. . 

  Já na tvém místě bych si oblékl tuhle 
černou bundu. 

  Yo en tu lugar me pondría esta cazadora 
negra. 

  Mohl bys mi udělat laskavost?   ¿Podrías hacerme un favor? 

  Také bych zůstal doma, ale musím jít do 
školy. 

  Yo también me quedaría en casa, pero 
tengo que ir a la escuela. 

  To by bylo velmi zajímavé.   Sería muy interesante. 

  Já na tvém místě bych si žádný kufr 
nebral. 

  Yo en tu lugar no llevaría ninguna maleta. 
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  Já na tvém místě bych si dal pořádně 
horký čaj. 

  Yo en tu lugar tomaría un té bien caliente. 

  Enrique a María by si také koupili nové 
auto, ale nemůžou. 

  Enrique y María también comprarían un 
coche nuevo, pero no pueden. 

  Poslal bych ti to příští týden.   Te lo enviaría la semana que viene. 

  Zaplatil bych ti to, ale nemám peníze.   Te lo pagaría, pero no tengo dinero. 

  Já bych také jel do Prahy, ale nemohu.   Yo también iría a Praga, pero no puedo. 

  Věřil bych mu, kdybych byl tebou.   Le creería si fuera tú. 

  Doprovodil bych tě, ale nemám čas.   Te acompañaría, pero no tengo tiempo. 

  Co by sis oblékla na narozeninovou 
oslavu? 

  ¿Qué te pondrías para la fiesta de 
cumpleaños? 

  Moc rád čte. Já na tvém místě bych mu 
koupil nějakou knihu. 

  Le gusta mucho leer. Yo en tu lugar le 
compraría un libro. 

  Jel bych autobusem, ale už mám lístek na 
vlak. 

  Tomaría el autobús pero ya tengo el billete 
para el avión. 

  Raději bych na to všechno zapomněl.   Preferiría olvidarlo todo. 

 

030.00_Lekce 05_podmiňovací způsob_španělský poslech! 
  Nosotros en vuestro lugar, venderíamos 
esa casa. 

  My na vašem místě bychom ten dům 
prodali. 

  Te acompañaría, pero no tengo tiempo.   Doprovodil bych tě, ale nemám čas. 

  Yo en tu lugar prohibiría fumar aquí.   Já na tvém místě bych tady zakázal kouřit. 

  Yo en tu lugar no llevaría ninguna maleta.   Já na tvém místě bych si žádný kufr 
nebral. 

  Le gusta mucho leer. Yo en tu lugar le 
compraría un libro. 

  Moc rád čte. Já na tvém místě bych mu 
koupil nějakou knihu. 

  Yo en tu lugar, daría un paseo por el 
bosque. 

  Já na tvém místě bych si udělal procházku 
po lese. 

  Tomaría el autobús pero ya tengo el billete 
para el avión. 

  Jel bych autobusem, ale už mám lístek na 
vlak. 

  Yo en tu lugar, hablaría con Ernesto para 
resolver este problema. 

  Já na tvém místě bych promluvil s 
Ernestem, abych vyřešil tento problém. 

  ¿Te gustaría pasar las fiestas en las 
montañas? 

  Líbilo by se ti strávit svátky na horách? 

  ¿Te gustaría vivir en Valencia?   Líbilo by se ti žít ve Valencii? 
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  Él en su lugar no haría nada. .   On na jejím místě by neudělal nic. 

  Vería alguna película mejor.   Podíval bych se na nějaký lepší film. 

  ¿Qué número tocaría en la lotería?   Které číslo by vyhrálo loterii? 

  Te lo pagaría, pero no tengo dinero.   Zaplatil bych ti to, ale nemám peníze. 

  Yo en tu lugar dejaría de fumar 
inmediatamente. . 

  Já na tvém místě bych okamžitě přestal 
kouřit. 

  Seguiríamos, pero la carretera está cortada.   Pokračovali bychom, ale cesta je 
přerušená. 

  ¿Qué harías en mi lugar?   Co bys dělal na mém místě? 

  ¿Podría llevarnos al aeropuerto?   Mohl byste nás vzít na letiště? 

  Deberías tomarlo en serio.   Měl bys to brát vážně. 

  ¿Podrías hacerme un favor?   Mohl bys mi udělat laskavost? 

  Yo en su lugar saldría por la mañana.   Já na vašem místě bych vyjel ráno. 

  ¿Qué te pondrías para la fiesta de 
cumpleaños? 

  Co by sis oblékla na narozeninovou 
oslavu? 

  Me gustaría verla.   Rád bych ji viděl. 

  Les enviaría una postal, pero no conozco 
su dirección. . 

  Poslal bych jim pohlednici, ale neznám 
jejich adresu. 

  Sería muy interesante.   To by bylo velmi zajímavé. 

  Le creería si fuera tú.   Věřil bych mu, kdybych byl tebou. 

  Yo también me quedaría en casa, pero 
tengo que ir a la escuela. 

  Také bych zůstal doma, ale musím jít do 
školy. 

  Nunca me parecería a José.   Nikdy bych se nepodobal Josému. 

  Yo también iría a Praga, pero no puedo.   Já bych také jel do Prahy, ale nemohu. 

  Tendría que hacerlo hoy.   Musel by to udělat dnes. 

  Nos gustaría visitar Chile.   Rádi bychom navštívili Chile. 

  Te lo enviaría la semana que viene.   Poslal bych ti to příští týden. 

  Enrique y María también comprarían un 
coche nuevo, pero no pueden. 

  Enrique a María by si také koupili nové 
auto, ale nemůžou. 

  Yo en tu lugar me pondría esta cazadora 
negra. 

  Já na tvém místě bych si oblékl tuhle 
černou bundu. 

  ¿Podría ayudarme, por favor?   Mohl byste mi prosím pomoci? 

  Lo recordaría si valiese para algo.   Vzpomněl bych si, kdyby to k něčemu 
bylo. 
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  Yo en tu lugar tomaría un té bien caliente.   Já na tvém místě bych si dal pořádně 
horký čaj. 

  Yo en tu lugar, no comería tanto 
chocolate. 

  Já na tvém místě bych nejedl tolik 
čokolády. 

  Podríamos ir al teatro, ¿no?   Mohli bychom jít do divadla, ne? 

  Te sentirías mejor.   Cítil by ses lépe. 

  Preferiría olvidarlo todo.   Raději bych na to všechno zapomněl. 
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030.00_Lekce 05_podmiňovací způsob_karty 

acompañar comería compraría 

comprarían 
creer - creería, creerías, 

creería, creeríamos, creeríais, 
creerían 

daría 

deber - debería, deberías, 
debería, deberíamos, 
deberíais, deberían 

dejaría 
enviar - enviaría, enviarías, 

enviaría, enviaríamos, 
enviaríais, enviarían 

enviaría gustaría hacer el favor 

harías hablaría iría 

llevaría me gustaría me quedaría 
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koupil bych jedl bych doprovodit 

dal bych, dal by věřil bych - věřili by koupili by 

poslal bych - poslali by nechal bych, nechal by 
měl bys - měli by, musel bys 

- museli by 

udělat laskavost rád bych, rád by, ráda by poslal bych, poslal by 

šel bych, šel by, šla by mluvil bych udělal bys 

zůstal bych rád bych nesl bych, nesl by, nesla by 
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no haría nos gustaría pagaría 

parecer - parecería, 
parecerías, parecería, 

pareceríamos, pareceríais, 
parecerían 

podría podríamos 

pondría prohibiría 

recordar - recordaría, 
recordarías, recordaría, 

recordaríamos, recordaríais, 
recordarían 

saldría 
seguir - seguiría, seguirías, 

seguiría, seguiríamos, 
seguiríais, seguirían 

sentir - sentiría, sentirías, 
sentiría, sentiríamos, 
sentiríais, sentirían 

sería 

tener que - tendría que, 
tendrías que, tendría que, 
tendríamos que, tendríais 

que, tendrían que 

tocar - tocaría, tocarías, 
tocaría, tocaríamos, tocaríais, 

tocarían 

tomaría venderíamos 
ver - vería, verías, vería, 
veríamos, veríais, verían 
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zaplatil bych, zaplatil by, 
zaplatila by 

rádi bychom 
nedělal bych, nedělal by, 

nedělala by 

mohli bychom 
mohl bych, mohl by, mohla 

by 
podobal bych se - podobal 

by se 

vzpomněl bych si - 
vzpomněli by si 

zakázal bych, zakázal by, 
zakázala by 

dal bych, dal by, dala by 

cítil bych - cítili by, bylo by 
mi líto - bylo by jim líto 

pokračoval bych - 
pokračovali by 

odešel bych 

dotkl bych se - dotkli by se musel bych - museli by byl bych, byl by 

viděl bych - viděli by prodali bychom vzal bych, vzal by 
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Te acompañaría, pero no 
tengo tiempo. 

Yo en tu lugar, no comería 
tanto chocolate. 

Le gusta mucho leer. Yo en 
tu lugar le compraría un 

libro. 

Enrique y María también 
comprarían un coche nuevo, 

pero no pueden. 
Le creería si fuera tú. 

Yo en tu lugar, daría un 
paseo por el bosque. 

Deberías tomarlo en serio. 
Yo en tu lugar dejaría de 
fumar inmediatamente. . 

Te lo enviaría la semana que 
viene. 

Les enviaría una postal, pero 
no conozco su dirección. . 

¿Te gustaría vivir en 
Valencia? 

¿Podrías hacerme un favor? 

¿Qué harías en mi lugar? 
Yo en tu lugar, hablaría con 
Ernesto para resolver este 

problema. 

Yo también iría a Praga, pero 
no puedo. 

Yo en tu lugar no llevaría 
ninguna maleta. 

Me gustaría verla. 
Yo también me quedaría en 
casa, pero tengo que ir a la 

escuela. 
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Moc rád čte. Já na tvém 
místě bych mu koupil 

nějakou knihu. 

Já na tvém místě bych nejedl 
tolik čokolády. 

Doprovodil bych tě, ale 
nemám čas. 

Já na tvém místě bych si 
udělal procházku po lese. 

Věřil bych mu, kdybych byl 
tebou. 

Enrique a María by si také 
koupili nové auto, ale 

nemůžou. 

Poslal bych ti to příští týden. 
Já na tvém místě bych 

okamžitě přestal kouřit. 
Měl bys to brát vážně. 

Mohl bys mi udělat 
laskavost? 

Líbilo by se ti žít ve 
Valencii? 

Poslal bych jim pohlednici, 
ale neznám jejich adresu. 

Já bych také jel do Prahy, ale 
nemohu. 

Já na tvém místě bych 
promluvil s Ernestem, abych 

vyřešil tento problém. 
Co bys dělal na mém místě? 

Také bych zůstal doma, ale 
musím jít do školy. 

Rád bych ji viděl. 
Já na tvém místě bych si 

žádný kufr nebral. 
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Él en su lugar no haría nada. 
. 

Nos gustaría visitar Chile. 
Te lo pagaría, pero no tengo 

dinero. 

Nunca me parecería a José. 
¿Podría ayudarme, por 

favor? 
Podríamos ir al teatro, ¿no? 

Yo en tu lugar me pondría 
esta cazadora negra. 

Yo en tu lugar prohibiría 
fumar aquí. 

Lo recordaría si valiese para 
algo. 

Yo en su lugar saldría por la 
mañana. 

Seguiríamos, pero la 
carretera está cortada. 

Te sentirías mejor. 

Sería muy interesante. Tendría que hacerlo hoy. 
¿Qué número tocaría en la 

lotería? 

Tomaría el autobús pero ya 
tengo el billete para el avión. 

Yo en tu lugar tomaría un té 
bien caliente. 

Nosotros en vuestro lugar, 
venderíamos esa casa. 
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Zaplatil bych ti to, ale 
nemám peníze. 

Rádi bychom navštívili 
Chile. 

On na jejím místě by 
neudělal nic. 

Mohli bychom jít do divadla, 
ne? 

Mohl byste mi prosím 
pomoci? 

Nikdy bych se nepodobal 
Josému. 

Vzpomněl bych si, kdyby to 
k něčemu bylo. 

Já na tvém místě bych tady 
zakázal kouřit. 

Já na tvém místě bych si 
oblékl tuhle černou bundu. 

Cítil by ses lépe. 
Pokračovali bychom, ale 

cesta je přerušená. 
Já na vašem místě bych vyjel 

ráno. 

Které číslo by vyhrálo 
loterii? 

Musel by to udělat dnes. To by bylo velmi zajímavé. 

My na vašem místě bychom 
ten dům prodali. 

Já na tvém místě bych si dal 
pořádně horký čaj. 

Jel bych autobusem, ale už 
mám lístek na vlak. 

 
 
 
 
 
 
 



 241 

Vería alguna película mejor. 
¿Qué te pondrías para la 
fiesta de cumpleaños? 

¿Podría llevarnos al 
aeropuerto? 

¿Te gustaría pasar las fiestas 
en las montañas? 

Preferiría olvidarlo todo. -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  
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Mohl byste nás vzít na 
letiště? 

Co by sis oblékla na 
narozeninovou oslavu? 

Podíval bych se na nějaký 
lepší film. 

-  
Raději bych na to všechno 

zapomněl. 
Líbilo by se ti strávit svátky 

na horách? 
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030.02_Lekce 05_podmiňovací způsob_test 

  pokračoval bych - pokračovali by ................................................................. 

  mohl bych, mohl by, mohla by ................................................................. 

  dal bych, dal by, dala by ................................................................. 

  Také bych zůstal doma, ale musím jít do 
školy. 

................................................................. 

  Měl bys to brát vážně. ................................................................. 

  měl bys - měli by, musel bys - museli by ................................................................. 

  Zaplatil bych ti to, ale nemám peníze. ................................................................. 

  poslal bych, poslal by ................................................................. 

  Moc rád čte. Já na tvém místě bych mu 
koupil nějakou knihu. 

................................................................. 

  nedělal bych, nedělal by, nedělala by ................................................................. 

  Já bych také jel do Prahy, ale nemohu. ................................................................. 

  Mohli bychom jít do divadla, ne? ................................................................. 

  Líbilo by se ti žít ve Valencii? ................................................................. 

  poslal bych - poslali by ................................................................. 

  Co by sis oblékla na narozeninovou 
oslavu? 

................................................................. 

  Poslal bych jim pohlednici, ale neznám 
jejich adresu. 

................................................................. 

  Já na vašem místě bych vyjel ráno. ................................................................. 

  Mohl bys mi udělat laskavost? ................................................................. 

  Já na tvém místě bych si udělal procházku 
po lese. 

................................................................. 

  Enrique a María by si také koupili nové 
auto, ale nemůžou. 

................................................................. 

  podobal bych se - podobal by se ................................................................. 

  Věřil bych mu, kdybych byl tebou. ................................................................. 

  šel bych, šel by, šla by ................................................................. 

  Já na tvém místě bych okamžitě přestal 
kouřit. 

................................................................. 

  udělat laskavost ................................................................. 

  rád bych ................................................................. 
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  zaplatil bych, zaplatil by, zaplatila by ................................................................. 

  Které číslo by vyhrálo loterii? ................................................................. 

  Vzpomněl bych si, kdyby to k něčemu 
bylo. 

................................................................. 

  rádi bychom ................................................................. 

  Mohl byste nás vzít na letiště? ................................................................. 

  musel bych - museli by ................................................................. 

  viděl bych - viděli by ................................................................. 

  Raději bych na to všechno zapomněl. ................................................................. 

  rád bych, rád by, ráda by ................................................................. 

  mluvil bych ................................................................. 

  Rádi bychom navštívili Chile. ................................................................. 

  Já na tvém místě bych si dal pořádně 
horký čaj. 

................................................................. 

  Co bys dělal na mém místě? ................................................................. 

  doprovodit ................................................................. 

  zůstal bych ................................................................. 

  Jel bych autobusem, ale už mám lístek na 
vlak. 

................................................................. 

  věřil bych - věřili by ................................................................. 

  cítil bych - cítili by, bylo by mi líto - bylo 
by jim líto 

................................................................. 

  mohli bychom ................................................................. 

  To by bylo velmi zajímavé. ................................................................. 

  koupil bych ................................................................. 

  vzal bych, vzal by ................................................................. 

  dotkl bych se - dotkli by se ................................................................. 

  dal bych, dal by ................................................................. 

  Já na tvém místě bych promluvil s 
Ernestem, abych vyřešil tento problém. 

................................................................. 

  odešel bych ................................................................. 

  Poslal bych ti to příští týden. ................................................................. 

  Cítil by ses lépe. ................................................................. 
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  Líbilo by se ti strávit svátky na horách? ................................................................. 

  Pokračovali bychom, ale cesta je 
přerušená. 

................................................................. 

  koupili by ................................................................. 

  Já na tvém místě bych si oblékl tuhle 
černou bundu. 

................................................................. 

  Já na tvém místě bych nejedl tolik 
čokolády. 

................................................................. 

  vzpomněl bych si - vzpomněli by si ................................................................. 

  Musel by to udělat dnes. ................................................................. 

  Já na tvém místě bych tady zakázal kouřit. ................................................................. 

  byl bych, byl by ................................................................. 

  nesl bych, nesl by, nesla by ................................................................. 

  zakázal bych, zakázal by, zakázala by ................................................................. 

  udělal bys ................................................................. 

  prodali bychom ................................................................. 

  On na jejím místě by neudělal nic. ................................................................. 

  Podíval bych se na nějaký lepší film. ................................................................. 

  Nikdy bych se nepodobal Josému. ................................................................. 

 

030.03_Lekce 05_podmiňovací způsob_test_klíč 

  pokračoval bych - pokračovali by   seguir - seguiría, seguirías, seguiría, 
seguiríamos, seguiríais, seguirían 

  mohl bych, mohl by, mohla by   podría 

  dal bych, dal by, dala by   pondría 

  Také bych zůstal doma, ale musím jít do 
školy. 

  Yo también me quedaría en casa, pero 
tengo que ir a la escuela. 

  Měl bys to brát vážně.   Deberías tomarlo en serio. 

  měl bys - měli by, musel bys - museli by   deber - debería, deberías, debería, 
deberíamos, deberíais, deberían 

  Zaplatil bych ti to, ale nemám peníze.   Te lo pagaría, pero no tengo dinero. 

  poslal bych, poslal by   enviaría 

  Moc rád čte. Já na tvém místě bych mu 
koupil nějakou knihu. 

  Le gusta mucho leer. Yo en tu lugar le 
compraría un libro. 
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  nedělal bych, nedělal by, nedělala by   no haría 

  Já bych také jel do Prahy, ale nemohu.   Yo también iría a Praga, pero no puedo. 

  Mohli bychom jít do divadla, ne?   Podríamos ir al teatro, ¿no? 

  Líbilo by se ti žít ve Valencii?   ¿Te gustaría vivir en Valencia? 

  poslal bych - poslali by   enviar - enviaría, enviarías, enviaría, 
enviaríamos, enviaríais, enviarían 

  Co by sis oblékla na narozeninovou 
oslavu? 

  ¿Qué te pondrías para la fiesta de 
cumpleaños? 

  Poslal bych jim pohlednici, ale neznám 
jejich adresu. 

  Les enviaría una postal, pero no conozco 
su dirección. . 

  Já na vašem místě bych vyjel ráno.   Yo en su lugar saldría por la mañana. 

  Mohl bys mi udělat laskavost?   ¿Podrías hacerme un favor? 

  Já na tvém místě bych si udělal procházku 
po lese. 

  Yo en tu lugar, daría un paseo por el 
bosque. 

  Enrique a María by si také koupili nové 
auto, ale nemůžou. 

  Enrique y María también comprarían un 
coche nuevo, pero no pueden. 

  podobal bych se - podobal by se   parecer - parecería, parecerías, parecería, 
pareceríamos, pareceríais, parecerían 

  Věřil bych mu, kdybych byl tebou.   Le creería si fuera tú. 

  šel bych, šel by, šla by   iría 

  Já na tvém místě bych okamžitě přestal 
kouřit. 

  Yo en tu lugar dejaría de fumar 
inmediatamente. . 

  udělat laskavost   hacer el favor 

  rád bych   me gustaría 

  zaplatil bych, zaplatil by, zaplatila by   pagaría 

  Které číslo by vyhrálo loterii?   ¿Qué número tocaría en la lotería? 

  Vzpomněl bych si, kdyby to k něčemu 
bylo. 

  Lo recordaría si valiese para algo. 

  rádi bychom   nos gustaría 

  Mohl byste nás vzít na letiště?   ¿Podría llevarnos al aeropuerto? 

  musel bych - museli by   tener que - tendría que, tendrías que, 
tendría que, tendríamos que, tendríais que, 
tendrían que 

  viděl bych - viděli by   ver - vería, verías, vería, veríamos, veríais, 
verían 
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  Raději bych na to všechno zapomněl.   Preferiría olvidarlo todo. 

  rád bych, rád by, ráda by   gustaría 

  mluvil bych   hablaría 

  Rádi bychom navštívili Chile.   Nos gustaría visitar Chile. 

  Já na tvém místě bych si dal pořádně 
horký čaj. 

  Yo en tu lugar tomaría un té bien caliente. 

  Co bys dělal na mém místě?   ¿Qué harías en mi lugar? 

  doprovodit   acompañar 

  zůstal bych   me quedaría 

  Jel bych autobusem, ale už mám lístek na 
vlak. 

  Tomaría el autobús pero ya tengo el billete 
para el avión. 

  věřil bych - věřili by   creer - creería, creerías, creería, 
creeríamos, creeríais, creerían 

  cítil bych - cítili by, bylo by mi líto - bylo 
by jim líto 

  sentir - sentiría, sentirías, sentiría, 
sentiríamos, sentiríais, sentirían 

  mohli bychom   podríamos 

  To by bylo velmi zajímavé.   Sería muy interesante. 

  koupil bych   compraría 

  vzal bych, vzal by   tomaría 

  dotkl bych se - dotkli by se   tocar - tocaría, tocarías, tocaría, 
tocaríamos, tocaríais, tocarían 

  dal bych, dal by   daría 

  Já na tvém místě bych promluvil s 
Ernestem, abych vyřešil tento problém. 

  Yo en tu lugar, hablaría con Ernesto para 
resolver este problema. 

  odešel bych   saldría 

  Poslal bych ti to příští týden.   Te lo enviaría la semana que viene. 

  Cítil by ses lépe.   Te sentirías mejor. 

  Líbilo by se ti strávit svátky na horách?   ¿Te gustaría pasar las fiestas en las 
montañas? 

  Pokračovali bychom, ale cesta je 
přerušená. 

  Seguiríamos, pero la carretera está cortada. 

  koupili by   comprarían 

  Já na tvém místě bych si oblékl tuhle 
černou bundu. 

  Yo en tu lugar me pondría esta cazadora 
negra. 
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  Já na tvém místě bych nejedl tolik 
čokolády. 

  Yo en tu lugar, no comería tanto 
chocolate. 

  vzpomněl bych si - vzpomněli by si   recordar - recordaría, recordarías, 
recordaría, recordaríamos, recordaríais, 
recordarían 

  Musel by to udělat dnes.   Tendría que hacerlo hoy. 

  Já na tvém místě bych tady zakázal kouřit.   Yo en tu lugar prohibiría fumar aquí. 

  byl bych, byl by   sería 

  nesl bych, nesl by, nesla by   llevaría 

  zakázal bych, zakázal by, zakázala by   prohibiría 

  udělal bys   harías 

  prodali bychom   venderíamos 

  On na jejím místě by neudělal nic.   Él en su lugar no haría nada. . 

  Podíval bych se na nějaký lepší film.   Vería alguna película mejor. 

  Nikdy bych se nepodobal Josému.   Nunca me parecería a José. 

 

031_Lekce 06_předpřítomný čas_slovní zásoba_poslouchejte! 

  poner una multa   dát pokutu 

  pescar   rybařit 

  jurar, jurado, jurando   přísahat 

  conseguir   získat 

  contrato terminal   smlouva na dobu určitou 

  pelotas   míče, koule 

  esposas   pouta 

  ganador   vítěz 

  convertido   konvertovat 

  bomba   bomba 

  paquete   balíček 

  trampa   past 

  juicio   soud 

  enojado   naštvaný 

  entrevista de trabajo   pracovní pohovor 
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  frente   čelo 

  tratado   smlouva 

  milagro   zázrak 

  acusar   obvinit 

  pecho   hruď 

  discurso   řeč, projev 

  descubrir, descubierto, descubriendo   objevit  

  fuente   zdroj, fontána 

  declaración   prohlášení 

  sospechoso   podezřelý 

  pastel   dort 

  asalto   útok, přepadení 

  orgullo   hrdost 

  poderes   moci 

  recuperar, recuperado, recuperando   zotavit, obnovit, zotavit se 

  suspender el examen   propadnout u zkoušky 

  mal   špatně 

  puro   doutník 

  vigilancia   ostražitost, dohled 

  sacar, sacado sacando   vytáhnout 

  alguno   někdo 

  apuesta   sázka 

  desorden   nepořádek 

  procedimiento   postup 

  acciones   akcie 

  investigación   vyšetřování 

  pedido   žádost 

  recetar   předepsat 

  meter   dát do 

  maldita   sakra, prokletá 

  felicitaciones   gratulace 
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  análisis   analýza 

  herir, herido, hiriendo   zranit 

  caray   páni 

  disparo   výstřel 

  solas   samy 

  inútil   k ničemu 

  interior   vnitřní 

  joder, jodido, jodiendo   sakra, posrat něco 

  cartera   peněženka 

  despedido   propuštěn 

  debido   správné 

  coño   sakra 

  detener, detenido, deteniendo   zastavit  

  luchar, luchado, luchando   bojovat  

  propias   vlastní 

  cadáver   mrtvola 

  volverse loco   zbláznit se 

 

032_Lekce 06_předpřítomný čas_slovní zásoba_přeložte! 

  pouta   esposas 

  výstřel   disparo 

  špatně   mal 

  ostražitost, dohled   vigilancia 

  naštvaný   enojado 

  prohlášení   declaración 

  míče, koule   pelotas 

  hrdost   orgullo 

  peněženka   cartera 

  hruď   pecho 

  obvinit   acusar 

  správné   debido 
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  bomba   bomba 

  dort   pastel 

  propuštěn   despedido 

  bojovat    luchar, luchado, luchando 

  balíček   paquete 

  podezřelý   sospechoso 

  někdo   alguno 

  postup   procedimiento 

  zdroj, fontána   fuente 

  útok, přepadení   asalto 

  zranit   herir, herido, hiriendo 

  pracovní pohovor   entrevista de trabajo 

  páni   caray 

  sakra   coño 

  žádost   pedido 

  moci   poderes 

  vlastní   propias 

  čelo   frente 

  předepsat   recetar 

  mrtvola   cadáver 

  sakra, posrat něco   joder, jodido, jodiendo 

  gratulace   felicitaciones 

  soud   juicio 

  zastavit    detener, detenido, deteniendo 

  doutník   puro 

  zázrak   milagro 

  vyšetřování   investigación 

  zotavit, obnovit, zotavit se   recuperar, recuperado, recuperando 

  získat   conseguir 

  vítěz   ganador 

  k ničemu   inútil 



 252 

  objevit    descubrir, descubierto, descubriendo 

  vytáhnout   sacar, sacado sacando 

  sázka   apuesta 

  dát pokutu   poner una multa 

  dát do   meter 

  přísahat   jurar, jurado, jurando 

  samy   solas 

  rybařit   pescar 

  smlouva na dobu určitou   contrato terminal 

  nepořádek   desorden 

  řeč, projev   discurso 

  analýza   análisis 

  vnitřní   interior 

  smlouva   tratado 

  konvertovat   convertido 

  past   trampa 

  akcie   acciones 

  propadnout u zkoušky   suspender el examen 

  sakra, prokletá   maldita 

  zbláznit se   volverse loco 

 

0 
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33_Lekce 06_předpřítomný čas_vysvětlení! 
 

Tento čas se skládá z pomocného slovesa haber a příčestí významového slovesa.  

Tvary vyčasovaného slovesa haber + příčestí  

Yo he   hablado   Mluvil/a jsem 

Tú has    hablado   Mluvil/a jsi  

Él/ella/usted ha  hablado   Mluvil/a, Mluvili/y jste 

Nosotros/as hemos  hablado   Mluvili/y jsme 

Vosotros/as habéis  hablado   Mluvili/y jste 

Ellos/Ellas/Ustedes han hablado   Mluvili/y, Mluvili/y jste 

 

Tvoření příčestí: 

1. slovesná třída: vzor hablar  

k habl- budeme přidávat koncovku -ado 

hablar    hablado  mluvený 

bailar    bailado  tančený 

2. slovesná třída: vzor comer 

> ke com- budeme přidávat koncovku -ido 

comer    comido  jezený 

beber    bebido  pitý 

3. slovesná třída : vzor vivir 

k viv- budeme přidávat koncovku -ido 

vivir     vivido  žitý 

 

U sloves 2. a 3. slovesné třídy, jejichž kmen končí na samohlásku -a, -e, -o, má koncovka 

psaný přízvuk -ído.  

leer     leído   čtený 

oír     oído    slyšený 
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Některá slovesa mají zcela nepravidelná příčestí: 

abrir    abierto  otevřený 

decir    dicho   řečený 

escribir   escrito   psaný 

hacer    hecho   udělaný 

morir   muerto  mrtvý 

poner   puesto   položený 

ver    visto   viděný 

volver   vuelto   vrácený 

romper   roto   rozbitý 

Tímto časem vyjadřujeme: 

1. Děje skončené v minulosti, které mají nějaký vztah k přítomnosti nebo svými důsledky do 

přítomnosti zasahují.  

¿A qué hora han llegado?      V kolik hodin přijeli? 

Están morenos, porque han estado en la playa.  Jsou opálení, protože byli na pláži. 

2. Děje, jež se uskutečnily nedávno nebo v časovém období, které ještě trvá. Často bývají 

blíže určeny výrazy jako: 

hoy    dnes 

esta mañana  dnes ráno 

esta tarde   dnes odpoledne 

esta semana   tento týden 

este año   tento rok 

todavía no   ještě ne 

ya    už, již 

este invierno  tuto zimu 

 

Esta mañana he hablado con Lucía.   Dnes ráno jsem mluvila s Lucií. 

¿María ya ha llegado?     Marie už přijela? 

No, María todavía no ha llegado.   Ne, Marie ještě nepřijela. 

Hoy nos hemos encontrado con Juana.   Dnes jsme se potkali s Janou. 

Este año he estado dos veces en Madrid.  Tento rok jsem byl dvakrát v Madridu.  
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034_Lekce 06_předpřítomný čas_procvičovací věty_poslouchejte! 

  He hecho una apuesta con José.   Vsadil jsem se s Josém. 

  Este año he logrado ahorrar bastante 
dinero. 

  Tento rok se mi podařilo ušetřit dost 
peněz. 

  Hemos firmado un nuevo tratado de paz.   Podepsali jsme novou smlouvu o míru. 

  El concierto ha sido impresionante, ¿no 
crees? 

  Ten koncert byl ohromující, nemyslíš? 

  ¡Coño, qué pronto has llegado!   Sakra, přijel jsi brzy! 

  He comprado pelotas nuevas para el tenis.   Koupil jsem si nové tenisové míčky. 

  Han puesto una bomba en el parque.   Do parku dali bombu. 

  Creo que nos hemos equivocado.   Myslím, že jsme se spletli. 

  ¿Por qué te has enojado?   Proč ses naštval? 

  José ha suspendido el examen.   José propadl u zkoušky. 

  ¿Has acabado ya el trabajo?   Už jsi tu práci dokončil? 

  Nos hemos mudado hace poco tiempo.   Nedávno jsme se přestěhovali. 

  Ya hemos metido el piano en casa.   Už jsme dali piano do domu. 

  ¿Tú no te has enterado?   Ty jsi o tom neslyšel? 

  He tenido que luchar por la última entrada.   Musel jsem bojovat o poslední lístek. 

  Han contratado vigilancia nocturna para la 
obra. 

  Nasmlouvali noční hlídání na stavbu. 

  Hace poco hemos conseguido todo lo que 
necesitábamos. 

  Nedávno jsme získali vše, co jsme 
potřebovali. 

  Ya he hecho tu pedido.   Už jsem vyřídil tvou objednávku. 

  Has llenado de orgullo a tus padres.   Naplnil jsi své rodiče hrdostí. 

  Se ha convertido al budismo.   Konvertoval k budhismu. 

  Han caído en una trampa.   Spadli do pasti. 

  El juez le ha tomado declaración.   Soudce pronesl prohlášení. 

  Han puesto una fuente en la plaza.   Na náměstí dali fontánu. 

  Ha sido un milagro.   Byl to zázrak. 

  David siempre ha sido un ganador.   David byl vždy vítěz. 

  Ya se ha acabado el juicio.   Soud už skončil. 

  ¿Te has vuelto loco?   Zbláznil jsi se? 

  ¿Ha ido alguno a la clase?   Šel někdo na hodinu? 
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  Tu esfuerzo ha sido inútil.   Tvé úsilí bylo k ničemu. 

  ¡Caray, cómo has crecido!   Páni, jak jsi vyrostl! 

  ¿Te has enterado de que María se va a 
Madrid? 

  Dověděl jsi se o tom, že María odjíždí do 
Madridu? 

  He seguido el procedimiento legal.   Řídil jsem se právním postupem. 

  He dormido mal y ahora tengo mucho 
sueño. 

  Špatně jsem spal a teď jsem velmi ospalý. 

  Por la mañana he estado en una entrevista 
de trabajo. 

  Dopoledne jsem byl na pracovním 
pohovoru. 

  El paciente ha perdido la conciencia.   Pacient ztratil vědomí. 

  En la escuela me han dicho que estás en 
casa. 

  Ve škole mi řekli, že jsi doma. 

  Ha habido un asalto a un banco.   V bance došlo k přepadení. 

  No he pescado nada.   Nechytal jsem ryby. 

  Te ha llegado un paquete de casa.   Přijel ti balíček z domu. 

  Luis ha jodido el coche.   Luis dojebal to auto. 

  Me he olvidado de enviarte el correo 
electrónico. 

  Zapomněl jsem ti poslat ten e-mail. 

  No he herido a nadie.   Nikoho jsem nezranil. 

  Ha perdido las esposas.   Ztratil pouta. 

  El médico me ha recetado un jarabe y unas 
pastillas. 

  Lékař mi předepsal sirup a prášky. 

  ¡Maldita sea, he perdido el tren!   Sakra, zmeškal jsem vlak. 

  ¿Cuándo te lo ha dicho María?   Kdy ti to Marie řekla? 

  ¡Socorro, me han robado!   Pomoc, okradli mě! 

  Te he traído un pastel como postre.   Jako zákusek jsem přinesl dort. 

  He perdido la cartera.   Ztratil jsme peněženku. 

  Ha sido despedido sin razón.   Byl propuštěn bez důvodu. 

  Han encontrado un cadáver en el río.   V řece našli mrtvolu. 

  Ha hecho un buen discurso.   Měl /udělal dobrý projev. 

  Ha sacado muy buenas notas.   Dostala velmi dobré známky. 

  Han detenido un sospechoso.   Zatkli jednoho podezřelého. 

  Hoy he llegado tarde a clase y además, he 
perdido el libro. 

  Dnes jsem přišel pozdě do hodiny a navíc 
jsem ztratil knihu. 
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  Creo que te has enfriado.   Myslím, že ses nachladil. 

  Mis padres me han dado poderes.   Mí rodiče mi dali plné moci 

  Ha descubierto un tesoro.   Objevil poklad. 

  Le han disparado en el pecho.   Střelili ho do hrudi. 

  Lo he hecho con mis propias manos.   Udělal jsem to vlastníma rukama. 

  Han ido las dos solas.   Šly samy dvě. 

  He comprado acciones de la empresa.   Koupil jsem akcie společnosti. 

  Te lo he jurado.   Přísahal jsem ti to. 

  He firmado el contrato temporal.   Podepsal jsem smlouvu na dobu určitou. 

  ¿Tú no has ahorrado nada este mes?   Ty jsi tento měsíc nic neušetřil? 

  Han recibido muchas felicitaciones.   Obdrželi spoustu gratulací. 

  Se ha hecho una análisis de sangre.   Udělal se rozbor krve. 

  Pedro ha sido detenido.   Pedro byl zadržen. 

  Jorge y Elena han comprado una casa que 
tiene piscina. 

  Jorge a Elena si koupili dům, který má 
bazén. 

  Lo has hecho mal.   To jsi udělal špatně. 

  Me ha regalado un puro muy bueno.   Daroval mi moc dobrý doutník. 

  Todavía no hemos terminado la 
investigación. 

  Dosud jsme neskončili vyšetřování. 

  Te han acusado del crimen.   Obvinili tě ze zločinu. 

  No has hecho lo debido.   Neudělal jsi to správné. 

  Has tocado mi interior.   Dotkla ses mého vnitřku. 

  Me han puesto una multa.   Udělili mi pokutu. 

  Todavía no he comido.   Ještě jsem nejedl. 

  Ya ha recuperado el coche.   Už si vyzvedl auto. 

  No he oído el disparo.   Neslyšel jsem výstřel. 

  Susana ya ha hecho la comida, vamos a 
comer. 

  Zuzana už připravila jídlo, pojďme jíst. 

 

035_Lekce 06_předpřítomný čas_procvičovací věty_přeložte! 

  Podepsali jsme novou smlouvu o míru.   Hemos firmado un nuevo tratado de paz. 

  Koupil jsem akcie společnosti.   He comprado acciones de la empresa. 
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  To jsi udělal špatně.   Lo has hecho mal. 

  Nedávno jsme se přestěhovali.   Nos hemos mudado hace poco tiempo. 

  Kdy ti to Marie řekla?   ¿Cuándo te lo ha dicho María? 

  Už jsi tu práci dokončil?   ¿Has acabado ya el trabajo? 

  Mí rodiče mi dali plné moci   Mis padres me han dado poderes. 

  Myslím, že jsme se spletli.   Creo que nos hemos equivocado. 

  Pacient ztratil vědomí.   El paciente ha perdido la conciencia. 

  Nechytal jsem ryby.   No he pescado nada. 

  Na náměstí dali fontánu.   Han puesto una fuente en la plaza. 

  Spadli do pasti.   Han caído en una trampa. 

  Nedávno jsme získali vše, co jsme 
potřebovali. 

  Hace poco hemos conseguido todo lo que 
necesitábamos. 

  Dosud jsme neskončili vyšetřování.   Todavía no hemos terminado la 
investigación. 

  Objevil poklad.   Ha descubierto un tesoro. 

  Naplnil jsi své rodiče hrdostí.   Has llenado de orgullo a tus padres. 

  Dověděl jsi se o tom, že María odjíždí do 
Madridu? 

  ¿Te has enterado de que María se va a 
Madrid? 

  Jako zákusek jsem přinesl dort.   Te he traído un pastel como postre. 

  Obvinili tě ze zločinu.   Te han acusado del crimen. 

  Už jsme dali piano do domu.   Ya hemos metido el piano en casa. 

  Už jsem vyřídil tvou objednávku.   Ya he hecho tu pedido. 

  Obdrželi spoustu gratulací.   Han recibido muchas felicitaciones. 

  Koupil jsem si nové tenisové míčky.   He comprado pelotas nuevas para el tenis. 

  Páni, jak jsi vyrostl!   ¡Caray, cómo has crecido! 

  Musel jsem bojovat o poslední lístek.   He tenido que luchar por la última entrada. 

  Vsadil jsem se s Josém.   He hecho una apuesta con José. 

  Řídil jsem se právním postupem.   He seguido el procedimiento legal. 

  Ty jsi tento měsíc nic neušetřil?   ¿Tú no has ahorrado nada este mes? 

  Dopoledne jsem byl na pracovním 
pohovoru. 

  Por la mañana he estado en una entrevista 
de trabajo. 

  Už si vyzvedl auto.   Ya ha recuperado el coche. 

  Konvertoval k budhismu.   Se ha convertido al budismo. 
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  José propadl u zkoušky.   José ha suspendido el examen. 

  Soudce pronesl prohlášení.   El juez le ha tomado declaración. 

  Soud už skončil.   Ya se ha acabado el juicio. 

  Jorge a Elena si koupili dům, který má 
bazén. 

  Jorge y Elena han comprado una casa que 
tiene piscina. 

  Udělal jsem to vlastníma rukama.   Lo he hecho con mis propias manos. 

  Ve škole mi řekli, že jsi doma.   En la escuela me han dicho que estás en 
casa. 

  Byl to zázrak.   Ha sido un milagro. 

  Neudělal jsi to správné.   No has hecho lo debido. 

  Ten koncert byl ohromující, nemyslíš?   El concierto ha sido impresionante, ¿no 
crees? 

  Podepsal jsem smlouvu na dobu určitou.   He firmado el contrato temporal. 

  Zatkli jednoho podezřelého.   Han detenido un sospechoso. 

  Neslyšel jsem výstřel.   No he oído el disparo. 

  David byl vždy vítěz.   David siempre ha sido un ganador. 

  Dnes jsem přišel pozdě do hodiny a navíc 
jsem ztratil knihu. 

  Hoy he llegado tarde a clase y además, he 
perdido el libro. 

  Udělili mi pokutu.   Me han puesto una multa. 

  Tvé úsilí bylo k ničemu.   Tu esfuerzo ha sido inútil. 

  Ztratil jsme peněženku.   He perdido la cartera. 

  Nasmlouvali noční hlídání na stavbu.   Han contratado vigilancia nocturna para la 
obra. 

  Přijel ti balíček z domu.   Te ha llegado un paquete de casa. 

  Ztratil pouta.   Ha perdido las esposas. 

  Šly samy dvě.   Han ido las dos solas. 

  Pedro byl zadržen.   Pedro ha sido detenido. 

  Ty jsi o tom neslyšel?   ¿Tú no te has enterado? 

  Šel někdo na hodinu?   ¿Ha ido alguno a la clase? 

  Dotkla ses mého vnitřku.   Has tocado mi interior. 

  Luis dojebal to auto.   Luis ha jodido el coche. 

  Proč ses naštval?   ¿Por qué te has enojado? 

  Střelili ho do hrudi.   Le han disparado en el pecho. 
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  Myslím, že ses nachladil.   Creo que te has enfriado. 

  Nikoho jsem nezranil.   No he herido a nadie. 

  Dostala velmi dobré známky.   Ha sacado muy buenas notas. 

  Zbláznil jsi se?   ¿Te has vuelto loco? 

  V řece našli mrtvolu.   Han encontrado un cadáver en el río. 

  Přísahal jsem ti to.   Te lo he jurado. 

  Lékař mi předepsal sirup a prášky.   El médico me ha recetado un jarabe y unas 
pastillas. 

  Daroval mi moc dobrý doutník.   Me ha regalado un puro muy bueno. 

  Špatně jsem spal a teď jsem velmi ospalý.   He dormido mal y ahora tengo mucho 
sueño. 

  Měl /udělal dobrý projev.   Ha hecho un buen discurso. 

  Ještě jsem nejedl.   Todavía no he comido. 

  Zapomněl jsem ti poslat ten e-mail.   Me he olvidado de enviarte el correo 
electrónico. 

  Do parku dali bombu.   Han puesto una bomba en el parque. 

  Sakra, přijel jsi brzy!   ¡Coño, qué pronto has llegado! 

  Udělal se rozbor krve.   Se ha hecho una análisis de sangre. 

  Byl propuštěn bez důvodu.   Ha sido despedido sin razón. 

  Pomoc, okradli mě!   ¡Socorro, me han robado! 

  V bance došlo k přepadení.   Ha habido un asalto a un banco. 

  Sakra, zmeškal jsem vlak.   ¡Maldita sea, he perdido el tren! 

  Tento rok se mi podařilo ušetřit dost 
peněz. 

  Este año he logrado ahorrar bastante 
dinero. 

  Zuzana už připravila jídlo, pojďme jíst.   Susana ya ha hecho la comida, vamos a 
comer. 

 

036.00_Lekce 06_předpřítomný čas_španělský poslech! 

  Ya ha recuperado el coche.   Už si vyzvedl auto. 

  Tu esfuerzo ha sido inútil.   Tvé úsilí bylo k ničemu. 

  ¡Maldita sea, he perdido el tren!   Sakra, zmeškal jsem vlak. 

  El concierto ha sido impresionante, ¿no 
crees? 

  Ten koncert byl ohromující, nemyslíš? 
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  ¡Coño, qué pronto has llegado!   Sakra, přijel jsi brzy! 

  Han detenido un sospechoso.   Zatkli jednoho podezřelého. 

  He dormido mal y ahora tengo mucho 
sueño. 

  Špatně jsem spal a teď jsem velmi ospalý. 

  Lo has hecho mal.   To jsi udělal špatně. 

  Todavía no hemos terminado la 
investigación. 

  Dosud jsme neskončili vyšetřování. 

  Mis padres me han dado poderes.   Mí rodiče mi dali plné moci 

  Por la mañana he estado en una entrevista 
de trabajo. 

  Dopoledne jsem byl na pracovním 
pohovoru. 

  Hace poco hemos conseguido todo lo que 
necesitábamos. 

  Nedávno jsme získali vše, co jsme 
potřebovali. 

  Me he olvidado de enviarte el correo 
electrónico. 

  Zapomněl jsem ti poslat ten e-mail. 

  ¡Caray, cómo has crecido!   Páni, jak jsi vyrostl! 

  Te he traído un pastel como postre.   Jako zákusek jsem přinesl dort. 

  Pedro ha sido detenido.   Pedro byl zadržen. 

  ¿Has acabado ya el trabajo?   Už jsi tu práci dokončil? 

  Lo he hecho con mis propias manos.   Udělal jsem to vlastníma rukama. 

  Hoy he llegado tarde a clase y además, he 
perdido el libro. 

  Dnes jsem přišel pozdě do hodiny a navíc 
jsem ztratil knihu. 

  ¿Te has enterado de que María se va a 
Madrid? 

  Dověděl jsi se o tom, že María odjíždí do 
Madridu? 

  Creo que te has enfriado.   Myslím, že ses nachladil. 

  He firmado el contrato temporal.   Podepsal jsem smlouvu na dobu určitou. 

  Te lo he jurado.   Přísahal jsem ti to. 

  He seguido el procedimiento legal.   Řídil jsem se právním postupem. 

  José ha suspendido el examen.   José propadl u zkoušky. 

  Han encontrado un cadáver en el río.   V řece našli mrtvolu. 

  Ha habido un asalto a un banco.   V bance došlo k přepadení. 

  El médico me ha recetado un jarabe y unas 
pastillas. 

  Lékař mi předepsal sirup a prášky. 

  Ya se ha acabado el juicio.   Soud už skončil. 

  Ya he hecho tu pedido.   Už jsem vyřídil tvou objednávku. 
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  Jorge y Elena han comprado una casa que 
tiene piscina. 

  Jorge a Elena si koupili dům, který má 
bazén. 

  He comprado acciones de la empresa.   Koupil jsem akcie společnosti. 

  Han caído en una trampa.   Spadli do pasti. 

  No he pescado nada.   Nechytal jsem ryby. 

  Se ha convertido al budismo.   Konvertoval k budhismu. 

  Has llenado de orgullo a tus padres.   Naplnil jsi své rodiče hrdostí. 

  Hemos firmado un nuevo tratado de paz.   Podepsali jsme novou smlouvu o míru. 

  Ha descubierto un tesoro.   Objevil poklad. 

  He tenido que luchar por la última entrada.   Musel jsem bojovat o poslední lístek. 

  Ha hecho un buen discurso.   Měl /udělal dobrý projev. 

  Ya hemos metido el piano en casa.   Už jsme dali piano do domu. 

  David siempre ha sido un ganador.   David byl vždy vítěz. 

  No he oído el disparo.   Neslyšel jsem výstřel. 

  ¿Tú no has ahorrado nada este mes?   Ty jsi tento měsíc nic neušetřil? 

  ¡Socorro, me han robado!   Pomoc, okradli mě! 

  Me han puesto una multa.   Udělili mi pokutu. 

  No has hecho lo debido.   Neudělal jsi to správné. 

  Han ido las dos solas.   Šly samy dvě. 

  Este año he logrado ahorrar bastante 
dinero. 

  Tento rok se mi podařilo ušetřit dost 
peněz. 

  Le han disparado en el pecho.   Střelili ho do hrudi. 

  ¿Ha ido alguno a la clase?   Šel někdo na hodinu? 

  He hecho una apuesta con José.   Vsadil jsem se s Josém. 

  Ha perdido las esposas.   Ztratil pouta. 

  Han puesto una bomba en el parque.   Do parku dali bombu. 

  ¿Te has vuelto loco?   Zbláznil jsi se? 

  Te ha llegado un paquete de casa.   Přijel ti balíček z domu. 

  Creo que nos hemos equivocado.   Myslím, že jsme se spletli. 

  El paciente ha perdido la conciencia.   Pacient ztratil vědomí. 

  Ha sido despedido sin razón.   Byl propuštěn bez důvodu. 

  Nos hemos mudado hace poco tiempo.   Nedávno jsme se přestěhovali. 
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  He comprado pelotas nuevas para el tenis.   Koupil jsem si nové tenisové míčky. 

  El juez le ha tomado declaración.   Soudce pronesl prohlášení. 

  Te han acusado del crimen.   Obvinili tě ze zločinu. 

  ¿Tú no te has enterado?   Ty jsi o tom neslyšel? 

  Ha sacado muy buenas notas.   Dostala velmi dobré známky. 

  Han puesto una fuente en la plaza.   Na náměstí dali fontánu. 

  Luis ha jodido el coche.   Luis dojebal to auto. 

  Han recibido muchas felicitaciones.   Obdrželi spoustu gratulací. 

  En la escuela me han dicho que estás en 
casa. 

  Ve škole mi řekli, že jsi doma. 

  ¿Cuándo te lo ha dicho María?   Kdy ti to Marie řekla? 

  Has tocado mi interior.   Dotkla ses mého vnitřku. 

  Me ha regalado un puro muy bueno.   Daroval mi moc dobrý doutník. 

  He perdido la cartera.   Ztratil jsme peněženku. 

  Han contratado vigilancia nocturna para la 
obra. 

  Nasmlouvali noční hlídání na stavbu. 

  ¿Por qué te has enojado?   Proč ses naštval? 

  No he herido a nadie.   Nikoho jsem nezranil. 

  Todavía no he comido.   Ještě jsem nejedl. 

  Ha sido un milagro.   Byl to zázrak. 

  Se ha hecho una análisis de sangre.   Udělal se rozbor krve. 

  Susana ya ha hecho la comida, vamos a 
comer. 

  Zuzana už připravila jídlo, pojďme jíst. 
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036.00_Lekce 06_předpřítomný čas_karty 

He comprado acciones de la 
empresa. 

Te han acusado del crimen. ¿Ha ido alguno a la clase? 

Se ha hecho una análisis de 
sangre. 

He hecho una apuesta con 
José. 

Ha habido un asalto a un 
banco. 

Han puesto una bomba en el 
parque. 

Han encontrado un cadáver 
en el río. 

¡Caray, cómo has crecido! 

He perdido la cartera. 
¡Coño, qué pronto has 

llegado! 
He firmado el contrato 

temporal. 

Se ha convertido al budismo. 
Hace poco hemos 

conseguido todo lo que 
necesitábamos. 

No has hecho lo debido. 

El juez le ha tomado 
declaración. 

Ha descubierto un tesoro. Ha sido despedido sin razón. 
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Šel někdo na hodinu? Obvinili tě ze zločinu. 
Koupil jsem akcie 

společnosti. 

V bance došlo k přepadení. Vsadil jsem se s Josém. Udělal se rozbor krve. 

Páni, jak jsi vyrostl! V řece našli mrtvolu. Do parku dali bombu. 

Podepsal jsem smlouvu na 
dobu určitou. 

Sakra, přijel jsi brzy! Ztratil jsme peněženku. 

Neudělal jsi to správné. 
Nedávno jsme získali vše, co 

jsme potřebovali. 
Konvertoval k budhismu. 

Byl propuštěn bez důvodu. Objevil poklad. Soudce pronesl prohlášení. 
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Pedro ha sido detenido. Ha hecho un buen discurso. No he oído el disparo. 

¿Por qué te has enojado? 
Por la mañana he estado en 
una entrevista de trabajo. 

Ha perdido las esposas. 

Han recibido muchas 
felicitaciones. 

Han puesto una fuente en la 
plaza. 

David siempre ha sido un 
ganador. 

No he herido a nadie. Has tocado mi interior. Tu esfuerzo ha sido inútil. 

Todavía no hemos terminado 
la investigación. 

Luis ha jodido el coche. Ya se ha acabado el juicio. 

Te lo he jurado. 
He tenido que luchar por la 

última entrada. 
Lo has hecho mal. 
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Neslyšel jsem výstřel. Měl /udělal dobrý projev. Pedro byl zadržen. 

Ztratil pouta. 
Dopoledne jsem byl na 
pracovním pohovoru. 

Proč ses naštval? 

David byl vždy vítěz. Na náměstí dali fontánu. Obdrželi spoustu gratulací. 

Tvé úsilí bylo k ničemu. Dotkla ses mého vnitřku. Nikoho jsem nezranil. 

Soud už skončil. Luis dojebal to auto. 
Dosud jsme neskončili 

vyšetřování. 

To jsi udělal špatně. 
Musel jsem bojovat o 

poslední lístek. 
Přísahal jsem ti to. 
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¡Maldita sea, he perdido el 
tren! 

Ya hemos metido el piano en 
casa. 

Ha sido un milagro. 

Has llenado de orgullo a tus 
padres. 

Te ha llegado un paquete de 
casa. 

Te he traído un pastel como 
postre. 

Ya he hecho tu pedido. 
Le han disparado en el 

pecho. 
He comprado pelotas nuevas 

para el tenis. 

No he pescado nada. 
Mis padres me han dado 

poderes. 
Me han puesto una multa. 

He seguido el procedimiento 
legal. 

Lo he hecho con mis propias 
manos. 

Me ha regalado un puro muy 
bueno. 

El médico me ha recetado un 
jarabe y unas pastillas. 

Ya ha recuperado el coche. 
Ha sacado muy buenas 

notas. 
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Byl to zázrak. Už jsme dali piano do domu. Sakra, zmeškal jsem vlak. 

Jako zákusek jsem přinesl 
dort. 

Přijel ti balíček z domu. 
Naplnil jsi své rodiče 

hrdostí. 

Koupil jsem si nové tenisové 
míčky. 

Střelili ho do hrudi. 
Už jsem vyřídil tvou 

objednávku. 

Udělili mi pokutu. Mí rodiče mi dali plné moci Nechytal jsem ryby. 

Daroval mi moc dobrý 
doutník. 

Udělal jsem to vlastníma 
rukama. 

Řídil jsem se právním 
postupem. 

Dostala velmi dobré známky. Už si vyzvedl auto. 
Lékař mi předepsal sirup a 

prášky. 
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Han ido las dos solas. Han detenido un sospechoso. 
José ha suspendido el 

examen. 

Han caído en una trampa. 
Hemos firmado un nuevo 

tratado de paz. 
Han contratado vigilancia 

nocturna para la obra. 

¿Te has vuelto loco? Todavía no he comido. ¿Tú no te has enterado? 

¿Te has enterado de que 
María se va a Madrid? 

Creo que te has enfriado. 
El paciente ha perdido la 

conciencia. 

¿Cuándo te lo ha dicho 
María? 

En la escuela me han dicho 
que estás en casa. 

He dormido mal y ahora 
tengo mucho sueño. 

Jorge y Elena han comprado 
una casa que tiene piscina. 

Me he olvidado de enviarte 
el correo electrónico. 

Hoy he llegado tarde a clase 
y además, he perdido el 

libro. 
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José propadl u zkoušky. Zatkli jednoho podezřelého. Šly samy dvě. 

Nasmlouvali noční hlídání 
na stavbu. 

Podepsali jsme novou 
smlouvu o míru. 

Spadli do pasti. 

Ty jsi o tom neslyšel? Ještě jsem nejedl. Zbláznil jsi se? 

Pacient ztratil vědomí. Myslím, že ses nachladil. 
Dověděl jsi se o tom, že 

María odjíždí do Madridu? 

Špatně jsem spal a teď jsem 
velmi ospalý. 

Ve škole mi řekli, že jsi 
doma. 

Kdy ti to Marie řekla? 

Dnes jsem přišel pozdě do 
hodiny a navíc jsem ztratil 

knihu. 

Zapomněl jsem ti poslat ten 
e-mail. 

Jorge a Elena si koupili dům, 
který má bazén. 
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El concierto ha sido 
impresionante, ¿no crees? 

¿Tú no has ahorrado nada 
este mes? 

Este año he logrado ahorrar 
bastante dinero. 

¿Has acabado ya el trabajo? 
Creo que nos hemos 

equivocado. 
Nos hemos mudado hace 

poco tiempo. 

¡Socorro, me han robado! 
Susana ya ha hecho la 

comida, vamos a comer. 
acerca 

andar - anduve, anduviste, 
anduvo, anduvimos, 

anduvisteis, anduvieron 
anoche 

aparecer - aparecí, 
apareciste, apareció, 

aparecimos, aparecisteis, 
aparecieron 

caza condado 

conseguir - conseguí, 
conseguiste, consiguió, 

conseguimos, conseguisteis, 
consiguieron 

convertir - convertí, 
convertiste, convirtió, 

convertimos, convertisteis, 
convirtieron 

correr - corrí, corriste, corrió, 
corrimos, corristeis, 

corrieron 
culpable 
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Tento rok se mi podařilo 
ušetřit dost peněz. 

Ty jsi tento měsíc nic 
neušetřil? 

Ten koncert byl ohromující, 
nemyslíš? 

Nedávno jsme se 
přestěhovali. 

Myslím, že jsme se spletli. Už jsi tu práci dokončil? 

ohledně 
Zuzana už připravila jídlo, 

pojďme jíst. 
Pomoc, okradli mě! 

objevit se - objevil jsem se - 
objevili se 

včera večer jít - šel jsem - šli 

podařit se - podařilo se mi - 
podařilo se jim 

hrabství lov 

vinen běžet - běžel jsem - běželi 
přeměnit - přeměnil jsem - 

přeměnili 

 
 
 
 
 
 
 



 274 

desaparecido desastre 
disparar - disparé, disparaste, 

disparó, disparamos, 
disparasteis, dispararon 

dragón entera escena 

evitar, evitado, evitando granja guerrero 

incendio incluso inocente 

intentar - intenté, intentaste, 
intentó, intentamos, 

intentasteis, intentaron 
intenté maldición 

manda mando mas 
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střílet - střílel jsem - stříleli katastrofa zmizelý 

scéna celá, úplná drak 

válečník farma vyhnout se 

nevinný včetně požár 

kletba zkusil jsem 
zkoušet - zkoušel jsem - 

zkoušeli 

spíše příkaz, velení. slib 
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mientras 
nacer - nací, naciste, nació, 
nacimos, nacisteis, nacieron 

obviamente 

ocurrir - ocurrí, ocurriste, 
ocurrió, ocurrimos, 

ocurristeis, ocurrieron 
orden 

parecer - parecí, pareciste, 
pareció, parecimos, 

parecisteis, parecieron 

pasar - pasé, pasaste, pasó, 
pasamos, pasasteis, pasaron 

pedir - pedí, pediste, pidió, 
pedimos, pedisteis, pidieron 

perder - perdí, perdiste, 
perdió, perdimos, perdisteis, 

perdieron 

prisionero pruebas 
querer - quise, quisiste, 

quiso, quisimos, quisisteis, 
quisieron 

rara 
recibir - recibí, recibiste, 

recibió, recibimos, 
recibisteis, recibieron 

de repente 

rescate 
robar - robé, robaste, robó, 
robamos, robasteis, robaron 

romper - rompí, rompiste, 
rompió, rompimos, 

rompisteis, rompieron 
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očividně 
narodit se - narodil jsem se - 

narodili se 
zatímco 

zdát se - zdál jsem se - zdáli 
se 

objednávka, rozkaz 
objevit se - objevil jsem se - 

objevili se 

ztratit - ztratil jsem - ztratili prosit - prosil jsem - prosili strávit - strávil jsem - strávili 

chtít - chtěl jsem - chtěli důkazy vězeň 

najednou 
obdržet- obdržel jsem - 

obdrželi 
vzácné 

rozbít - rozbil jsem - rozbili ukrást - ukradl jsem - ukradli záchrana 
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sacar - saqué, sacaste, sacó, 
sacamos, sacasteis, sacaron 

salvar - salvé, salvaste, 
salvó, salvamos, salvasteis, 

salvaron 
sargento 

seguir - seguí, seguiste, 
siguió, seguimos, seguisteis, 

siguieron 

sentar - senté, sentaste, 
sentó, sentamos sentasteis, 

sentaron 

sentir - sentí, sentiste, sintió, 
sentimos, sentisteis, sintieron 

suceder - sucedió suficientemente testigo 

tiro 
tocar - toqué, tocaste, tocó, 
tocamos, tocasteis, tocaron 

traer - traje, trajiste, trajo, 
trajimos, trajisteis, trajeron 

tratamiento 
tratar - traté, trataste, trató, 
tratamos, tratasteis, trataron 

a través 

universo voluntad -  

 
 
 
 
 
 
 



 279 

seržant 
zachránit - zachránil jsem - 

zachránili 
vyzvednout - vyzvedl jsem - 

vyzvedli jsme 

cítit se - cítil jsem - cítili 
sednout si - sedl jsem si - 

sedli si 
následovat - následoval jsem 

-následovali 

svědek dost přihodit se - přihodilo se 

přinést - přinesl jsem - 
přinesli 

dotknout se - dotkl jsem se - 
dotkli se 

výstřel 

přes 
zacházet, pokoušet se - 

pokoušel jsem se - pokoušeli 
se 

léčba 

-  vůle vesmír 

 
  



 280 

036.02_Lekce 06_předpřítomný čas_test 

  Jorge a Elena si koupili dům, který má 
bazén. 

................................................................. 

  vesmír ................................................................. 

  přes ................................................................. 

  přeměnit - přeměnil jsem - přeměnili ................................................................. 

  zkusil jsem ................................................................. 

  Byl propuštěn bez důvodu. ................................................................. 

  Ztratil jsme peněženku. ................................................................. 

  Udělal se rozbor krve. ................................................................. 

  katastrofa ................................................................. 

  Pedro byl zadržen. ................................................................. 

  Zuzana už připravila jídlo, pojďme jíst. ................................................................. 

  Podepsali jsme novou smlouvu o míru. ................................................................. 

  Už jsme dali piano do domu. ................................................................. 

  Proč ses naštval? ................................................................. 

  nevinný ................................................................. 

  Šly samy dvě. ................................................................. 

  Dopoledne jsem byl na pracovním 
pohovoru. 

................................................................. 

  Šel někdo na hodinu? ................................................................. 

  Obvinili tě ze zločinu. ................................................................. 

  cítit se - cítil jsem - cítili ................................................................. 

  zacházet, pokoušet se - pokoušel jsem se - 
pokoušeli se 

................................................................. 

  Už jsi tu práci dokončil? ................................................................. 

  seržant ................................................................. 

  Na náměstí dali fontánu. ................................................................. 

  přinést - přinesl jsem - přinesli ................................................................. 

  Už jsem vyřídil tvou objednávku. ................................................................. 

  Myslím, že ses nachladil. ................................................................. 

  Neslyšel jsem výstřel. ................................................................. 
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  Sakra, zmeškal jsem vlak. ................................................................. 

  Udělili mi pokutu. ................................................................. 

  vyhnout se ................................................................. 

  objednávka, rozkaz ................................................................. 

  Kdy ti to Marie řekla? ................................................................. 

  Do parku dali bombu. ................................................................. 

  Myslím, že jsme se spletli. ................................................................. 

  zachránit - zachránil jsem - zachránili ................................................................. 

  Ty jsi tento měsíc nic neušetřil? ................................................................. 

  běžet - běžel jsem - běželi ................................................................. 

  zmizelý ................................................................. 

  včera večer ................................................................. 

  Tento rok se mi podařilo ušetřit dost 
peněz. 

................................................................. 

  léčba ................................................................. 

  Daroval mi moc dobrý doutník. ................................................................. 

  střílet - střílel jsem - stříleli ................................................................. 

  To jsi udělal špatně. ................................................................. 

  Měl /udělal dobrý projev. ................................................................. 

  V bance došlo k přepadení. ................................................................. 

  Špatně jsem spal a teď jsem velmi ospalý. ................................................................. 

  drak ................................................................. 

  Udělal jsem to vlastníma rukama. ................................................................. 

  Dnes jsem přišel pozdě do hodiny a navíc 
jsem ztratil knihu. 

................................................................. 

  najednou ................................................................. 

  spíše ................................................................. 

  Mí rodiče mi dali plné moci ................................................................. 

  hrabství ................................................................. 

  svědek ................................................................. 

  Konvertoval k budhismu. ................................................................. 

  chtít - chtěl jsem - chtěli ................................................................. 
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  farma ................................................................. 

  Ještě jsem nejedl. ................................................................. 

  zkoušet - zkoušel jsem - zkoušeli ................................................................. 

  přihodit se - přihodilo se ................................................................. 

  strávit - strávil jsem - strávili ................................................................. 

  Nechytal jsem ryby. ................................................................. 

  Ty jsi o tom neslyšel? ................................................................. 

  zdát se - zdál jsem se - zdáli se ................................................................. 

  výstřel ................................................................. 

  Luis dojebal to auto. ................................................................. 

  vinen ................................................................. 

  objevit se - objevil jsem se - objevili se ................................................................. 

  záchrana ................................................................. 

  Zapomněl jsem ti poslat ten e-mail. ................................................................. 

  Už si vyzvedl auto. ................................................................. 

  Spadli do pasti. ................................................................. 

  Dostala velmi dobré známky. ................................................................. 

  Koupil jsem akcie společnosti. ................................................................. 

  David byl vždy vítěz. ................................................................. 

  Naplnil jsi své rodiče hrdostí. ................................................................. 

  rozbít - rozbil jsem - rozbili ................................................................. 

  důkazy ................................................................. 

  Soud už skončil. ................................................................. 

  dotknout se - dotkl jsem se - dotkli se ................................................................. 

  Ten koncert byl ohromující, nemyslíš? ................................................................. 

  obdržet- obdržel jsem - obdrželi ................................................................. 

  narodit se - narodil jsem se - narodili se ................................................................. 

  příkaz, velení. ................................................................. 

  Sakra, přijel jsi brzy! ................................................................. 

  Soudce pronesl prohlášení. ................................................................. 

  Nasmlouvali noční hlídání na stavbu. ................................................................. 
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  Pomoc, okradli mě! ................................................................. 

  ztratit - ztratil jsem - ztratili ................................................................. 

  celá, úplná ................................................................. 

  sednout si - sedl jsem si - sedli si ................................................................. 

  Obdrželi spoustu gratulací. ................................................................. 

  vzácné ................................................................. 

  Nedávno jsme se přestěhovali. ................................................................. 

  Dotkla ses mého vnitřku. ................................................................. 

  Vsadil jsem se s Josém. ................................................................. 

  Ztratil pouta. ................................................................. 

  Zbláznil jsi se? ................................................................. 

  Nikoho jsem nezranil. ................................................................. 

  zatímco ................................................................. 

  prosit - prosil jsem - prosili ................................................................. 

  slib ................................................................. 

  Zatkli jednoho podezřelého. ................................................................. 

  dost ................................................................. 

  José propadl u zkoušky. ................................................................. 

  Musel jsem bojovat o poslední lístek. ................................................................. 

  vyzvednout - vyzvedl jsem - vyzvedli jsme ................................................................. 

  ohledně ................................................................. 

  včetně ................................................................. 

  válečník ................................................................. 

  ukrást - ukradl jsem - ukradli ................................................................. 

  scéna ................................................................. 

  Objevil poklad. ................................................................. 

  objevit se - objevil jsem se - objevili se ................................................................. 

  Střelili ho do hrudi. ................................................................. 

  vězeň ................................................................. 

  Lékař mi předepsal sirup a prášky. ................................................................. 

  Ve škole mi řekli, že jsi doma. ................................................................. 
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  lov ................................................................. 

  kletba ................................................................. 

  podařit se - podařilo se mi - podařilo se 
jim 

................................................................. 

  Páni, jak jsi vyrostl! ................................................................. 

  vůle ................................................................. 

  Neudělal jsi to správné. ................................................................. 

  Koupil jsem si nové tenisové míčky. ................................................................. 

  Tvé úsilí bylo k ničemu. ................................................................. 

  Řídil jsem se právním postupem. ................................................................. 

  požár ................................................................. 

  jít - šel jsem - šli ................................................................. 

  Podepsal jsem smlouvu na dobu určitou. ................................................................. 

  Nedávno jsme získali vše, co jsme 
potřebovali. 

................................................................. 

  Přijel ti balíček z domu. ................................................................. 

  Pacient ztratil vědomí. ................................................................. 

  Byl to zázrak. ................................................................. 

  V řece našli mrtvolu. ................................................................. 

  očividně ................................................................. 

  Jako zákusek jsem přinesl dort. ................................................................. 

  následovat - následoval jsem -následovali ................................................................. 
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036.03_Lekce 06_předpřítomný čas_test_klíč 

  Jorge a Elena si koupili dům, který má 
bazén. 

  Jorge y Elena han comprado una casa que 
tiene piscina. 

  vesmír   universo 

  přes   a través 

  přeměnit - přeměnil jsem - přeměnili   convertir - convertí, convertiste, convirtió, 
convertimos, convertisteis, convirtieron 

  zkusil jsem   intenté 

  Byl propuštěn bez důvodu.   Ha sido despedido sin razón. 

  Ztratil jsme peněženku.   He perdido la cartera. 

  Udělal se rozbor krve.   Se ha hecho una análisis de sangre. 

  katastrofa   desastre 

  Pedro byl zadržen.   Pedro ha sido detenido. 

  Zuzana už připravila jídlo, pojďme jíst.   Susana ya ha hecho la comida, vamos a 
comer. 

  Podepsali jsme novou smlouvu o míru.   Hemos firmado un nuevo tratado de paz. 

  Už jsme dali piano do domu.   Ya hemos metido el piano en casa. 

  Proč ses naštval?   ¿Por qué te has enojado? 

  nevinný   inocente 

  Šly samy dvě.   Han ido las dos solas. 

  Dopoledne jsem byl na pracovním 
pohovoru. 

  Por la mañana he estado en una entrevista 
de trabajo. 

  Šel někdo na hodinu?   ¿Ha ido alguno a la clase? 

  Obvinili tě ze zločinu.   Te han acusado del crimen. 

  cítit se - cítil jsem - cítili   sentir - sentí, sentiste, sintió, sentimos, 
sentisteis, sintieron 

  zacházet, pokoušet se - pokoušel jsem se - 
pokoušeli se 

  tratar - traté, trataste, trató, tratamos, 
tratasteis, trataron 

  Už jsi tu práci dokončil?   ¿Has acabado ya el trabajo? 

  seržant   sargento 

  Na náměstí dali fontánu.   Han puesto una fuente en la plaza. 

  přinést - přinesl jsem - přinesli   traer - traje, trajiste, trajo, trajimos, 
trajisteis, trajeron 

  Už jsem vyřídil tvou objednávku.   Ya he hecho tu pedido. 
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  Myslím, že ses nachladil.   Creo que te has enfriado. 

  Neslyšel jsem výstřel.   No he oído el disparo. 

  Sakra, zmeškal jsem vlak.   ¡Maldita sea, he perdido el tren! 

  Udělili mi pokutu.   Me han puesto una multa. 

  vyhnout se   evitar, evitado, evitando 

  objednávka, rozkaz   orden 

  Kdy ti to Marie řekla?   ¿Cuándo te lo ha dicho María? 

  Do parku dali bombu.   Han puesto una bomba en el parque. 

  Myslím, že jsme se spletli.   Creo que nos hemos equivocado. 

  zachránit - zachránil jsem - zachránili   salvar - salvé, salvaste, salvó, salvamos, 
salvasteis, salvaron 

  Ty jsi tento měsíc nic neušetřil?   ¿Tú no has ahorrado nada este mes? 

  běžet - běžel jsem - běželi   correr - corrí, corriste, corrió, corrimos, 
corristeis, corrieron 

  zmizelý   desaparecido 

  včera večer   anoche 

  Tento rok se mi podařilo ušetřit dost 
peněz. 

  Este año he logrado ahorrar bastante 
dinero. 

  léčba   tratamiento 

  Daroval mi moc dobrý doutník.   Me ha regalado un puro muy bueno. 

  střílet - střílel jsem - stříleli   disparar - disparé, disparaste, disparó, 
disparamos, disparasteis, dispararon 

  To jsi udělal špatně.   Lo has hecho mal. 

  Měl /udělal dobrý projev.   Ha hecho un buen discurso. 

  V bance došlo k přepadení.   Ha habido un asalto a un banco. 

  Špatně jsem spal a teď jsem velmi ospalý.   He dormido mal y ahora tengo mucho 
sueño. 

  drak   dragón 

  Udělal jsem to vlastníma rukama.   Lo he hecho con mis propias manos. 

  Dnes jsem přišel pozdě do hodiny a navíc 
jsem ztratil knihu. 

  Hoy he llegado tarde a clase y además, he 
perdido el libro. 

  najednou   de repente 

  spíše   mas 
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  Mí rodiče mi dali plné moci   Mis padres me han dado poderes. 

  hrabství   condado 

  svědek   testigo 

  Konvertoval k budhismu.   Se ha convertido al budismo. 

  chtít - chtěl jsem - chtěli   querer - quise, quisiste, quiso, quisimos, 
quisisteis, quisieron 

  farma   granja 

  Ještě jsem nejedl.   Todavía no he comido. 

  zkoušet - zkoušel jsem - zkoušeli   intentar - intenté, intentaste, intentó, 
intentamos, intentasteis, intentaron 

  přihodit se - přihodilo se   suceder - sucedió 

  strávit - strávil jsem - strávili   pasar - pasé, pasaste, pasó, pasamos, 
pasasteis, pasaron 

  Nechytal jsem ryby.   No he pescado nada. 

  Ty jsi o tom neslyšel?   ¿Tú no te has enterado? 

  zdát se - zdál jsem se - zdáli se   parecer - parecí, pareciste, pareció, 
parecimos, parecisteis, parecieron 

  výstřel   tiro 

  Luis dojebal to auto.   Luis ha jodido el coche. 

  vinen   culpable 

  objevit se - objevil jsem se - objevili se   ocurrir - ocurrí, ocurriste, ocurrió, 
ocurrimos, ocurristeis, ocurrieron 

  záchrana   rescate 

  Zapomněl jsem ti poslat ten e-mail.   Me he olvidado de enviarte el correo 
electrónico. 

  Už si vyzvedl auto.   Ya ha recuperado el coche. 

  Spadli do pasti.   Han caído en una trampa. 

  Dostala velmi dobré známky.   Ha sacado muy buenas notas. 

  Koupil jsem akcie společnosti.   He comprado acciones de la empresa. 

  David byl vždy vítěz.   David siempre ha sido un ganador. 

  Naplnil jsi své rodiče hrdostí.   Has llenado de orgullo a tus padres. 

  rozbít - rozbil jsem - rozbili   romper - rompí, rompiste, rompió, 
rompimos, rompisteis, rompieron 

  důkazy   pruebas 
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  Soud už skončil.   Ya se ha acabado el juicio. 

  dotknout se - dotkl jsem se - dotkli se   tocar - toqué, tocaste, tocó, tocamos, 
tocasteis, tocaron 

  Ten koncert byl ohromující, nemyslíš?   El concierto ha sido impresionante, ¿no 
crees? 

  obdržet- obdržel jsem - obdrželi   recibir - recibí, recibiste, recibió, 
recibimos, recibisteis, recibieron 

  narodit se - narodil jsem se - narodili se   nacer - nací, naciste, nació, nacimos, 
nacisteis, nacieron 

  příkaz, velení.   mando 

  Sakra, přijel jsi brzy!   ¡Coño, qué pronto has llegado! 

  Soudce pronesl prohlášení.   El juez le ha tomado declaración. 

  Nasmlouvali noční hlídání na stavbu.   Han contratado vigilancia nocturna para la 
obra. 

  Pomoc, okradli mě!   ¡Socorro, me han robado! 

  ztratit - ztratil jsem - ztratili   perder - perdí, perdiste, perdió, perdimos, 
perdisteis, perdieron 

  celá, úplná   entera 

  sednout si - sedl jsem si - sedli si   sentar - senté, sentaste, sentó, sentamos 
sentasteis, sentaron 

  Obdrželi spoustu gratulací.   Han recibido muchas felicitaciones. 

  vzácné   rara 

  Nedávno jsme se přestěhovali.   Nos hemos mudado hace poco tiempo. 

  Dotkla ses mého vnitřku.   Has tocado mi interior. 

  Vsadil jsem se s Josém.   He hecho una apuesta con José. 

  Ztratil pouta.   Ha perdido las esposas. 

  Zbláznil jsi se?   ¿Te has vuelto loco? 

  Nikoho jsem nezranil.   No he herido a nadie. 

  zatímco   mientras 

  prosit - prosil jsem - prosili   pedir - pedí, pediste, pidió, pedimos, 
pedisteis, pidieron 

  slib   manda 

  Zatkli jednoho podezřelého.   Han detenido un sospechoso. 

  dost   suficientemente 
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  José propadl u zkoušky.   José ha suspendido el examen. 

  Musel jsem bojovat o poslední lístek.   He tenido que luchar por la última entrada. 

  vyzvednout - vyzvedl jsem - vyzvedli jsme   sacar - saqué, sacaste, sacó, sacamos, 
sacasteis, sacaron 

  ohledně   acerca 

  včetně   incluso 

  válečník   guerrero 

  ukrást - ukradl jsem - ukradli   robar - robé, robaste, robó, robamos, 
robasteis, robaron 

  scéna   escena 

  Objevil poklad.   Ha descubierto un tesoro. 

  objevit se - objevil jsem se - objevili se   aparecer - aparecí, apareciste, apareció, 
aparecimos, aparecisteis, aparecieron 

  Střelili ho do hrudi.   Le han disparado en el pecho. 

  vězeň   prisionero 

  Lékař mi předepsal sirup a prášky.   El médico me ha recetado un jarabe y unas 
pastillas. 

  Ve škole mi řekli, že jsi doma.   En la escuela me han dicho que estás en 
casa. 

  lov   caza 

  kletba   maldición 

  podařit se - podařilo se mi - podařilo se 
jim 

  conseguir - conseguí, conseguiste, 
consiguió, conseguimos, conseguisteis, 
consiguieron 

  Páni, jak jsi vyrostl!   ¡Caray, cómo has crecido! 

  vůle   voluntad 

  Neudělal jsi to správné.   No has hecho lo debido. 

  Koupil jsem si nové tenisové míčky.   He comprado pelotas nuevas para el tenis. 

  Tvé úsilí bylo k ničemu.   Tu esfuerzo ha sido inútil. 

  Řídil jsem se právním postupem.   He seguido el procedimiento legal. 

  požár   incendio 

  jít - šel jsem - šli   andar - anduve, anduviste, anduvo, 
anduvimos, anduvisteis, anduvieron 

  Podepsal jsem smlouvu na dobu určitou.   He firmado el contrato temporal. 
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  Nedávno jsme získali vše, co jsme 
potřebovali. 

  Hace poco hemos conseguido todo lo que 
necesitábamos. 

  Přijel ti balíček z domu.   Te ha llegado un paquete de casa. 

  Pacient ztratil vědomí.   El paciente ha perdido la conciencia. 

  Byl to zázrak.   Ha sido un milagro. 

  V řece našli mrtvolu.   Han encontrado un cadáver en el río. 

  očividně   obviamente 

  Jako zákusek jsem přinesl dort.   Te he traído un pastel como postre. 

  následovat - následoval jsem -následovali   seguir - seguí, seguiste, siguió, seguimos, 
seguisteis, siguieron 
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037_Lekce 07_minulý_čas_slovní zásoba_poslouchejte! 

  tratamiento   léčba 

  salvar - salvé, salvaste, salvó, salvamos, 
salvasteis, salvaron 

  zachránit - zachránil jsem - zachránili 

  mando   příkaz, velení. 

  pasar - pasé, pasaste, pasó, pasamos, 
pasasteis, pasaron 

  strávit - strávil jsem - strávili 

  conseguir - conseguí, conseguiste, 
consiguió, conseguimos, conseguisteis, 
consiguieron 

  podařit se - podařilo se mi - podařilo se 
jim 

  recibir - recibí, recibiste, recibió, 
recibimos, recibisteis, recibieron 

  obdržet- obdržel jsem - obdrželi 

  caza   lov 

  correr - corrí, corriste, corrió, corrimos, 
corristeis, corrieron 

  běžet - běžel jsem - běželi 

  andar - anduve, anduviste, anduvo, 
anduvimos, anduvisteis, anduvieron 

  jít - šel jsem - šli 

  tratar - traté, trataste, trató, tratamos, 
tratasteis, trataron 

  zacházet, pokoušet se - pokoušel jsem se - 
pokoušeli se 

  escena   scéna 

  a través   přes 

  traer - traje, trajiste, trajo, trajimos, 
trajisteis, trajeron 

  přinést - přinesl jsem - přinesli 

  rescate   záchrana 

  obviamente   očividně 

  romper - rompí, rompiste, rompió, 
rompimos, rompisteis, rompieron 

  rozbít - rozbil jsem - rozbili 

  pedir - pedí, pediste, pidió, pedimos, 
pedisteis, pidieron 

  prosit - prosil jsem - prosili 

  inocente   nevinný 

  granja   farma 

  sargento   seržant 

  incendio   požár 

  disparar - disparé, disparaste, disparó, 
disparamos, disparasteis, dispararon 

  střílet - střílel jsem - stříleli 

  culpable   vinen 
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  mientras   zatímco 

  sacar - saqué, sacaste, sacó, sacamos, 
sacasteis, sacaron 

  vyzvednout - vyzvedl jsem - vyzvedli jsme 

  suficientemente   dost 

  sentar - senté, sentaste, sentó, sentamos 
sentasteis, sentaron 

  sednout si - sedl jsem si - sedli si 

  convertir - convertí, convertiste, convirtió, 
convertimos, convertisteis, convirtieron 

  přeměnit - přeměnil jsem - přeměnili 

  perder - perdí, perdiste, perdió, perdimos, 
perdisteis, perdieron 

  ztratit - ztratil jsem - ztratili 

  condado   hrabství 

  acerca   ohledně 

  pruebas   důkazy 

  universo   vesmír 

  tocar - toqué, tocaste, tocó, tocamos, 
tocasteis, tocaron 

  dotknout se - dotkl jsem se - dotkli se 

  de repente   najednou 

  incluso   včetně 

  sentir - sentí, sentiste, sintió, sentimos, 
sentisteis, sintieron 

  cítit se - cítil jsem - cítili 

  ocurrir - ocurrí, ocurriste, ocurrió, 
ocurrimos, ocurristeis, ocurrieron 

  objevit se - objevil jsem se - objevili se 

  seguir - seguí, seguiste, siguió, seguimos, 
seguisteis, siguieron 

  následovat - následoval jsem -následovali 

  nacer - nací, naciste, nació, nacimos, 
nacisteis, nacieron 

  narodit se - narodil jsem se - narodili se 

  maldición   kletba 

  prisionero   vězeň 

  manda   slib 

  parecer - parecí, pareciste, pareció, 
parecimos, parecisteis, parecieron 

  zdát se - zdál jsem se - zdáli se 

  entera   celá, úplná 

  testigo   svědek 

  querer - quise, quisiste, quiso, quisimos, 
quisisteis, quisieron 

  chtít - chtěl jsem - chtěli 
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  suceder - sucedió   přihodit se - přihodilo se 

  aparecer - aparecí, apareciste, apareció, 
aparecimos, aparecisteis, aparecieron 

  objevit se - objevil jsem se - objevili se 

  evitar, evitado, evitando   vyhnout se 

  robar - robé, robaste, robó, robamos, 
robasteis, robaron 

  ukrást - ukradl jsem - ukradli 

  desaparecido   zmizelý 

  desastre   katastrofa 

  rara   vzácné 

  anoche   včera večer 

  orden   objednávka, rozkaz 

  intenté   zkusil jsem 

  tiro   výstřel 

  mas   spíše 

  dragón   drak 

  intentar - intenté, intentaste, intentó, 
intentamos, intentasteis, intentaron 

  zkoušet - zkoušel jsem - zkoušeli 

  guerrero   válečník 

  voluntad   vůle 
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  celá, úplná   entera 

  chtít - chtěl jsem - chtěli   querer - quise, quisiste, quiso, quisimos, 
quisisteis, quisieron 

  prosit - prosil jsem - prosili   pedir - pedí, pediste, pidió, pedimos, 
pedisteis, pidieron 

  vyhnout se   evitar, evitado, evitando 

  dotknout se - dotkl jsem se - dotkli se   tocar - toqué, tocaste, tocó, tocamos, 
tocasteis, tocaron 

  sednout si - sedl jsem si - sedli si   sentar - senté, sentaste, sentó, sentamos 
sentasteis, sentaron 

  spíše   mas 

  příkaz, velení.   mando 
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  jít - šel jsem - šli   andar - anduve, anduviste, anduvo, 
anduvimos, anduvisteis, anduvieron 

  scéna   escena 

  zkoušet - zkoušel jsem - zkoušeli   intentar - intenté, intentaste, intentó, 
intentamos, intentasteis, intentaron 

  drak   dragón 

  nevinný   inocente 

  ukrást - ukradl jsem - ukradli   robar - robé, robaste, robó, robamos, 
robasteis, robaron 

  očividně   obviamente 

  následovat - následoval jsem -následovali   seguir - seguí, seguiste, siguió, seguimos, 
seguisteis, siguieron 

  přes   a través 

  včetně   incluso 

  svědek   testigo 

  kletba   maldición 

  slib   manda 

  zdát se - zdál jsem se - zdáli se   parecer - parecí, pareciste, pareció, 
parecimos, parecisteis, parecieron 

  vinen   culpable 

  rozbít - rozbil jsem - rozbili   romper - rompí, rompiste, rompió, 
rompimos, rompisteis, rompieron 

  vězeň   prisionero 

  katastrofa   desastre 

  hrabství   condado 

  ztratit - ztratil jsem - ztratili   perder - perdí, perdiste, perdió, perdimos, 
perdisteis, perdieron 

  obdržet- obdržel jsem - obdrželi   recibir - recibí, recibiste, recibió, 
recibimos, recibisteis, recibieron 

  vzácné   rara 

  podařit se - podařilo se mi - podařilo se 
jim 

  conseguir - conseguí, conseguiste, 
consiguió, conseguimos, conseguisteis, 
consiguieron 

  objevit se - objevil jsem se - objevili se   aparecer - aparecí, apareciste, apareció, 
aparecimos, aparecisteis, aparecieron 
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  dost   suficientemente 

  léčba   tratamiento 

  objednávka, rozkaz   orden 

  výstřel   tiro 

  důkazy   pruebas 

  ohledně   acerca 

  přeměnit - přeměnil jsem - přeměnili   convertir - convertí, convertiste, convirtió, 
convertimos, convertisteis, convirtieron 

  strávit - strávil jsem - strávili   pasar - pasé, pasaste, pasó, pasamos, 
pasasteis, pasaron 

  přinést - přinesl jsem - přinesli   traer - traje, trajiste, trajo, trajimos, 
trajisteis, trajeron 

  přihodit se - přihodilo se   suceder - sucedió 

  válečník   guerrero 

  zachránit - zachránil jsem - zachránili   salvar - salvé, salvaste, salvó, salvamos, 
salvasteis, salvaron 

  vyzvednout - vyzvedl jsem - vyzvedli jsme   sacar - saqué, sacaste, sacó, sacamos, 
sacasteis, sacaron 

  objevit se - objevil jsem se - objevili se   ocurrir - ocurrí, ocurriste, ocurrió, 
ocurrimos, ocurristeis, ocurrieron 

  seržant   sargento 

  včera večer   anoche 

  farma   granja 

  požár   incendio 

  zkusil jsem   intenté 

  najednou   de repente 

  cítit se - cítil jsem - cítili   sentir - sentí, sentiste, sintió, sentimos, 
sentisteis, sintieron 

  běžet - běžel jsem - běželi   correr - corrí, corriste, corrió, corrimos, 
corristeis, corrieron 

  záchrana   rescate 

  zacházet, pokoušet se - pokoušel jsem se - 
pokoušeli se 

  tratar - traté, trataste, trató, tratamos, 
tratasteis, trataron 

  střílet - střílel jsem - stříleli   disparar - disparé, disparaste, disparó, 
disparamos, disparasteis, dispararon 
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  vesmír   universo 

  zatímco   mientras 

  zmizelý   desaparecido 

  narodit se - narodil jsem se - narodili se   nacer - nací, naciste, nació, nacimos, 
nacisteis, nacieron 

  lov   caza 

  vůle   voluntad 
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Španělština na rozdíl od češtiny disponuje více než jedním minulým časem, už jsme probrali 

předpřítomný čas a nyní se podíváme na minulý čas jednoduchý.  

Tvoření minulého času jednoduchého: 

Pravidelná slovesa: 

1. slovesná třída vzor: hablar 

hablar > odtrheme -ar > zůstane nám habl > k habl budeme přidávat následující koncovky: 

-é   hablé    Mluvil/a jsem 

-aste   hablaste   Mluvil/a jsi 

-ó   habló    Mluvil/a, Mluvili/y jste 

-amos    hablamos   Mluvili/y jsme 

-asteis   hablasteis   Mluvili/y jste 

-aron   hablaron   Mluvili/y, Mluvili/y jste 

 

Ayer hablé con María.    Včera jsem mluvila s Marií. 

Alicía se duchó y tomó un café con leche.   Alice se osprchovala a dala si kávu s mlékem. 

Trabajaron todas las vacaciones.   Pracovali celé prázdniny.  

 

2. slovesná tříd vzor: comer 

comer > odtrheme -er > zůstane nám com > ke com budeme přidávat následující koncovky:  

-í   comí   Jedl/a jsem 

-iste   comiste  Jedl/a jsi 

-ió   comió   Jedl/a, Jedl/a jste 

-imos   comimos  Jedli/y jsme 
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-isteis   comisteis  Jedli/y jste 

-ieron   comieron  Jedli/y, Jedli/y jste 

La semana pasada comimos en un restaurante muy bueno.  Minulý týden jsme jedli 

v dobré restauraci.  

Ayer no bebieron mucha agua.     Včera nepili moc vody.  

Señoras, ¿ustedes comprendieron la pregunta?   Dámy, rozuměly jste otázce? 

 

3. slovesná třída vzor: vivir 

vivir > odtrheme -ir > zůstane nám viv > k viv budeme přidávat následující koncovky: 

-í   viví   Žil/a jsem 

-iste   viviste   Žil/a jsi 

-ió   vivió   Žil/a, Žil/a jste 

-imos   vivimos  Žili/y jsme 

-isteis   vivisteis  Žili/y jste 

-ieron   vivieron  Žili/y, Žili/y jste 

 

Mi tío vivió muchos años en España.   Můj strýc žil hodně let ve Španělsku. 

Recibí tu carta la semana pasada.    Dostal jsem tvůj dopis minulý týden. 

Escribimos muchos correos anoche.   Včera večer jsme napsali hodně emailů.  

U sloves 2. a 3. slovesné třídy jsou koncovky minulého času jednoduchého stejné.  
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Pravopisné změny u pravidelných sloves: 

1. U sloves zakončených na -gar, -zar, -car dochází k pravopisným změnám z důvodu 

zachování výslovnosti u 1. osoby čísla jednotného. 

Pagar    Pagué    Zaplatil jsem 

Explicar  Expliqué   Vysvětlila jsem 

Organizar  Organicé   Zorganizoval jsem 

 

2. U sloves 2.a 3. slovesné třídy, jejichž kmen končí na samohlásku, dochází v koncovkách 

u 3. osoby čísla jednotného a množného ke změně -i →-y. 

leer    leyó    Četl/a, Četli/y jste 

    leyeron   Četli/y, Četli/y jste 

creer    creyó   Věřil/a, Věřili/y jste 

    creyeron  Věřili/y, Věřili/y jste 

 

Slovesa se změnami kmenových samohlásek: 

 

Typy změn samohlásky: 

1. změna e →ie→i 

Některá slovesa, u kterých se kmenová samohláska změní z e →ie v přítomném čase, mají ve 

3. osobě čísla jednotného i množného změnu e →i v minulém čase jednoduchém. 

Sentir(se)   Cítit se 

me sentí   Cítila jsem se 

te sentiste   Cítil jsi se 

se sintió   Cítil se 

nos sentimos   Cítili jsme se  

os sentisteis   Cítili jste se 

se sintieron   Cítili se 

¿Cómo te sentiste ayer?     Jak jsi se včera cítil?    

Se sintieron abandonados en el mundo.   Cítili se ve světe opuštění.  
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2. změna e →i 

Některá slovesa mají ve 3. osobě čísla jednotného a množného změnu e →i .  

Seguir   Sledovat 

seguí   sledoval jsem 

seguiste  sledoval jsi 

siguió    sledoval 

seguimos   sledovali jsme 

seguisteis  sledovali jste 

siguieron  sledovali 

Seguimos recto en esta calle.   Pokračovali jsme rovně po této ulici.  

Él mintió sobre su edad.    Lhal o svém věku.  

 

Další slovesa tohoto typu: 

pedir   žádat 

mentir  lhát 

 

3. změna o →ue→u 

Slovesa morir a dormir, u kterých se kmenová samohláska změní z o →ue v přítomném čase, 

mají ve 3. osobě čísla jednotného a množného změnu z o →u.  

Dormir  Spát 

dormí   Spal jsem 

dormiste  Spal jsi 

durmió  Spal  

dormimos  Spali jsme 

dormisteis  Spali jste 

durmieron  Spali 

Mi gato murió ayer.      Moje kočka včera zemřela.  

Yo dormí hasta las doce ayer.    Spala jsem včera až do dvanácti.  
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Nepravidelná slovesa: 

Koncovky u sloves nepravidelných jsou následující: 

Tener    mít 

-e   tuve    Měl jsem 

-iste   tuviste    Měl jsi 

-o   tuvo    Měl 

-imos    tuvimos   Měli/ jsme 

-isteis   tuvisteis   Měli jste 

-ieron   tuvieron   Měli 

 

Změny kmene u nepravidelných sloves, ke kterým se připojí dané koncovky: 

estar    estuv-  estuviste  byl jsi 

hacer    hic-  hizo   dělal 

poner    pus-  pusimos  položili jsme 

poder    pud-  pudisteis  mohli jste 

querer    quis-  quisieron  chtěli 

saber    sup-  supe   věděl jsem 

Slovesa zcela nepravidelná: 

ver    vidět 

vi   viděl jsem 

viste   viděl jsi 

vio   viděl 

vimos   viděli jsme 

visteis   viděli jste 

vieron   viděli 
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ser +ir  být + jít – tato slovesa se časují v minulém čase jednoduchém stejně 

fui   byl jsem, šel jsem 

fuiste   byl jsi, šel jsi 

fue   byl, šel 

fuimos   byli jsme, šli jsme 

fuisteis  byli jste, šli jste 

fueron   byli, šli 

 

Pravopisné změny u nepravidelných sloves: 

U sloves zakončených na -ducir dochází ve všech osobách ke změně souhlásky -c →j. 

Traducir  traduje  přeložila jsem  

Producir  produjeron  vyrobili 

Conducir  condujisteis  řídili jste 

 

 

Použití minulého času jednoduchého: 

1. Tento čas se používá pro jednorázové děje, které v minulosti proběhly a v minulosti také 

skončily (nemají trvání do přítomnosti).  

Ayer estuve en casa con mis padres.  Včera jsem byla doma s rodiči.  

¿Anoche tuviste mucho trabajo?   Včera večer jsi měl hodně práce? 

En vacaciones Pedro fue a Francia.  O prázdninách jel Pedro do Francie.  

En 2015 fui a España y volví el año pasado.  V roce 2015 jsem odjel do Španělska  

        a vrátil jsem se minulý rok.  

¿Qué hicieron anoche?    Co dělali včera večer? 

¿Señores, cuándo volvieron de Egipto?  Pánové, kdy jste se vrátili z Egypta? 

Vosotros nunca supisteis la verdad.  Vy jste nikdy neznali pravdu. 

¿Dónde estuvisteis entre las tres y las cinco?  Kde jste byli mezi třetí a pátou? 

¿Dónde nació usted?    Kde jste se narodil? 
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Často bývají blíže určeny výrazy:  

Ayer       včera 

Anteayer      předevčírem 

Anoche      včera večer 

La semana pasada     minulý týden 

El mes pasado     minulý měsíc 

El año pasado     minulý rok 

Hace tres días     před třemi dny 

Hace una semana     před týdnem 

Hace tiempo      před časem 
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  Me pareció una mala idea.   Připadalo mi to jako špatný nápad. 

  El mes pasado tuve muchos gastos.   Minulý měsíc jsem měl hodně výdajů. 

  Quise ir a playa.   Chtěl jsem jít na pláž. 

  El capitán dejó el mando.   Kapitán přenechal velení. 

  ¿Dónde estuviste anoche?   Kde jsi byl včera večer? 

  ¿Qué regalos pediste?   O jaké dárky jsi prosil? 

  Fuimos todos, incluso el abuelo.   Šli jsme všichni, včetně dědečka. 

  La gitana le echó una maldición.   Cikánka na něj hodila kletbu. 

  No me lo dijo, mas lo adiviné.   Neřekl mi to, spíš jsem to odhadl. 

  No pudimos evitar el accidente.   Nemohli jsme se vyhnout té nehodě. 

  El general dio la orden de atacar.   Generál dal rozkaz zaútočit. 

  Fue testigo del crimen.   Byl svědkem zločinu. 

  Te salvaste por los pelos.   Zachránil ses tak tak. 

  Heredó el condado de su hermano.   Zdědil hrabství od svého bratra. 

  Crecí en una granja.   Vyrostl jsem na farmě. 

  No apunté su número de teléfono. .   Nepoznamenal jsem si její číslo. 

  Fue prisionero en la guerra.   Byl válečným zajatcem. 

  El actor salió a escena para saludar.   Herec vyšel na scénu, aby pozdravil. 

  Fue un desaparecido de la guerra.   Byl nezvěstným ve válce. 

  Ayer fui de caza.   Včera jsem šel na lov. 

  Ayer te seguí hasta casa.   Včera jsem tě sledoval domů. 

  Ayer me acosté a las once.   Včera jsem šel spát v jedenáct hodin. 

  Lo hizo por propia voluntad.   Udělal to ze své vlastní vůle. 

  El año pasado me rompí una pierna.   Minulý týden jsem si zlomil nohu. 

  El sargento dio una orden.   Seržant dal rozkaz. 

  ¿Con quién trataste en el banco?   S kým jsi jednal v bance? 

  Ayer lo intenté.   Včera jsem to zkusil. 

  Ayer anduvo 10km.   Včera šel 10 km. 

  Lo consiguió a través de un amigo.   Dosáhl toho prostřednictvím jednoho 
přítele. 

  ¿Dónde nació?   Kde jste se narodil?  
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  El juez le declaró culpable.   Soudce jej prohlásil vinným. 

  Obviamente consiguió el ingreso en 
medicina. 

  Očividně se mu podařilo dostat se na 
medicínu. 

  La película empezó a las siete y terminó a 
las nueve, duró dos horas. 

  Film začal v sedm hodin a skončil v devět, 
trval dvě hodiny. 

  La policía disparó a los ladrones.   Policie vystřelila na zloděje. 

  Hace tres meses se divorciaron.   Rozvedli se před třemi měsíci. 

  El big bang creó el universo.   Velký třesk stvořil vesmír. 

  La policía consiguió pruebas del robo.   Policie získala důkazy o loupeži. 

  Ayer nos sentamos en el parque.   Včera jsme si sedli v parku. 

  Intenté ayudarte.   Snažil jsem se ti pomoct. 

  Ayer te traje la caja.   Včera jsem ti přinesl tu krabici. 

  Lo hizo de una forma muy rara.   Udělal to hodně zvláštním způsobem. 

  Cuando la niña vio otros animales, se 
entusiasmó. 

  Když děvčátko uvidělo ostatní zvířata, 
nadchlo se. 

  ¿Recibiste mi carta?   Dostal jsi můj dopis? 

  Su vida entera luchó contra el racismo.   Celý svůj život bojoval proti rasismu. 

  Los ladrones se equivocaron de casa.   Zloději si spletli dům. 

  El terremoto provocó un gran desastre.   Zemětřesení způsobilo obrovskou 
katastrofu. 

  En Menorca pasé unos cinco meses.   Na Menorce jsem strávil asi pět měsíců. 

  ¿Por qué te fuiste tan de repente?   Proč jsi odešel tak najednou? 

  Nací en una pequeña ciudad cerca de 
Valencia. 

  Narodil jsem se v malém městě blízko 
Valencie. 

  Hace tres años fuimos de vacaciones a 
Galicia. 

  Před třemi lety jsme jeli na dovolenou do 
Galicie. 

  No conseguí llegar a tiempo.   Nepodařilo se mi přijet včas 

  Tuvo mala suerte.   Měl smůlu. 

  Llegué mientras dormías.   Přijel jsem, zatímco jsi spal. 

  Hércules fue un gran guerrero.   Herkules byl velký válečník. 

  Fue declarado inocente.   Byl prohlášen za nevinného. 

  El ladrón robó el banco.   Zloděj vykradl banku. 

  Hizo preguntas acerca de España.   Kladl otázky ohledně Španělska. 
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  Juana estudió varios años en Praga.   Juana studovala několik let v Praze. 

  No fue suficientemente rápido.   Nebyl dost rychlý. 

  San Jorge luchó contra un dragón.   Svatý Jiří bojoval proti drakovi. 

  Ayer corrió 10km.   Včera běžela 10 km. 

  Hizo una manda.   Složil slib. 

  Los bomberos ayudaron en el rescate.   Hasiči pomohli při záchraně. 

  ¿Dónde aparecieron las llaves?   Kde se objevily klíče? 

  La casa se quemó en un incendio.   Dům shořel při požáru. 

  El año pasado convirtieron su apartamento 
a unas oficinas. 

  Minulý rok přeměnili svůj byt na 
kanceláře. 

  El tiro se oyó por todas partes.   Výstřel byl slyšet všude. 

  ¿Qué nota sacaste en el examen?   Jakou známku jsi dostal u zkoušky? 

  ¿Dónde pasaste las vacaciones?   Kde jsi strávil prázdniny? 

  ¿Qué fue lo que sentiste?   Co bylo to, co jsi cítil? 

  Ayer perdí las llaves.   Včera jsem ztratil klíče. 

  El medico le dio un nuevo tratamiento.   Lékař mu naordinoval novou léčbu. 

  Ayer tocó por primera vez.   Včera hrál poprvé. 

  Ayer ocurrió un milagro.   Včera se stal zázrak. 

  La semana pasada fui al cine dos veces.   Minulý týden jsem byl v kině dvakrát. 

 

041_Lekce 07_minulý_čas_procvičovací věty_přeložte! 

  Velký třesk stvořil vesmír.   El big bang creó el universo. 

  Měl smůlu.   Tuvo mala suerte. 

  Včera hrál poprvé.   Ayer tocó por primera vez. 

  Zemětřesení způsobilo obrovskou 
katastrofu. 

  El terremoto provocó un gran desastre. 

  Generál dal rozkaz zaútočit.   El general dio la orden de atacar. 

  Když děvčátko uvidělo ostatní zvířata, 
nadchlo se. 

  Cuando la niña vio otros animales, se 
entusiasmó. 

  Kladl otázky ohledně Španělska.   Hizo preguntas acerca de España. 

  Včera běžela 10 km.   Ayer corrió 10km. 
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  Před třemi lety jsme jeli na dovolenou do 
Galicie. 

  Hace tres años fuimos de vacaciones a 
Galicia. 

  Zloději si spletli dům.   Los ladrones se equivocaron de casa. 

  Dosáhl toho prostřednictvím jednoho 
přítele. 

  Lo consiguió a través de un amigo. 

  Cikánka na něj hodila kletbu.   La gitana le echó una maldición. 

  Udělal to ze své vlastní vůle.   Lo hizo por propia voluntad. 

  Byl prohlášen za nevinného.   Fue declarado inocente. 

  Minulý rok přeměnili svůj byt na 
kanceláře. 

  El año pasado convirtieron su apartamento 
a unas oficinas. 

  Nebyl dost rychlý.   No fue suficientemente rápido. 

  Kde jste se narodil?    ¿Dónde nació? 

  Dům shořel při požáru.   La casa se quemó en un incendio. 

  Včera jsem ti přinesl tu krabici.   Ayer te traje la caja. 

  Herec vyšel na scénu, aby pozdravil.   El actor salió a escena para saludar. 

  Složil slib.   Hizo una manda. 

  Výstřel byl slyšet všude.   El tiro se oyó por todas partes. 

  Nemohli jsme se vyhnout té nehodě.   No pudimos evitar el accidente. 

  Byl válečným zajatcem.   Fue prisionero en la guerra. 

  Narodil jsem se v malém městě blízko 
Valencie. 

  Nací en una pequeña ciudad cerca de 
Valencia. 

  Kapitán přenechal velení.   El capitán dejó el mando. 

  Očividně se mu podařilo dostat se na 
medicínu. 

  Obviamente consiguió el ingreso en 
medicina. 

  Policie vystřelila na zloděje.   La policía disparó a los ladrones. 

  Včera šel 10 km.   Ayer anduvo 10km. 

  Na Menorce jsem strávil asi pět měsíců.   En Menorca pasé unos cinco meses. 

  Celý svůj život bojoval proti rasismu.   Su vida entera luchó contra el racismo. 

  Včera se stal zázrak.   Ayer ocurrió un milagro. 

  Hasiči pomohli při záchraně.   Los bomberos ayudaron en el rescate. 

  Přijel jsem, zatímco jsi spal.   Llegué mientras dormías. 

  Šli jsme všichni, včetně dědečka.   Fuimos todos, incluso el abuelo. 

  Jakou známku jsi dostal u zkoušky?   ¿Qué nota sacaste en el examen? 
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  Vyrostl jsem na farmě.   Crecí en una granja. 

  Byl svědkem zločinu.   Fue testigo del crimen. 

  Soudce jej prohlásil vinným.   El juez le declaró culpable. 

  Byl nezvěstným ve válce.   Fue un desaparecido de la guerra. 

  Připadalo mi to jako špatný nápad.   Me pareció una mala idea. 

  Minulý měsíc jsem měl hodně výdajů.   El mes pasado tuve muchos gastos. 

  Chtěl jsem jít na pláž.   Quise ir a playa. 

  Udělal to hodně zvláštním způsobem.   Lo hizo de una forma muy rara. 

  Kde jsi byl včera večer?   ¿Dónde estuviste anoche? 

  Zdědil hrabství od svého bratra.   Heredó el condado de su hermano. 

  Co bylo to, co jsi cítil?   ¿Qué fue lo que sentiste? 

  Kde jsi strávil prázdniny?   ¿Dónde pasaste las vacaciones? 

  Rozvedli se před třemi měsíci.   Hace tres meses se divorciaron. 

  Dostal jsi můj dopis?   ¿Recibiste mi carta? 

  Zachránil ses tak tak.   Te salvaste por los pelos. 

  Včera jsem to zkusil.   Ayer lo intenté. 

  Včera jsem ztratil klíče.   Ayer perdí las llaves. 

  Herkules byl velký válečník.   Hércules fue un gran guerrero. 

  Nepoznamenal jsem si její číslo.   No apunté su número de teléfono. . 

  Kde se objevily klíče?   ¿Dónde aparecieron las llaves? 

  Zloděj vykradl banku.   El ladrón robó el banco. 

  Neřekl mi to, spíš jsem to odhadl.   No me lo dijo, mas lo adiviné. 

  Snažil jsem se ti pomoct.   Intenté ayudarte. 

  Nepodařilo se mi přijet včas   No conseguí llegar a tiempo. 

  Včera jsme si sedli v parku.   Ayer nos sentamos en el parque. 

  Včera jsem šel spát v jedenáct hodin.   Ayer me acosté a las once. 

  Svatý Jiří bojoval proti drakovi.   San Jorge luchó contra un dragón. 

  Film začal v sedm hodin a skončil v devět, 
trval dvě hodiny. 

  La película empezó a las siete y terminó a 
las nueve, duró dos horas. 

  Lékař mu naordinoval novou léčbu.   El medico le dio un nuevo tratamiento. 

  Minulý týden jsem si zlomil nohu.   El año pasado me rompí una pierna. 
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  S kým jsi jednal v bance?   ¿Con quién trataste en el banco? 

  Proč jsi odešel tak najednou?   ¿Por qué te fuiste tan de repente? 

  Včera jsem šel na lov.   Ayer fui de caza. 

  Seržant dal rozkaz.   El sargento dio una orden. 

  Včera jsem tě sledoval domů.   Ayer te seguí hasta casa. 

  Policie získala důkazy o loupeži.   La policía consiguió pruebas del robo. 

  O jaké dárky jsi prosil?   ¿Qué regalos pediste? 

  Juana studovala několik let v Praze.   Juana estudió varios años en Praga. 

  Minulý týden jsem byl v kině dvakrát.   La semana pasada fui al cine dos veces. 

 

042.00_Lekce 07_minulý_čas_španělský poslech! 

  Obviamente consiguió el ingreso en 
medicina. 

  Očividně se mu podařilo dostat se na 
medicínu. 

  Ayer ocurrió un milagro.   Včera se stal zázrak. 

  Lo hizo por propia voluntad.   Udělal to ze své vlastní vůle. 

  ¿Con quién trataste en el banco?   S kým jsi jednal v bance? 

  ¿Qué regalos pediste?   O jaké dárky jsi prosil? 

  Ayer te traje la caja.   Včera jsem ti přinesl tu krabici. 

  Ayer perdí las llaves.   Včera jsem ztratil klíče. 

  Fue un desaparecido de la guerra.   Byl nezvěstným ve válce. 

  El capitán dejó el mando.   Kapitán přenechal velení. 

  Fue testigo del crimen.   Byl svědkem zločinu. 

  ¿Por qué te fuiste tan de repente?   Proč jsi odešel tak najednou? 

  Hizo una manda.   Složil slib. 

  No pudimos evitar el accidente.   Nemohli jsme se vyhnout té nehodě. 

  ¿Dónde aparecieron las llaves?   Kde se objevily klíče? 

  Te salvaste por los pelos.   Zachránil ses tak tak. 

  Fue prisionero en la guerra.   Byl válečným zajatcem. 

  Hizo preguntas acerca de España.   Kladl otázky ohledně Španělska. 

  Los ladrones se equivocaron de casa.   Zloději si spletli dům. 

  La policía consiguió pruebas del robo.   Policie získala důkazy o loupeži. 
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  No conseguí llegar a tiempo.   Nepodařilo se mi přijet včas 

  Cuando la niña vio otros animales, se 
entusiasmó. 

  Když děvčátko uvidělo ostatní zvířata, 
nadchlo se. 

  La gitana le echó una maldición.   Cikánka na něj hodila kletbu. 

  Ayer corrió 10km.   Včera běžela 10 km. 

  El terremoto provocó un gran desastre.   Zemětřesení způsobilo obrovskou 
katastrofu. 

  El mes pasado tuve muchos gastos.   Minulý měsíc jsem měl hodně výdajů. 

  Quise ir a playa.   Chtěl jsem jít na pláž. 

  No me lo dijo, mas lo adiviné.   Neřekl mi to, spíš jsem to odhadl. 

  Ayer fui de caza.   Včera jsem šel na lov. 

  El año pasado me rompí una pierna.   Minulý týden jsem si zlomil nohu. 

  El año pasado convirtieron su apartamento 
a unas oficinas. 

  Minulý rok přeměnili svůj byt na 
kanceláře. 

  El general dio la orden de atacar.   Generál dal rozkaz zaútočit. 

  Ayer tocó por primera vez.   Včera hrál poprvé. 

  Crecí en una granja.   Vyrostl jsem na farmě. 

  Lo consiguió a través de un amigo.   Dosáhl toho prostřednictvím jednoho 
přítele. 

  El sargento dio una orden.   Seržant dal rozkaz. 

  Llegué mientras dormías.   Přijel jsem, zatímco jsi spal. 

  ¿Recibiste mi carta?   Dostal jsi můj dopis? 

  Ayer me acosté a las once.   Včera jsem šel spát v jedenáct hodin. 

  Los bomberos ayudaron en el rescate.   Hasiči pomohli při záchraně. 

  El tiro se oyó por todas partes.   Výstřel byl slyšet všude. 

  ¿Qué nota sacaste en el examen?   Jakou známku jsi dostal u zkoušky? 

  ¿Dónde estuviste anoche?   Kde jsi byl včera večer? 

  Nací en una pequeña ciudad cerca de 
Valencia. 

  Narodil jsem se v malém městě blízko 
Valencie. 

  El medico le dio un nuevo tratamiento.   Lékař mu naordinoval novou léčbu. 

  Juana estudió varios años en Praga.   Juana studovala několik let v Praze. 

  ¿Dónde nació?   Kde jste se narodil?  

  Fuimos todos, incluso el abuelo.   Šli jsme všichni, včetně dědečka. 
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  El juez le declaró culpable.   Soudce jej prohlásil vinným. 

  Hace tres meses se divorciaron.   Rozvedli se před třemi měsíci. 

  Me pareció una mala idea.   Připadalo mi to jako špatný nápad. 

  La película empezó a las siete y terminó a 
las nueve, duró dos horas. 

  Film začal v sedm hodin a skončil v devět, 
trval dvě hodiny. 

  Ayer lo intenté.   Včera jsem to zkusil. 

  Ayer te seguí hasta casa.   Včera jsem tě sledoval domů. 

  Hércules fue un gran guerrero.   Herkules byl velký válečník. 

  Intenté ayudarte.   Snažil jsem se ti pomoct. 

  Ayer anduvo 10km.   Včera šel 10 km. 

  La casa se quemó en un incendio.   Dům shořel při požáru. 

  Tuvo mala suerte.   Měl smůlu. 

  No apunté su número de teléfono. .   Nepoznamenal jsem si její číslo. 

  En Menorca pasé unos cinco meses.   Na Menorce jsem strávil asi pět měsíců. 

  ¿Dónde pasaste las vacaciones?   Kde jsi strávil prázdniny? 

  Fue declarado inocente.   Byl prohlášen za nevinného. 

  Ayer nos sentamos en el parque.   Včera jsme si sedli v parku. 

  Su vida entera luchó contra el racismo.   Celý svůj život bojoval proti rasismu. 

  El actor salió a escena para saludar.   Herec vyšel na scénu, aby pozdravil. 

  El big bang creó el universo.   Velký třesk stvořil vesmír. 

  La policía disparó a los ladrones.   Policie vystřelila na zloděje. 

  El ladrón robó el banco.   Zloděj vykradl banku. 

  Lo hizo de una forma muy rara.   Udělal to hodně zvláštním způsobem. 

  San Jorge luchó contra un dragón.   Svatý Jiří bojoval proti drakovi. 

  Hace tres años fuimos de vacaciones a 
Galicia. 

  Před třemi lety jsme jeli na dovolenou do 
Galicie. 

  Heredó el condado de su hermano.   Zdědil hrabství od svého bratra. 

  ¿Qué fue lo que sentiste?   Co bylo to, co jsi cítil? 

  No fue suficientemente rápido.   Nebyl dost rychlý. 

  La semana pasada fui al cine dos veces.   Minulý týden jsem byl v kině dvakrát. 
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042.00_Lekce 07_minulý_čas_karty 

acerca 
andar - anduve, anduviste, 

anduvo, anduvimos, 
anduvisteis, anduvieron 

anoche 

aparecer - aparecí, 
apareciste, apareció, 

aparecimos, aparecisteis, 
aparecieron 

caza condado 

conseguir - conseguí, 
conseguiste, consiguió, 

conseguimos, conseguisteis, 
consiguieron 

convertir - convertí, 
convertiste, convirtió, 

convertimos, convertisteis, 
convirtieron 

correr - corrí, corriste, corrió, 
corrimos, corristeis, 

corrieron 

culpable desaparecido desastre 

disparar - disparé, disparaste, 
disparó, disparamos, 

disparasteis, dispararon 
dragón entera 

escena evitar, evitado, evitando granja 
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včera večer jít - šel jsem - šli ohledně 

hrabství lov 
objevit se - objevil jsem se - 

objevili se 

běžet - běžel jsem - běželi 
přeměnit - přeměnil jsem - 

přeměnili 
podařit se - podařilo se mi - 

podařilo se jim 

katastrofa zmizelý vinen 

celá, úplná drak střílet - střílel jsem - stříleli 

farma vyhnout se scéna 
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guerrero incendio incluso 

inocente 
intentar - intenté, intentaste, 

intentó, intentamos, 
intentasteis, intentaron 

intenté 

maldición manda mando 

mas mientras 
nacer - nací, naciste, nació, 
nacimos, nacisteis, nacieron 

obviamente 
ocurrir - ocurrí, ocurriste, 

ocurrió, ocurrimos, 
ocurristeis, ocurrieron 

orden 

parecer - parecí, pareciste, 
pareció, parecimos, 

parecisteis, parecieron 

pasar - pasé, pasaste, pasó, 
pasamos, pasasteis, pasaron 

pedir - pedí, pediste, pidió, 
pedimos, pedisteis, pidieron 
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včetně požár válečník 

zkusil jsem 
zkoušet - zkoušel jsem - 

zkoušeli 
nevinný 

příkaz, velení. slib kletba 

narodit se - narodil jsem se - 
narodili se 

zatímco spíše 

objednávka, rozkaz 
objevit se - objevil jsem se - 

objevili se 
očividně 

prosit - prosil jsem - prosili strávit - strávil jsem - strávili 
zdát se - zdál jsem se - zdáli 

se 
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perder - perdí, perdiste, 
perdió, perdimos, perdisteis, 

perdieron 
prisionero pruebas 

querer - quise, quisiste, 
quiso, quisimos, quisisteis, 

quisieron 
rara 

recibir - recibí, recibiste, 
recibió, recibimos, 

recibisteis, recibieron 

de repente rescate 
robar - robé, robaste, robó, 
robamos, robasteis, robaron 

romper - rompí, rompiste, 
rompió, rompimos, 

rompisteis, rompieron 

sacar - saqué, sacaste, sacó, 
sacamos, sacasteis, sacaron 

salvar - salvé, salvaste, 
salvó, salvamos, salvasteis, 

salvaron 

sargento 
seguir - seguí, seguiste, 

siguió, seguimos, seguisteis, 
siguieron 

sentar - senté, sentaste, 
sentó, sentamos sentasteis, 

sentaron 

sentir - sentí, sentiste, sintió, 
sentimos, sentisteis, sintieron 

suceder - sucedió suficientemente 
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důkazy vězeň ztratit - ztratil jsem - ztratili 

obdržet- obdržel jsem - 
obdrželi 

vzácné chtít - chtěl jsem - chtěli 

ukrást - ukradl jsem - ukradli záchrana najednou 

zachránit - zachránil jsem - 
zachránili 

vyzvednout - vyzvedl jsem - 
vyzvedli jsme 

rozbít - rozbil jsem - rozbili 

sednout si - sedl jsem si - 
sedli si 

následovat - následoval jsem 
-následovali 

seržant 

dost přihodit se - přihodilo se cítit se - cítil jsem - cítili 
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testigo tiro 
tocar - toqué, tocaste, tocó, 
tocamos, tocasteis, tocaron 

traer - traje, trajiste, trajo, 
trajimos, trajisteis, trajeron 

tratamiento 
tratar - traté, trataste, trató, 
tratamos, tratasteis, trataron 

a través universo voluntad 

Hizo preguntas acerca de 
España. 

Ayer anduvo 10km. ¿Dónde estuviste anoche? 

¿Dónde aparecieron las 
llaves? 

Ayer fui de caza. 
Heredó el condado de su 

hermano. 

No conseguí llegar a tiempo. 
El año pasado convirtieron 

su apartamento a unas 
oficinas. 

Ayer corrió 10km. 
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dotknout se - dotkl jsem se - 
dotkli se 

výstřel svědek 

zacházet, pokoušet se - 
pokoušel jsem se - pokoušeli 

se 
léčba 

přinést - přinesl jsem - 
přinesli 

vůle vesmír přes 

Kde jsi byl včera večer? Včera šel 10 km. 
Kladl otázky ohledně 

Španělska. 

Zdědil hrabství od svého 
bratra. 

Včera jsem šel na lov. Kde se objevily klíče? 

Včera běžela 10 km. 
Minulý rok přeměnili svůj 

byt na kanceláře. 
Nepodařilo se mi přijet včas 
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El juez le declaró culpable. 
Fue un desaparecido de la 

guerra. 
El terremoto provocó un 

gran desastre. 

La policía disparó a los 
ladrones. 

San Jorge luchó contra un 
dragón. 

Su vida entera luchó contra 
el racismo. 

El actor salió a escena para 
saludar. 

No pudimos evitar el 
accidente. 

Crecí en una granja. 

Hércules fue un gran 
guerrero. 

La casa se quemó en un 
incendio. 

Fuimos todos, incluso el 
abuelo. 

Fue declarado inocente. Ayer lo intenté. Intenté ayudarte. 

La gitana le echó una 
maldición. 

Hizo una manda. El capitán dejó el mando. 
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Zemětřesení způsobilo 
obrovskou katastrofu. 

Byl nezvěstným ve válce. Soudce jej prohlásil vinným. 

Celý svůj život bojoval proti 
rasismu. 

Svatý Jiří bojoval proti 
drakovi. 

Policie vystřelila na zloděje. 

Vyrostl jsem na farmě. 
Nemohli jsme se vyhnout té 

nehodě. 
Herec vyšel na scénu, aby 

pozdravil. 

Šli jsme všichni, včetně 
dědečka. 

Dům shořel při požáru. Herkules byl velký válečník. 

Snažil jsem se ti pomoct. Včera jsem to zkusil. Byl prohlášen za nevinného. 

Kapitán přenechal velení. Složil slib. Cikánka na něj hodila kletbu. 
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No me lo dijo, mas lo 
adiviné. 

Llegué mientras dormías. ¿Dónde nació? 

Obviamente consiguió el 
ingreso en medicina. 

Ayer ocurrió un milagro. 
El general dio la orden de 

atacar. 

Me pareció una mala idea. 
¿Dónde pasaste las 

vacaciones? 
¿Qué regalos pediste? 

Ayer perdí las llaves. Fue prisionero en la guerra. 
La policía consiguió pruebas 

del robo. 

Quise ir a playa. 
Lo hizo de una forma muy 

rara. 
¿Recibiste mi carta? 

¿Por qué te fuiste tan de 
repente? 

Los bomberos ayudaron en 
el rescate. 

El ladrón robó el banco. 
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Kde jste se narodil?  Přijel jsem, zatímco jsi spal. 
Neřekl mi to, spíš jsem to 

odhadl. 

Generál dal rozkaz zaútočit. Včera se stal zázrak. 
Očividně se mu podařilo 
dostat se na medicínu. 

O jaké dárky jsi prosil? Kde jsi strávil prázdniny? 
Připadalo mi to jako špatný 

nápad. 

Policie získala důkazy o 
loupeži. 

Byl válečným zajatcem. Včera jsem ztratil klíče. 

Dostal jsi můj dopis? 
Udělal to hodně zvláštním 

způsobem. 
Chtěl jsem jít na pláž. 

Zloděj vykradl banku. Hasiči pomohli při záchraně. Proč jsi odešel tak najednou? 
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El año pasado me rompí una 
pierna. 

¿Qué nota sacaste en el 
examen? 

Te salvaste por los pelos. 

El sargento dio una orden. Ayer te seguí hasta casa. 
Ayer nos sentamos en el 

parque. 

¿Qué fue lo que sentiste? Tuvo mala suerte. 
No fue suficientemente 

rápido. 

Fue testigo del crimen. 
El tiro se oyó por todas 

partes. 
Ayer tocó por primera vez. 

Ayer te traje la caja. 
El medico le dio un nuevo 

tratamiento. 
¿Con quién trataste en el 

banco? 

Lo consiguió a través de un 
amigo. 

El big bang creó el universo. Lo hizo por propia voluntad. 
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Zachránil ses tak tak. 
Jakou známku jsi dostal u 

zkoušky? 
Minulý týden jsem si zlomil 

nohu. 

Včera jsme si sedli v parku. 
Včera jsem tě sledoval 

domů. 
Seržant dal rozkaz. 

Nebyl dost rychlý. Měl smůlu. Co bylo to, co jsi cítil? 

Včera hrál poprvé. Výstřel byl slyšet všude. Byl svědkem zločinu. 

S kým jsi jednal v bance? 
Lékař mu naordinoval novou 

léčbu. 
Včera jsem ti přinesl tu 

krabici. 

Udělal to ze své vlastní vůle. Velký třesk stvořil vesmír. 
Dosáhl toho prostřednictvím 

jednoho přítele. 
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Ayer me acosté a las once. 
Hace tres meses se 

divorciaron. 
El mes pasado tuve muchos 

gastos. 

Hace tres años fuimos de 
vacaciones a Galicia. 

Juana estudió varios años en 
Praga. 

En Menorca pasé unos cinco 
meses. 

Nací en una pequeña ciudad 
cerca de Valencia. 

No apunté su número de 
teléfono. . 

Cuando la niña vio otros 
animales, se entusiasmó. 

Los ladrones se equivocaron 
de casa. 

La película empezó a las 
siete y terminó a las nueve, 

duró dos horas. 

La semana pasada fui al cine 
dos veces. 

-  -  -  

-  -  -  
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Minulý měsíc jsem měl 
hodně výdajů. 

Rozvedli se před třemi 
měsíci. 

Včera jsem šel spát v 
jedenáct hodin. 

Na Menorce jsem strávil asi 
pět měsíců. 

Juana studovala několik let v 
Praze. 

Před třemi lety jsme jeli na 
dovolenou do Galicie. 

Když děvčátko uvidělo 
ostatní zvířata, nadchlo se. 

Nepoznamenal jsem si její 
číslo. 

Narodil jsem se v malém 
městě blízko Valencie. 

Minulý týden jsem byl v 
kině dvakrát. 

Film začal v sedm hodin a 
skončil v devět, trval dvě 

hodiny. 
Zloději si spletli dům. 
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042.02_Lekce 07_minulý_čas_test 

  zdát se - zdál jsem se - zdáli se ................................................................. 

  Udělal to hodně zvláštním způsobem. ................................................................. 

  scéna ................................................................. 

  spíše ................................................................. 

  Před třemi lety jsme jeli na dovolenou do 
Galicie. 

................................................................. 

  Včera jsem šel spát v jedenáct hodin. ................................................................. 

  objevit se - objevil jsem se - objevili se ................................................................. 

  vězeň ................................................................. 

  Jakou známku jsi dostal u zkoušky? ................................................................. 

  objednávka, rozkaz ................................................................. 

  Včera se stal zázrak. ................................................................. 

  Měl smůlu. ................................................................. 

  Byl prohlášen za nevinného. ................................................................. 

  Včera běžela 10 km. ................................................................. 

  najednou ................................................................. 

  ztratit - ztratil jsem - ztratili ................................................................. 

  Herkules byl velký válečník. ................................................................. 

  Byl válečným zajatcem. ................................................................. 

  obdržet- obdržel jsem - obdrželi ................................................................. 

  Na Menorce jsem strávil asi pět měsíců. ................................................................. 

  zmizelý ................................................................. 

  Nepodařilo se mi přijet včas ................................................................. 

  Dům shořel při požáru. ................................................................. 

  Minulý týden jsem byl v kině dvakrát. ................................................................. 

  svědek ................................................................. 

  běžet - běžel jsem - běželi ................................................................. 

  narodit se - narodil jsem se - narodili se ................................................................. 

  důkazy ................................................................. 

  Rozvedli se před třemi měsíci. ................................................................. 

  farma ................................................................. 
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  Policie získala důkazy o loupeži. ................................................................. 

  Co bylo to, co jsi cítil? ................................................................. 

  Zloději si spletli dům. ................................................................. 

  ukrást - ukradl jsem - ukradli ................................................................. 

  záchrana ................................................................. 

  zkusil jsem ................................................................. 

  Hasiči pomohli při záchraně. ................................................................. 

  vesmír ................................................................. 

  podařit se - podařilo se mi - podařilo se 
jim 

................................................................. 

  Včera šel 10 km. ................................................................. 

  Dosáhl toho prostřednictvím jednoho 
přítele. 

................................................................. 

  cítit se - cítil jsem - cítili ................................................................. 

  zachránit - zachránil jsem - zachránili ................................................................. 

  Soudce jej prohlásil vinným. ................................................................. 

  S kým jsi jednal v bance? ................................................................. 

  rozbít - rozbil jsem - rozbili ................................................................. 

  Včera jsem ztratil klíče. ................................................................. 

  Očividně se mu podařilo dostat se na 
medicínu. 

................................................................. 

  přeměnit - přeměnil jsem - přeměnili ................................................................. 

  celá, úplná ................................................................. 

  Udělal to ze své vlastní vůle. ................................................................. 

  Neřekl mi to, spíš jsem to odhadl. ................................................................. 

  strávit - strávil jsem - strávili ................................................................. 

  Když děvčátko uvidělo ostatní zvířata, 
nadchlo se. 

................................................................. 

  vůle ................................................................. 

  O jaké dárky jsi prosil? ................................................................. 

  včetně ................................................................. 

  válečník ................................................................. 

  Zachránil ses tak tak. ................................................................. 
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  Byl svědkem zločinu. ................................................................. 

  Přijel jsem, zatímco jsi spal. ................................................................. 

  Chtěl jsem jít na pláž. ................................................................. 

  sednout si - sedl jsem si - sedli si ................................................................. 

  Cikánka na něj hodila kletbu. ................................................................. 

  Včera jsem šel na lov. ................................................................. 

  Nebyl dost rychlý. ................................................................. 

  Včera jsme si sedli v parku. ................................................................. 

  seržant ................................................................. 

  zatímco ................................................................. 

  střílet - střílel jsem - stříleli ................................................................. 

  Kde se objevily klíče? ................................................................. 

  nevinný ................................................................. 

  Složil slib. ................................................................. 

  Včera jsem tě sledoval domů. ................................................................. 

  včera večer ................................................................. 

  Připadalo mi to jako špatný nápad. ................................................................. 

  příkaz, velení. ................................................................. 

  katastrofa ................................................................. 

  vinen ................................................................. 

  vyhnout se ................................................................. 

  výstřel ................................................................. 

  Policie vystřelila na zloděje. ................................................................. 

  prosit - prosil jsem - prosili ................................................................. 

  Výstřel byl slyšet všude. ................................................................. 

  objevit se - objevil jsem se - objevili se ................................................................. 

  hrabství ................................................................. 

  Vyrostl jsem na farmě. ................................................................. 

  ohledně ................................................................. 

  Včera jsem ti přinesl tu krabici. ................................................................. 

  Herec vyšel na scénu, aby pozdravil. ................................................................. 
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  lov ................................................................. 

  Kapitán přenechal velení. ................................................................. 

  Včera jsem to zkusil. ................................................................. 

  vzácné ................................................................. 

  Proč jsi odešel tak najednou? ................................................................. 

  očividně ................................................................. 

  jít - šel jsem - šli ................................................................. 

  Kde jste se narodil?  ................................................................. 

  drak ................................................................. 

  kletba ................................................................. 

  Minulý rok přeměnili svůj byt na 
kanceláře. 

................................................................. 

  Zdědil hrabství od svého bratra. ................................................................. 

  Zemětřesení způsobilo obrovskou 
katastrofu. 

................................................................. 

  Nepoznamenal jsem si její číslo. ................................................................. 

  Generál dal rozkaz zaútočit. ................................................................. 

  Seržant dal rozkaz. ................................................................. 

  Film začal v sedm hodin a skončil v devět, 
trval dvě hodiny. 

................................................................. 

  přes ................................................................. 

  Juana studovala několik let v Praze. ................................................................. 

  Kde jsi strávil prázdniny? ................................................................. 

  Byl nezvěstným ve válce. ................................................................. 

  zkoušet - zkoušel jsem - zkoušeli ................................................................. 

  slib ................................................................. 

  Dostal jsi můj dopis? ................................................................. 

  Celý svůj život bojoval proti rasismu. ................................................................. 

  přihodit se - přihodilo se ................................................................. 

  Nemohli jsme se vyhnout té nehodě. ................................................................. 

  Kde jsi byl včera večer? ................................................................. 

  Kladl otázky ohledně Španělska. ................................................................. 
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  zacházet, pokoušet se - pokoušel jsem se - 
pokoušeli se 

................................................................. 

 

042.03_Lekce 07_minulý_čas_test_klíč 

  zdát se - zdál jsem se - zdáli se   parecer - parecí, pareciste, pareció, 
parecimos, parecisteis, parecieron 

  Udělal to hodně zvláštním způsobem.   Lo hizo de una forma muy rara. 

  scéna   escena 

  spíše   mas 

  Před třemi lety jsme jeli na dovolenou do 
Galicie. 

  Hace tres años fuimos de vacaciones a 
Galicia. 

  Včera jsem šel spát v jedenáct hodin.   Ayer me acosté a las once. 

  objevit se - objevil jsem se - objevili se   aparecer - aparecí, apareciste, apareció, 
aparecimos, aparecisteis, aparecieron 

  vězeň   prisionero 

  Jakou známku jsi dostal u zkoušky?   ¿Qué nota sacaste en el examen? 

  objednávka, rozkaz   orden 

  Včera se stal zázrak.   Ayer ocurrió un milagro. 

  Měl smůlu.   Tuvo mala suerte. 

  Byl prohlášen za nevinného.   Fue declarado inocente. 

  Včera běžela 10 km.   Ayer corrió 10km. 

  najednou   de repente 

  ztratit - ztratil jsem - ztratili   perder - perdí, perdiste, perdió, perdimos, 
perdisteis, perdieron 

  Herkules byl velký válečník.   Hércules fue un gran guerrero. 

  Byl válečným zajatcem.   Fue prisionero en la guerra. 

  obdržet- obdržel jsem - obdrželi   recibir - recibí, recibiste, recibió, 
recibimos, recibisteis, recibieron 

  Na Menorce jsem strávil asi pět měsíců.   En Menorca pasé unos cinco meses. 

  zmizelý   desaparecido 

  Nepodařilo se mi přijet včas   No conseguí llegar a tiempo. 

  Dům shořel při požáru.   La casa se quemó en un incendio. 

  Minulý týden jsem byl v kině dvakrát.   La semana pasada fui al cine dos veces. 
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  svědek   testigo 

  běžet - běžel jsem - běželi   correr - corrí, corriste, corrió, corrimos, 
corristeis, corrieron 

  narodit se - narodil jsem se - narodili se   nacer - nací, naciste, nació, nacimos, 
nacisteis, nacieron 

  důkazy   pruebas 

  Rozvedli se před třemi měsíci.   Hace tres meses se divorciaron. 

  farma   granja 

  Policie získala důkazy o loupeži.   La policía consiguió pruebas del robo. 

  Co bylo to, co jsi cítil?   ¿Qué fue lo que sentiste? 

  Zloději si spletli dům.   Los ladrones se equivocaron de casa. 

  ukrást - ukradl jsem - ukradli   robar - robé, robaste, robó, robamos, 
robasteis, robaron 

  záchrana   rescate 

  zkusil jsem   intenté 

  Hasiči pomohli při záchraně.   Los bomberos ayudaron en el rescate. 

  vesmír   universo 

  podařit se - podařilo se mi - podařilo se 
jim 

  conseguir - conseguí, conseguiste, 
consiguió, conseguimos, conseguisteis, 
consiguieron 

  Včera šel 10 km.   Ayer anduvo 10km. 

  Dosáhl toho prostřednictvím jednoho 
přítele. 

  Lo consiguió a través de un amigo. 

  cítit se - cítil jsem - cítili   sentir - sentí, sentiste, sintió, sentimos, 
sentisteis, sintieron 

  zachránit - zachránil jsem - zachránili   salvar - salvé, salvaste, salvó, salvamos, 
salvasteis, salvaron 

  Soudce jej prohlásil vinným.   El juez le declaró culpable. 

  S kým jsi jednal v bance?   ¿Con quién trataste en el banco? 

  rozbít - rozbil jsem - rozbili   romper - rompí, rompiste, rompió, 
rompimos, rompisteis, rompieron 

  Včera jsem ztratil klíče.   Ayer perdí las llaves. 

  Očividně se mu podařilo dostat se na 
medicínu. 

  Obviamente consiguió el ingreso en 
medicina. 
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  přeměnit - přeměnil jsem - přeměnili   convertir - convertí, convertiste, convirtió, 
convertimos, convertisteis, convirtieron 

  celá, úplná   entera 

  Udělal to ze své vlastní vůle.   Lo hizo por propia voluntad. 

  Neřekl mi to, spíš jsem to odhadl.   No me lo dijo, mas lo adiviné. 

  strávit - strávil jsem - strávili   pasar - pasé, pasaste, pasó, pasamos, 
pasasteis, pasaron 

  Když děvčátko uvidělo ostatní zvířata, 
nadchlo se. 

  Cuando la niña vio otros animales, se 
entusiasmó. 

  vůle   voluntad 

  O jaké dárky jsi prosil?   ¿Qué regalos pediste? 

  včetně   incluso 

  válečník   guerrero 

  Zachránil ses tak tak.   Te salvaste por los pelos. 

  Byl svědkem zločinu.   Fue testigo del crimen. 

  Přijel jsem, zatímco jsi spal.   Llegué mientras dormías. 

  Chtěl jsem jít na pláž.   Quise ir a playa. 

  sednout si - sedl jsem si - sedli si   sentar - senté, sentaste, sentó, sentamos 
sentasteis, sentaron 

  Cikánka na něj hodila kletbu.   La gitana le echó una maldición. 

  Včera jsem šel na lov.   Ayer fui de caza. 

  Nebyl dost rychlý.   No fue suficientemente rápido. 

  Včera jsme si sedli v parku.   Ayer nos sentamos en el parque. 

  seržant   sargento 

  zatímco   mientras 

  střílet - střílel jsem - stříleli   disparar - disparé, disparaste, disparó, 
disparamos, disparasteis, dispararon 

  Kde se objevily klíče?   ¿Dónde aparecieron las llaves? 

  nevinný   inocente 

  Složil slib.   Hizo una manda. 

  Včera jsem tě sledoval domů.   Ayer te seguí hasta casa. 

  včera večer   anoche 

  Připadalo mi to jako špatný nápad.   Me pareció una mala idea. 
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  příkaz, velení.   mando 

  katastrofa   desastre 

  vinen   culpable 

  vyhnout se   evitar, evitado, evitando 

  výstřel   tiro 

  Policie vystřelila na zloděje.   La policía disparó a los ladrones. 

  prosit - prosil jsem - prosili   pedir - pedí, pediste, pidió, pedimos, 
pedisteis, pidieron 

  Výstřel byl slyšet všude.   El tiro se oyó por todas partes. 

  objevit se - objevil jsem se - objevili se   ocurrir - ocurrí, ocurriste, ocurrió, 
ocurrimos, ocurristeis, ocurrieron 

  hrabství   condado 

  Vyrostl jsem na farmě.   Crecí en una granja. 

  ohledně   acerca 

  Včera jsem ti přinesl tu krabici.   Ayer te traje la caja. 

  Herec vyšel na scénu, aby pozdravil.   El actor salió a escena para saludar. 

  lov   caza 

  Kapitán přenechal velení.   El capitán dejó el mando. 

  Včera jsem to zkusil.   Ayer lo intenté. 

  vzácné   rara 

  Proč jsi odešel tak najednou?   ¿Por qué te fuiste tan de repente? 

  očividně   obviamente 

  jít - šel jsem - šli   andar - anduve, anduviste, anduvo, 
anduvimos, anduvisteis, anduvieron 

  Kde jste se narodil?    ¿Dónde nació? 

  drak   dragón 

  kletba   maldición 

  Minulý rok přeměnili svůj byt na 
kanceláře. 

  El año pasado convirtieron su apartamento 
a unas oficinas. 

  Zdědil hrabství od svého bratra.   Heredó el condado de su hermano. 

  Zemětřesení způsobilo obrovskou 
katastrofu. 

  El terremoto provocó un gran desastre. 

  Nepoznamenal jsem si její číslo.   No apunté su número de teléfono. . 
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  Generál dal rozkaz zaútočit.   El general dio la orden de atacar. 

  Seržant dal rozkaz.   El sargento dio una orden. 

  Film začal v sedm hodin a skončil v devět, 
trval dvě hodiny. 

  La película empezó a las siete y terminó a 
las nueve, duró dos horas. 

  přes   a través 

  Juana studovala několik let v Praze.   Juana estudió varios años en Praga. 

  Kde jsi strávil prázdniny?   ¿Dónde pasaste las vacaciones? 

  Byl nezvěstným ve válce.   Fue un desaparecido de la guerra. 

  zkoušet - zkoušel jsem - zkoušeli   intentar - intenté, intentaste, intentó, 
intentamos, intentasteis, intentaron 

  slib   manda 

  Dostal jsi můj dopis?   ¿Recibiste mi carta? 

  Celý svůj život bojoval proti rasismu.   Su vida entera luchó contra el racismo. 

  přihodit se - přihodilo se   suceder - sucedió 

  Nemohli jsme se vyhnout té nehodě.   No pudimos evitar el accidente. 

  Kde jsi byl včera večer?   ¿Dónde estuviste anoche? 

  Kladl otázky ohledně Španělska.   Hizo preguntas acerca de España. 

  zacházet, pokoušet se - pokoušel jsem se - 
pokoušeli se 

  tratar - traté, trataste, trató, tratamos, 
tratasteis, trataron 
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43_Lekce 08_minulý čas_perfektum_imperfektum_vysvětlení 
 

PRÉTERITO PERFECTO COMPUESTO  - PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS 

Tento čas se skládá z pomocného slovesa haber a příčestí významového slovesa.  

Tvary vyčasovaného slovesa haber + příčestí  

Yo he   hablado   Mluvil/a jsem 

Tú has    hablado   Mluvil/a jsi  

Él/ella/usted ha  hablado   Mluvil/a, Mluvili/y jste 

Nosotros/as hemos  hablado   Mluvili/y jsme 

Vosotros/as habéis  hablado   Mluvili/y jste 

Ellos/Ellas/Ustedes han hablado   Mluvili/y, Mluvili/y jste 

 

Tvoření příčestí: 

1. slovesná třída: vzor hablar  

k habl- budeme přidávat koncovku -ado 

hablar    hablado  mluvený 

bailar    bailado  tančený 

2. slovesná třída: vzor comer 

> ke com- budeme přidávat koncovku -ido 

comer    comido  jezený 

beber    bebido  pitý 

3. slovesná třída : vzor vivir 

k viv- budeme přidávat koncovku -ido 

vivir     vivido  žitý 

 

U sloves 2. a 3. slovesné třídy, jejichž kmen končí na samohlásku -a, -e, -o, má koncovka 

psaný přízvuk -ído.  

leer     leído   čtený 

oír     oído    slyšený 
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Některá slovesa mají zcela nepravidelná příčestí: 

abrir    abierto  otevřený 

decir    dicho   řečený 

escribir   escrito   psaný 

hacer    hecho   udělaný 

morir   muerto  mrtvý 

poner   puesto   položený 

ver    visto   viděný 

volver   vuelto   vrácený 

romper   roto   rozbitý 

 

Tímto časem vyjadřujeme: 

1. Děje skončené v minulosti, které mají nějaký vztah k přítomnosti nebo svými důsledky do 

přítomnosti zasahují.  

¿A qué hora han llegado?      V kolik hodin přijeli? 

Están morenos, porque han estado en la playa.  Jsou opálení, protože byli na pláži. 

 

2. Děje, jež se uskutečnily nedávno nebo v časovém období, které ještě trvá. Často bývají 

blíže určeny výrazy jako: 

hoy    dnes 

esta mañana  dnes ráno 

esta tarde   dnes odpoledne 

esta semana   tento týden 

este año   tento rok 

todavía no   ještě ne 

ya    už, již 

este invierno  tuto zimu 

 

Esta mañana he hablado con Lucía.   Dnes ráno jsem mluvila s Lucií. 

¿María ya ha llegado?     Marie už přijela? 

No, María todavía no ha llegado.   Ne, Marie ještě nepřijela. 

Hoy nos hemos encontrado con Juana.   Dnes jsme se potkali s Janou. 
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Este año he estado dos veces en Madrid.            Tento rok jsem byl dvakrát 

v Madridu.  

 

PRÉTERITO INDEFINIDO (PRÉTERITO PERFECTO SIMPLE) – MINULÝ ČAS 

JEDNODUCHÝ 

Španělština na rozdíl od češtiny disponuje více než jedním minulým časem, už jsme probrali 

předpřítomný čas a nyní se podíváme na minulý čas jednoduchý.  

Tvoření minulého času jednoduchého: 

Pravidelná slovesa: 

1. slovesná třída vzor: hablar 

hablar > odtrheme -ar > zůstane nám habl > k habl budeme přidávat následující koncovky: 

-é   hablé    Mluvil/a jsem 

-aste   hablaste   Mluvil/a jsi 

-ó   habló    Mluvil/a, Mluvili/y jste 

-amos    hablamos   Mluvili/y jsme 

-asteis   hablasteis   Mluvili/y jste 

-aron   hablaron   Mluvili/y, Mluvili/y jste 

 

Ayer hablé con María.    Včera jsem mluvila s Marií. 

Alicía se duchó y tomó un café con leche.   Alice se osprchovala a dala si kávu s mlékem. 

Trabajaron todas las vacaciones.   Pracovali celé prázdniny.  

 

2. slovesná třída vzor: comer 

comer > odtrheme -er > zůstane nám com > ke com budeme přidávat následující koncovky:  

-í   comí   Jedl/a jsem 

-iste   comiste  Jedl/a jsi 
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-ió   comió   Jedl/a, Jedl/a jste 

-imos   comimos  Jedli/y jsme 

-isteis   comisteis  Jedli/y jste 

-ieron   comieron  Jedli/y, Jedli/y jste 

La semana pasada comimos en un restaurante muy bueno.  Minulý týden jsme jedli 

v dobré restauraci.  

Ayer no bebieron mucha agua.     Včera nepili moc vody.  

Señoras, ¿ustedes comprendieron la pregunta?   Dámy, rozuměly jste otázce? 

3. slovesná třída vzor: vivir 

vivir > odtrheme -ir > zůstane nám viv > k viv budeme přidávat následující koncovky: 

-í   viví   Žil/a jsem 

-iste   viviste   Žil/a jsi 

-ió   vivió   Žil/a, Žil/a jste 

-imos   vivimos  Žili/y jsme 

-isteis   vivisteis  Žili/y jste 

-ieron   vivieron  Žili/y, Žili/y jste 

Mi tío vivió muchos años en España.   Můj strýc žil hodně let ve Španělsku. 

Recibí tu carta la semana pasada.    Dostal jsem tvůj dopis minulý týden. 

Escribimos muchos correos anoche.   Včera večer jsme napsali hodně emailů.  

 

 

 

U sloves 2. a 3. slovesné třídy jsou koncovky minulého času jednoduchého stejné.  
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Pravopisné změny u pravidelných sloves: 

1. U sloves zakončených na -gar, -zar, -car dochází k pravopisným změnám z důvodu 

zachování výslovnosti u 1. osoby čísla jednotného. 

Pagar    Pagué    Zaplatil jsem 

Explicar  Expliqué   Vysvětlila jsem 

Organizar  Organicé   Zorganizoval jsem 

 

2. U sloves 2.a 3. slovesné třídy, jejichž kmen končí na samohlásku, dochází v koncovkách 

u 3. osoby čísla jednotného a množného ke změně -i →-y. 

leer    leyó    Četl/a, Četli/y jste 

    leyeron   Četli/y, Četli/y jste 

creer    creyó   Věřil/a, Věřili/y jste 

    creyeron  Věřili/y, Věřili/y jste 

 

Slovesa se změnami kmenových samohlásek: 

 

Typy změn samohlásky: 

1. změna e →ie→i 

Některá slovesa, u kterých se kmenová samohláska změní z e →ie v přítomném čase, mají ve 

3. osobě čísla jednotného i množného změnu e →i v minulém čase jednoduchém. 

Sentir(se)   Cítit se 

me sentí   Cítila jsem se 

te sentiste   Cítil jsi se 

se sintió   Cítil se 

nos sentimos   Cítili jsme se  

os sentisteis   Cítili jste se 

se sintieron   Cítili se 

 

¿Cómo te sentiste ayer?     Jak jsi se včera cítil?    

Se sintieron abandonados en el mundo.   Cítili se ve světe opuštění.  
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2. změna e →i 

Některá slovesa mají ve 3. osobě čísla jednotného a množného změnu e →i .  

Seguir   Sledovat 

seguí   sledoval jsem 

seguiste  sledoval jsi 

siguió    sledoval 

seguimos   sledovali jsme 

seguisteis  sledovali jste 

siguieron  sledovali 

 

Další slovesa tohoto typu: 

pedir   žádat 

mentir  lhát 

 

Seguimos recto en esta calle.   Pokračovali jsme rovně po této ulici.  

Él mintió sobre su edad.    Lhal o svém věku.  

 

 

3. změna o →ue→u 

Slovesa morir a dormir, u kterých se kmenová samohláska změní z o →ue v přítomném čase, 

mají ve 3. osobě čísla jednotného a množného změnu z o →u.  

Dormir  Spát 

dormí   Spal jsem 

dormiste  Spal jsi 

durmió  Spal  

dormimos  Spali jsme 

dormisteis  Spali jste 

durmieron  Spali 

 

Mi gato murió ayer.      Moje kočka včera zemřela.  

Yo dormí hasta las doce ayer.    Spala jsem včera až do dvanácti.  
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Nepravidelná slovesa: 

Koncovky u sloves nepravidelných jsou následující: 

Tener    mít 

-e   tuve    Měl jsem 

-iste   tuviste    Měl jsi 

-o   tuvo    Měl 

-imos    tuvimos   Měli/ jsme 

-isteis   tuvisteis   Měli jste 

-ieron   tuvieron   Měli 

 

Změny kmene u nepravidelných sloves, ke kterým se připojí dané koncovky: 

estar    estuv-  estuviste  byl jsi 

hacer    hic-  hizo   dělal 

poner    pus-  pusimos  položili jsme 

poder    pud-  pudisteis  mohli jste 

querer    quis-  quisieron  chtěli 

saber    sup-  supe   věděl jsem 

Slovesa zcela nepravidelná: 

ver    vidět 

vi   viděl jsem 

viste   viděl jsi 

vio   viděl 

vimos   viděli jsme 

visteis   viděli jste 

vieron   viděli 
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ser +ir  být + jít – tato slovesa se časují v minulém čase jednoduchém stejně 

fui   byl jsem, šel jsem 

fuiste   byl jsi, šel jsi 

fue   byl, šel 

fuimos   byli jsme, šli jsme 

fuisteis  byli jste, šli jste 

fueron   byli, šli 

 

Pravopisné změny u nepravidelných sloves: 

U sloves zakončených na -ducir dochází ve všech osobách ke změně souhlásky -c →j. 

Traducir  traduje  přeložila jsem  

Producir  produjeron  vyrobili 

Conducir  condujisteis  řídili jste 

 

Použití minulého času jednoduchého: 

1. Tento čas se používá pro jednorázové děje, které v minulosti proběhly a v minulosti také 

skončily (nemají trvání do přítomnosti).  

Ayer estuve en casa con mis padres.  Včera jsem byla doma s rodiči.  

¿Anoche tuviste mucho trabajo?   Včera večer jsi měl hodně práce? 

En vacaciones Pedro fue a Francia.  O prázdninách jel Pedro do Francie.  

En 2015 fui a España y volví el año pasado.  V roce 2015 jsem odjel do Španělska  

        a vrátil jsem se minulý rok.  

¿Qué hicieron anoche?    Co dělali včera večer? 

¿Señores, cuándo volvieron de Egipto?  Pánové, kdy jste se vrátili z Egypta? 

Vosotros nunca supisteis la verdad.  Vy jste nikdy neznali pravdu. 

¿Dónde estuvisteis entre las tres y las cinco?  Kde jste byli mezi třetí a pátou? 

¿Dónde nació usted?    Kde jste se narodil? 
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Často bývají blíže určeny výrazy:  

Ayer       včera 

Anteayer      předevčírem 

Anoche      včera večer 

La semana pasada     minulý týden 

El mes pasado     minulý měsíc 

El año pasado     minulý rok 

Hace tres días     před třemi dny 

Hace una semana     před týdnem 

Hace tiempo      před časem 

 

 

PRETÉRITO IMPERFECTO – IMPERFEKTUM  

Imperfektum je jedním z dalších minulých časů, který se ve španělštině hojně používá.  

Tvoření imperfekta: 

Pravidelná slovesa: 

1. slovesná třída vzor: hablar 

 hablar > odtrheme -ar > zůstane nám habl > k habl budeme přidávat následující koncovky: 

-aba   hablaba   mluvil jsem 

-abas   hablabas   mluvil jsi 

-aba   hablaba   mluvil 

-ábamos   hablábamos   mluvili jsme 

-abais   hablabais   mluvili jste 

-aban   hablaban   mluvili 

 

Antes trabajaba muchos más.    Dříve pracoval mnohem více.  

Cada día llegaban diez minutos más tarde.  Každý den přicházeli o 10 minut později.  
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2. slovesná tříd vzor: comer 

comer > odtrheme -er > zůstane nám com > ke com budeme přidávat následující koncovky:  

-ía   comía   jedl jsem 

-ías   comías   jedl jsi 

-ía   comía   jedl 

-íamos   comíamos  jedli jsme 

-íais   comíais  jedli jste 

-ían   comían  jedli 

De joven comía mucho.      Jako malá jsem hodně jedla.  

Ustedes bebían el zumo de naranja todos los días.   Pili jste každý den pomerančový 

džus.  

3. slovesná třída vzor: vivir 

vivir > odtrheme -ir > zůstane nám viv > k viv budeme přidávat následující koncovky: 

-ía   vivía   žil jsem 

-ías   vivías   žil jsi 

-ía   vivía   žil 

-íamos   vivíamos  žili jsme 

-íais   vivíais   žili jste 

-ían   vivían   žili 

Vivía feliz y contento.   Žil šťastně a spokojeně. 

Antes me sentía muy sola.    Dříve jsem se cítila velmi osamoceně.  

U sloves 2. a 3.  slovesné třídy jsou koncovky pro imperfektum stejné.   

1. a 3. osoba jednotného čísla jsou u všech slovesných tříd stejné.  
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Nepravidelná slovesa: 

Ve španělštině jsou pouze 3 slovesa (ir, ser, ver)s nepravidelným imperfektem. 

Ir   jít, jet 

iba   šel jsem 

ibas   šel jsi  

iba   šel 

íbamos  šli jsme 

ibais   šli jste 

iban    šli 

 

Iba de compras cada día.   Chodila jsem nakupovat každý den.  

Todas las tardes Juan iba al cine.   Každé odpoledne chodíval Jan do kina.  

 

Ser    být 

era    byl jsem 

eras     byl jsi  

era    byl 

eramos   byli jsme 

erais     byli jste 

eran    byli 

 

Era muy inteligente.     Byl velmi inteligentní. 

¿Qué hora era cuando llegaste?   Kolik bylo hodin, když jsi přišel? 

  

Ver     vidět 

veía      viděl jsem 

veías     viděl jsi 

veía     viděl 

veíamos    viděli jsme 

veíais     viděli jste 

veían     viděli 

 

Cada semana veía a mi novio.   Každý týden jsem viděla svého přítele.  
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De jovenes ellos veían mucho la tele.  Jako mladí se dívali hodně na televizi.  

 

 
Použití imperfekta: 

1. Tento čas se používá k popisu časově neomezeného stavu nebo situace v minulosti.  

Antes hablaba mucho con mi madre.  Dříve jsem hodně mluvila se svou matkou. 

José llegaba tarde del trabajo.   Josef přicházel z práce pozdě.  

2. Tento čas se také používá k vyjádření děju, které se v minulosti často nebo pravidelně 

opakovaly. 

Cada verano pasaba las vacaciones en casa de mi tía.  Každé léto jsem trávila prázdniny 

u své tety.  

Muchas veces íbamos al cine.    Hodněkrát jsme chodili do kina. 

 

Často bývají určeny výrazy:  

Siempre    vždy, vždycky 

Todos los días   každý den 

Todas la tardes   každé odpoledne 

Muchas veces    hodněkrát 

De joven    jako mladý  

De pequeño    jako malý 

Imperfektum se také používá v souvětí tohoto typu: 

Cuando era pequeño, …    Když jsem byl malý, … 

Cuando era joven, …    Když jsem byl mladý, … 

Cuando era pequeño, me levantaba muy tarde.  Když jsem byl malý, vstával jsem 

hodně pozdě. 

Cuando era joven, me gustaba acostarme tarde.   Když jsem byl mladý, líbilo se 

mi chodit pozdě spát.  
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3. Dále se používá k popisu okolností (dějů), v jejichž průběhu se stal jiný jednorázový děj 

v minulosti.  

Su padre murió cuando tenía 10 años.   Její otec zemřel, když měla 10 let.  

Veíamos la tele cuando María llegó.   Dívali jsme se na televizi, když přišla 

Marie. 

Estábamos cenando cuando algien llamó.             Právě jsme večeřeli, když někdo zavolal. 

Pedro se cayó cuando estaba saliendo de casa.  Petr spadl, když právě vycházel z domu.  

4. Používá se i k vyjádření dějů, které probíhaly současně v minulosti. Obvykle se pojí se 

spojkou zatímco, mezitím. 

Mientras que yo cocinaba, mi marido ponía la mesa.  Zatímco já jsem vařila, můj manžel 

prostíral stůl. 

Mientras que estudiaban, sus padres iban de compras.  Zatímco studovali, jejich rodiče 

chodili nakupovat.  
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044_Lekce 08_minulý_perfektum_imperfektum_procvičovací 
věty_poslouchejte! 

  Tenía doce años cuando murió mi abuelo.   Bylo mi dvanáct let, když zemřel můj 
dědeček. 

  Cuando tenía seis años, mis padres me 
regalaron un cachorro. 

  Když jsem měl šest let, rodiče mi darovali 
štěňátko. 

  Este mes he ahorrado mucho dinero.   Tento měsíc jsem ušetřil hodně peněz. 

  Antes, cuando teníamos mucho tiempo, 
íbamos a verlos a menudo. 

  Dříve, když jsme měli hodně času, jsme za 
nimi často chodili. 

  ¿Estuviste en la discoteca el viernes?   Byla jsi v pátek na diskotéce? 

  Juan vivió un año en Madrid.   Juan žil rok v Madridu. 

  Belén entró cuando estábamos cenando.   Belén vstoupila, když jsem večeřeli. 

  Cuando estuve en Madrid por primera vez, 
paseaba por la ciudad todos los días. 

  Když jsem byl v Madridu poprvé, 
procházel jsem se po městě každý den. 

  Cuando estaba soltero, salía mucho.   Když jsem byl svobodný, hodně jsem 
chodil ven. 

  A mi abuela le gustaba contarme cuentos 
antes de dormir. 

  Moje babička mi ráda vyprávěla pohádky 
před spaním. 

  Eva era muy joven cuando se casó.   Eva byla velmi mladá, když se vdala. 

  Lo dinosaurios tenían un cerebro pequeño.   Dinosauři měli malý mozek. 

  Cuando estaban en Mallorca, iban todos 
los días a la playa. 

  Když byli na Mallorce, chodili každý den 
k moři. 

  Cuando vivía en Madrid, visité varios 
museos. 

  Když jsem žil v Madridu, navštívil jsem 
několik muzeí. 

  Cuando estaba saliendo de su casa, se 
cayó. 

  Když vycházela ze svého domu, upadla. 

  ¿Has comido paella alguna vez?   Už jsi někdy jedla paellu? 

  Ayer vi a Luis en el cine.   Včera jsem viděl Luise v kině. 

  A mi amigo le da miedo el avión.   Můj kamarád má strach z létání. 

  El domingo fueron a ver un partido de 
hockey. 

  V neděli se byli podívat na hokejový 
zápas. 

  Cuando era pequeño, mis padres me 
regalaron una bicicleta. 

  Když jsem byl malý, rodiče mi darovali 
kolo. 

  Conocí a mi mujer cuando estaba 
estudiando en Barcelona. 

  Poznal jsem svou ženu, když jsem 
studoval v Barceloně. 

  Cuando vinimos, no había nadie en casa.   Když jsme přišli, nebyl nikdo doma. 
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  La abuela estaba bajando del tren cuando 
de repente se cayó. 

  Babička vystupovala z vlaku, když 
najednou upadla. 

  Tenía que haber ido.   Už musel jít. 

  Se han divorciado este verano.   Letos v létě se rozvedli. 

  Este año no hemos estado en el extranjero.   Tento rok jsme nebyli v zahraničí. 

  Cuando tenía 15 años, nació mi hermana.   Když jsem měl 15 let, narodila se má 
sestra. 

  La entrevista no ha empezado aún.   Rozhovor ještě nezačal. 

  ¿Has estado alguna vez en Chile?   Byl jsi někdy v Čile? 

  Cuando Antonio era pequeño, sus padres 
se trasladaron a Argentina. 

  Když byl Antonio malý, jeho rodiče se 
odstěhovali do Argentiny. 

  Laura conoció a Pepe cuando estaba 
trabajando en Madrid. 

  Laura poznala Pepeho, když pracovala v 
Madridu. 

  Anoche llegó Alicia a casa muy tarde.   Včera v noci dorazila Alicia domů velmi 
pozdě. 

  Anteayer no fui al colegio.   Předevčírem jsem nešel do školy. 

  Mientras estudiaba en Barcelona, trabajaba 
en un restaurante. 

  Zatímco jsem studoval v Barceloně, 
pracoval jsem v jedné restauraci. 

  ¿Dónde has estado hasta ahora?   Kde jsi až doteď byl? 

  El miércoles me llamó Paula y me invitó a 
cenar. 

  Ve středu mi zavolala Paula a pozvala mě 
na večeři. 

  Mi abuela tenía la costumbre de cantar al 
trabajar. 

  Moje babička měla ve zvyku si při práci 
zpívat. 

  El teléfono sonó cuando estaba tocando el 
piano. 

  Telefon zazvonil, když jsem hrál na klavír. 

  Cuando Pedro tenía siete años, su familia 
se mudó a Toledo. 

  Když měl Pedro sedm let, jeho rodina se 
přestěhovala do Toleda. 

  Empecé a jugar al fútbol a los siete años.   Fotbal jsem začal hrát v sedmi letech. 

  Hace dos años estuve en México.   Před dvěma lety jsem byl v Mexiku. 

  El año pasado fuimos de vacaciones a 
España. 

  Minulý rok jsme jeli na prázdniny do 
Španělska. 

  El dueño del restaurante era un hombre 
muy simpático pero bastante tacaño. 

  Majitel restaurace byl velmi sympatický, 
ale dost lakomý člověk. 

  Cuando estaba saliendo de mi casa, me 
encontré con Lucía. 

  Když jsem vycházel z domu, potkal jsem 
Lucii. 
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  Antes, cuando Alejandro vivía en el 
extranjero, me escribía mucho. 

  Dříve, když žil Alejandro v zahraničí, mi 
hodně psal. 

  La primera vez que estuvimos en Valencia 
nos perdimos. . 

  Když jsme byli ve Valencii poprvé, ztratili 
jsme se. 

  Mientras cenábamos, Carla jugaba con el 
gato. 

  Zatímco jsme večeřeli, Karla si hrála s 
kočkou. 

  Su padre era un hombre muy valiente.   Jeho otec byl velmi odvážný člověk. 

  Los piratas robaban tesoros.   Piráti vykrádali poklady. 

  Aunque no quería, fue.   Ačkoli nechtěl, šel. 

  No hemos estado allí nunca.   Ještě nikdy jsme tam nebyli. 

  Cuando no funcionaba el ascensor, 
teníamos que subir la escalera. 

  Když nefungoval výtah, museli jsem 
nahoru po schodech. 

  Todos los días hacía buen tiempo, sólo un 
día llovió. 

  Každý den bylo hezké počasí, jen jeden 
den pršelo. 

  Esta mañana Juan no ha venido, porque no 
podía. 

  Dnes ráno Juan nepřišel, protože nemohl. 

  Cuando tenía treinta años, viajé a Cuba.   Když jsem měl třicet let, odcestoval jsem 
na Kubu. 

  Cuando José te llamó por teléfono, ya 
estabas durmiendo. 

  Když ti José zatelefonoval, už jsi spal. 

  Lo siento, ayer no te llamé porque no me 
encontraba bien. 

  Je mi to líto, včera jsem ti nezavolal, 
protože jsem se necítil dobře. 

  Hoy no he estudiado nada.   Dnes jsem vůbec nestudoval. 

  Pedro se casó el sábado pasado.   Pedro se minulou sobotu oženil. 

  Una vez probé el gazpacho, pero hace 
mucho tiempo. . 

  Jednou jsem zkusil gazpacho, ale je to už 
hodně dávno. 

  Estábamos viendo tranquilamente un 
partido cuando la tele se rompió. 

  Dívali jsme se v klidu na zápas, když se 
televize rozbila. 

  Cuando María estaba viviendo en Londres, 
tuvo un accidente. 

  Když Marie žila v Londýně, měla nehodu. 

  Anoche no fuimos al cine porque 
estábamos muy cansados. 

  Včera večer jsme nešli do kina, protože 
jsme byli velmi unavení. 

  La semana pasada trabajamos más que 
esta. 

  Minulý týden jsme pracovali více než 
tento. 

  Una noche cuando llovía muchísimo, 
alguien llamó a la puerta. 

  Jednou v noci, když moc pršelo, někdo 
zaklepal na dveře. 
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  Cuando mudamos a Ostrava, nuestro hijo 
tenía once años. 

  Když jsme se přestěhovali do Ostravy, náš 
syn měl jedenáct let. 

 

045_Lekce 08_minulý_perfektum_imperfektum_procvičovací 
věty_přeložte! 

  Když jsem vycházel z domu, potkal jsem 
Lucii. 

  Cuando estaba saliendo de mi casa, me 
encontré con Lucía. 

  Moje babička měla ve zvyku si při práci 
zpívat. 

  Mi abuela tenía la costumbre de cantar al 
trabajar. 

  Zatímco jsme večeřeli, Karla si hrála s 
kočkou. 

  Mientras cenábamos, Carla jugaba con el 
gato. 

  Když jsem měl třicet let, odcestoval jsem 
na Kubu. 

  Cuando tenía treinta años, viajé a Cuba. 

  Pedro se minulou sobotu oženil.   Pedro se casó el sábado pasado. 

  Když jsem byl malý, rodiče mi darovali 
kolo. 

  Cuando era pequeño, mis padres me 
regalaron una bicicleta. 

  Když jsme byli ve Valencii poprvé, ztratili 
jsme se. 

  La primera vez que estuvimos en Valencia 
nos perdimos. . 

  Tento rok jsme nebyli v zahraničí.   Este año no hemos estado en el extranjero. 

  Byl jsi někdy v Čile?   ¿Has estado alguna vez en Chile? 

  Ještě nikdy jsme tam nebyli.   No hemos estado allí nunca. 

  Dívali jsme se v klidu na zápas, když se 
televize rozbila. 

  Estábamos viendo tranquilamente un 
partido cuando la tele se rompió. 

  Jeho otec byl velmi odvážný člověk.   Su padre era un hombre muy valiente. 

  Majitel restaurace byl velmi sympatický, 
ale dost lakomý člověk. 

  El dueño del restaurante era un hombre 
muy simpático pero bastante tacaño. 

  Dříve, když žil Alejandro v zahraničí, mi 
hodně psal. 

  Antes, cuando Alejandro vivía en el 
extranjero, me escribía mucho. 

  Laura poznala Pepeho, když pracovala v 
Madridu. 

  Laura conoció a Pepe cuando estaba 
trabajando en Madrid. 

  Poznal jsem svou ženu, když jsem 
studoval v Barceloně. 

  Conocí a mi mujer cuando estaba 
estudiando en Barcelona. 

  Fotbal jsem začal hrát v sedmi letech.   Empecé a jugar al fútbol a los siete años. 

  Rozhovor ještě nezačal.   La entrevista no ha empezado aún. 

  Bylo mi dvanáct let, když zemřel můj 
dědeček. 

  Tenía doce años cuando murió mi abuelo. 
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  Když jsem měl šest let, rodiče mi darovali 
štěňátko. 

  Cuando tenía seis años, mis padres me 
regalaron un cachorro. 

  Ve středu mi zavolala Paula a pozvala mě 
na večeři. 

  El miércoles me llamó Paula y me invitó a 
cenar. 

  Když byli na Mallorce, chodili každý den 
k moři. 

  Cuando estaban en Mallorca, iban todos 
los días a la playa. 

  Už jsi někdy jedla paellu?   ¿Has comido paella alguna vez? 

  Před dvěma lety jsem byl v Mexiku.   Hace dos años estuve en México. 

  Moje babička mi ráda vyprávěla pohádky 
před spaním. 

  A mi abuela le gustaba contarme cuentos 
antes de dormir. 

  Když jsem byl svobodný, hodně jsem 
chodil ven. 

  Cuando estaba soltero, salía mucho. 

  Včera jsem viděl Luise v kině.   Ayer vi a Luis en el cine. 

  Belén vstoupila, když jsem večeřeli.   Belén entró cuando estábamos cenando. 

  Dnes jsem vůbec nestudoval.   Hoy no he estudiado nada. 

  Když jsem byl v Madridu poprvé, 
procházel jsem se po městě každý den. 

  Cuando estuve en Madrid por primera vez, 
paseaba por la ciudad todos los días. 

  Dinosauři měli malý mozek.   Lo dinosaurios tenían un cerebro pequeño. 

  Když ti José zatelefonoval, už jsi spal.   Cuando José te llamó por teléfono, ya 
estabas durmiendo. 

  Dnes ráno Juan nepřišel, protože nemohl.   Esta mañana Juan no ha venido, porque no 
podía. 

  Můj kamarád má strach z létání.   A mi amigo le da miedo el avión. 

  Když vycházela ze svého domu, upadla.   Cuando estaba saliendo de su casa, se 
cayó. 

  Když měl Pedro sedm let, jeho rodina se 
přestěhovala do Toleda. 

  Cuando Pedro tenía siete años, su familia 
se mudó a Toledo. 

  V neděli se byli podívat na hokejový 
zápas. 

  El domingo fueron a ver un partido de 
hockey. 

  Letos v létě se rozvedli.   Se han divorciado este verano. 

  Včera večer jsme nešli do kina, protože 
jsme byli velmi unavení. 

  Anoche no fuimos al cine porque 
estábamos muy cansados. 

  Kde jsi až doteď byl?   ¿Dónde has estado hasta ahora? 

  Když nefungoval výtah, museli jsem 
nahoru po schodech. 

  Cuando no funcionaba el ascensor, 
teníamos que subir la escalera. 

  Juan žil rok v Madridu.   Juan vivió un año en Madrid. 
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  Eva byla velmi mladá, když se vdala.   Eva era muy joven cuando se casó. 

  Dříve, když jsme měli hodně času, jsme za 
nimi často chodili. 

  Antes, cuando teníamos mucho tiempo, 
íbamos a verlos a menudo. 

  Ačkoli nechtěl, šel.   Aunque no quería, fue. 

  Když Marie žila v Londýně, měla nehodu.   Cuando María estaba viviendo en Londres, 
tuvo un accidente. 

  Jednou jsem zkusil gazpacho, ale je to už 
hodně dávno. 

  Una vez probé el gazpacho, pero hace 
mucho tiempo. . 

  Každý den bylo hezké počasí, jen jeden 
den pršelo. 

  Todos los días hacía buen tiempo, sólo un 
día llovió. 

  Minulý rok jsme jeli na prázdniny do 
Španělska. 

  El año pasado fuimos de vacaciones a 
España. 

  Minulý týden jsme pracovali více než 
tento. 

  La semana pasada trabajamos más que 
esta. 

  Tento měsíc jsem ušetřil hodně peněz.   Este mes he ahorrado mucho dinero. 

  Když byl Antonio malý, jeho rodiče se 
odstěhovali do Argentiny. 

  Cuando Antonio era pequeño, sus padres 
se trasladaron a Argentina. 

  Piráti vykrádali poklady.   Los piratas robaban tesoros. 

  Když jsem měl 15 let, narodila se má 
sestra. 

  Cuando tenía 15 años, nació mi hermana. 

  Předevčírem jsem nešel do školy.   Anteayer no fui al colegio. 

  Byla jsi v pátek na diskotéce?   ¿Estuviste en la discoteca el viernes? 

  Když jsem žil v Madridu, navštívil jsem 
několik muzeí. 

  Cuando vivía en Madrid, visité varios 
museos. 

  Jednou v noci, když moc pršelo, někdo 
zaklepal na dveře. 

  Una noche cuando llovía muchísimo, 
alguien llamó a la puerta. 

  Když jsme přišli, nebyl nikdo doma.   Cuando vinimos, no había nadie en casa. 

  Babička vystupovala z vlaku, když 
najednou upadla. 

  La abuela estaba bajando del tren cuando 
de repente se cayó. 

  Telefon zazvonil, když jsem hrál na klavír.   El teléfono sonó cuando estaba tocando el 
piano. 

  Včera v noci dorazila Alicia domů velmi 
pozdě. 

  Anoche llegó Alicia a casa muy tarde. 

  Už musel jít.   Tenía que haber ido. 

  Je mi to líto, včera jsem ti nezavolal, 
protože jsem se necítil dobře. 

  Lo siento, ayer no te llamé porque no me 
encontraba bien. 
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  Zatímco jsem studoval v Barceloně, 
pracoval jsem v jedné restauraci. 

  Mientras estudiaba en Barcelona, trabajaba 
en un restaurante. 

  Když jsme se přestěhovali do Ostravy, náš 
syn měl jedenáct let. 

  Cuando mudamos a Ostrava, nuestro hijo 
tenía once años. 
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  Cuando estaba saliendo de su casa, se 
cayó. 

  Když vycházela ze svého domu, upadla. 

  Antes, cuando teníamos mucho tiempo, 
íbamos a verlos a menudo. 

  Dříve, když jsme měli hodně času, jsme za 
nimi často chodili. 

  Tenía que haber ido.   Už musel jít. 

  El año pasado fuimos de vacaciones a 
España. 

  Minulý rok jsme jeli na prázdniny do 
Španělska. 

  Eva era muy joven cuando se casó.   Eva byla velmi mladá, když se vdala. 

  Todos los días hacía buen tiempo, sólo un 
día llovió. 

  Každý den bylo hezké počasí, jen jeden 
den pršelo. 

  Anoche llegó Alicia a casa muy tarde.   Včera v noci dorazila Alicia domů velmi 
pozdě. 

  La abuela estaba bajando del tren cuando 
de repente se cayó. 

  Babička vystupovala z vlaku, když 
najednou upadla. 

  Aunque no quería, fue.   Ačkoli nechtěl, šel. 

  Empecé a jugar al fútbol a los siete años.   Fotbal jsem začal hrát v sedmi letech. 

  Ayer vi a Luis en el cine.   Včera jsem viděl Luise v kině. 

  El miércoles me llamó Paula y me invitó a 
cenar. 

  Ve středu mi zavolala Paula a pozvala mě 
na večeři. 

  Cuando era pequeño, mis padres me 
regalaron una bicicleta. 

  Když jsem byl malý, rodiče mi darovali 
kolo. 

  Cuando no funcionaba el ascensor, 
teníamos que subir la escalera. 

  Když nefungoval výtah, museli jsem 
nahoru po schodech. 

  Se han divorciado este verano.   Letos v létě se rozvedli. 

  Anteayer no fui al colegio.   Předevčírem jsem nešel do školy. 

  Belén entró cuando estábamos cenando.   Belén vstoupila, když jsem večeřeli. 

  Mientras estudiaba en Barcelona, trabajaba 
en un restaurante. 

  Zatímco jsem studoval v Barceloně, 
pracoval jsem v jedné restauraci. 
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  Cuando estuve en Madrid por primera vez, 
paseaba por la ciudad todos los días. 

  Když jsem byl v Madridu poprvé, 
procházel jsem se po městě každý den. 

  Esta mañana Juan no ha venido, porque no 
podía. 

  Dnes ráno Juan nepřišel, protože nemohl. 

  Laura conoció a Pepe cuando estaba 
trabajando en Madrid. 

  Laura poznala Pepeho, když pracovala v 
Madridu. 

  Cuando estaba soltero, salía mucho.   Když jsem byl svobodný, hodně jsem 
chodil ven. 

  Hace dos años estuve en México.   Před dvěma lety jsem byl v Mexiku. 

  Mi abuela tenía la costumbre de cantar al 
trabajar. 

  Moje babička měla ve zvyku si při práci 
zpívat. 

  A mi amigo le da miedo el avión.   Můj kamarád má strach z létání. 

  Cuando estaba saliendo de mi casa, me 
encontré con Lucía. 

  Když jsem vycházel z domu, potkal jsem 
Lucii. 

  El teléfono sonó cuando estaba tocando el 
piano. 

  Telefon zazvonil, když jsem hrál na klavír. 

  Este mes he ahorrado mucho dinero.   Tento měsíc jsem ušetřil hodně peněz. 

  La primera vez que estuvimos en Valencia 
nos perdimos. . 

  Když jsme byli ve Valencii poprvé, ztratili 
jsme se. 

  Anoche no fuimos al cine porque 
estábamos muy cansados. 

  Včera večer jsme nešli do kina, protože 
jsme byli velmi unavení. 

  La entrevista no ha empezado aún.   Rozhovor ještě nezačal. 

  A mi abuela le gustaba contarme cuentos 
antes de dormir. 

  Moje babička mi ráda vyprávěla pohádky 
před spaním. 

  La semana pasada trabajamos más que 
esta. 

  Minulý týden jsme pracovali více než 
tento. 

  Lo dinosaurios tenían un cerebro pequeño.   Dinosauři měli malý mozek. 

  Cuando Antonio era pequeño, sus padres 
se trasladaron a Argentina. 

  Když byl Antonio malý, jeho rodiče se 
odstěhovali do Argentiny. 

  Cuando José te llamó por teléfono, ya 
estabas durmiendo. 

  Když ti José zatelefonoval, už jsi spal. 

  Conocí a mi mujer cuando estaba 
estudiando en Barcelona. 

  Poznal jsem svou ženu, když jsem 
studoval v Barceloně. 

  Cuando tenía 15 años, nació mi hermana.   Když jsem měl 15 let, narodila se má 
sestra. 

  Cuando estaban en Mallorca, iban todos 
los días a la playa. 

  Když byli na Mallorce, chodili každý den 
k moři. 
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  Este año no hemos estado en el extranjero.   Tento rok jsme nebyli v zahraničí. 

  Cuando María estaba viviendo en Londres, 
tuvo un accidente. 

  Když Marie žila v Londýně, měla nehodu. 

  Cuando tenía seis años, mis padres me 
regalaron un cachorro. 

  Když jsem měl šest let, rodiče mi darovali 
štěňátko. 

  El domingo fueron a ver un partido de 
hockey. 

  V neděli se byli podívat na hokejový 
zápas. 

  Hoy no he estudiado nada.   Dnes jsem vůbec nestudoval. 

  No hemos estado allí nunca.   Ještě nikdy jsme tam nebyli. 

  ¿Has comido paella alguna vez?   Už jsi někdy jedla paellu? 

  Estábamos viendo tranquilamente un 
partido cuando la tele se rompió. 

  Dívali jsme se v klidu na zápas, když se 
televize rozbila. 

  Cuando tenía treinta años, viajé a Cuba.   Když jsem měl třicet let, odcestoval jsem 
na Kubu. 

  Cuando vivía en Madrid, visité varios 
museos. 

  Když jsem žil v Madridu, navštívil jsem 
několik muzeí. 

  ¿Dónde has estado hasta ahora?   Kde jsi až doteď byl? 

  Juan vivió un año en Madrid.   Juan žil rok v Madridu. 

  Una noche cuando llovía muchísimo, 
alguien llamó a la puerta. 

  Jednou v noci, když moc pršelo, někdo 
zaklepal na dveře. 

  Mientras cenábamos, Carla jugaba con el 
gato. 

  Zatímco jsme večeřeli, Karla si hrála s 
kočkou. 

  Lo siento, ayer no te llamé porque no me 
encontraba bien. 

  Je mi to líto, včera jsem ti nezavolal, 
protože jsem se necítil dobře. 

  Cuando Pedro tenía siete años, su familia 
se mudó a Toledo. 

  Když měl Pedro sedm let, jeho rodina se 
přestěhovala do Toleda. 

  El dueño del restaurante era un hombre 
muy simpático pero bastante tacaño. 

  Majitel restaurace byl velmi sympatický, 
ale dost lakomý člověk. 

  Pedro se casó el sábado pasado.   Pedro se minulou sobotu oženil. 

  Cuando vinimos, no había nadie en casa.   Když jsme přišli, nebyl nikdo doma. 

  Tenía doce años cuando murió mi abuelo.   Bylo mi dvanáct let, když zemřel můj 
dědeček. 

  Antes, cuando Alejandro vivía en el 
extranjero, me escribía mucho. 

  Dříve, když žil Alejandro v zahraničí, mi 
hodně psal. 

  ¿Estuviste en la discoteca el viernes?   Byla jsi v pátek na diskotéce? 

  Los piratas robaban tesoros.   Piráti vykrádali poklady. 
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  Una vez probé el gazpacho, pero hace 
mucho tiempo. . 

  Jednou jsem zkusil gazpacho, ale je to už 
hodně dávno. 

  ¿Has estado alguna vez en Chile?   Byl jsi někdy v Čile? 

  Su padre era un hombre muy valiente.   Jeho otec byl velmi odvážný člověk. 

  Cuando mudamos a Ostrava, nuestro hijo 
tenía once años. 

  Když jsme se přestěhovali do Ostravy, náš 
syn měl jedenáct let. 
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Aunque no quería, fue. 
Lo dinosaurios tenían un 

cerebro pequeño. 
Tenía que haber ido. 

Todos los días hacía buen 
tiempo, sólo un día llovió. 

Cuando mudamos a Ostrava, 
nuestro hijo tenía once años. 

Cuando vinimos, no había 
nadie en casa. 

Los piratas robaban tesoros. 
El año pasado fuimos de 

vacaciones a España. 
Este año no hemos estado en 

el extranjero. 

La entrevista no ha 
empezado aún. 

Este mes he ahorrado mucho 
dinero. 

¿Has estado alguna vez en 
Chile? 

Hoy no he estudiado nada. Ayer vi a Luis en el cine. 
Anoche llegó Alicia a casa 

muy tarde. 

¿Dónde has estado hasta 
ahora? 

Hace dos años estuve en 
México. 

Anteayer no fui al colegio. 
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Už musel jít. Dinosauři měli malý mozek. Ačkoli nechtěl, šel. 

Když jsme přišli, nebyl 
nikdo doma. 

Když jsme se přestěhovali do 
Ostravy, náš syn měl 

jedenáct let. 

Každý den bylo hezké 
počasí, jen jeden den pršelo. 

Tento rok jsme nebyli v 
zahraničí. 

Minulý rok jsme jeli na 
prázdniny do Španělska. 

Piráti vykrádali poklady. 

Byl jsi někdy v Čile? 
Tento měsíc jsem ušetřil 

hodně peněz. 
Rozhovor ještě nezačal. 

Včera v noci dorazila Alicia 
domů velmi pozdě. 

Včera jsem viděl Luise v 
kině. 

Dnes jsem vůbec nestudoval. 

Předevčírem jsem nešel do 
školy. 

Před dvěma lety jsem byl v 
Mexiku. 

Kde jsi až doteď byl? 
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La semana pasada 
trabajamos más que esta. 

El miércoles me llamó Paula 
y me invitó a cenar. 

Pedro se casó el sábado 
pasado. 

El domingo fueron a ver un 
partido de hockey. 

Juan vivió un año en Madrid. 
¿Estuviste en la discoteca el 

viernes? 

No hemos estado allí nunca. 
Una vez probé el gazpacho, 
pero hace mucho tiempo. . 

¿Has comido paella alguna 
vez? 

Cuando era pequeño, mis 
padres me regalaron una 

bicicleta. 

Cuando tenía 15 años, nació 
mi hermana. 

Belén entró cuando 
estábamos cenando. 

El teléfono sonó cuando 
estaba tocando el piano. 

Empecé a jugar al fútbol a 
los siete años. 

A mi amigo le da miedo el 
avión. 

Se han divorciado este 
verano. 

Conocí a mi mujer cuando 
estaba estudiando en 

Barcelona. 

Cuando estaba saliendo de su 
casa, se cayó. 
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Pedro se minulou sobotu 
oženil. 

Ve středu mi zavolala Paula 
a pozvala mě na večeři. 

Minulý týden jsme pracovali 
více než tento. 

Byla jsi v pátek na 
diskotéce? 

Juan žil rok v Madridu. 
V neděli se byli podívat na 

hokejový zápas. 

Už jsi někdy jedla paellu? 
Jednou jsem zkusil 

gazpacho, ale je to už hodně 
dávno. 

Ještě nikdy jsme tam nebyli. 

Belén vstoupila, když jsem 
večeřeli. 

Když jsem měl 15 let, 
narodila se má sestra. 

Když jsem byl malý, rodiče 
mi darovali kolo. 

Můj kamarád má strach z 
létání. 

Fotbal jsem začal hrát v 
sedmi letech. 

Telefon zazvonil, když jsem 
hrál na klavír. 

Když vycházela ze svého 
domu, upadla. 

Poznal jsem svou ženu, když 
jsem studoval v Barceloně. 

Letos v létě se rozvedli. 
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La primera vez que 
estuvimos en Valencia nos 

perdimos. . 

Cuando estaba soltero, salía 
mucho. 

Cuando María estaba 
viviendo en Londres, tuvo un 

accidente. 

Cuando Antonio era 
pequeño, sus padres se 

trasladaron a Argentina. 

Tenía doce años cuando 
murió mi abuelo. 

Cuando estaban en Mallorca, 
iban todos los días a la playa. 

Eva era muy joven cuando se 
casó. 

Antes, cuando Alejandro 
vivía en el extranjero, me 

escribía mucho. 

Antes, cuando teníamos 
mucho tiempo, íbamos a 

verlos a menudo. 

Cuando estuve en Madrid 
por primera vez, paseaba por 

la ciudad todos los días. 

Cuando no funcionaba el 
ascensor, teníamos que subir 

la escalera. 

Cuando José te llamó por 
teléfono, ya estabas 

durmiendo. 

Mientras estudiaba en 
Barcelona, trabajaba en un 

restaurante. 

Mientras cenábamos, Carla 
jugaba con el gato. 

Su padre era un hombre muy 
valiente. 

A mi abuela le gustaba 
contarme cuentos antes de 

dormir. 

Anoche no fuimos al cine 
porque estábamos muy 

cansados. 

Esta mañana Juan no ha 
venido, porque no podía. 
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Když Marie žila v Londýně, 
měla nehodu. 

Když jsem byl svobodný, 
hodně jsem chodil ven. 

Když jsme byli ve Valencii 
poprvé, ztratili jsme se. 

Když byli na Mallorce, 
chodili každý den k moři. 

Bylo mi dvanáct let, když 
zemřel můj dědeček. 

Když byl Antonio malý, jeho 
rodiče se odstěhovali do 

Argentiny. 

Dříve, když jsme měli hodně 
času, jsme za nimi často 

chodili. 

Dříve, když žil Alejandro v 
zahraničí, mi hodně psal. 

Eva byla velmi mladá, když 
se vdala. 

Když ti José zatelefonoval, 
už jsi spal. 

Když nefungoval výtah, 
museli jsem nahoru po 

schodech. 

Když jsem byl v Madridu 
poprvé, procházel jsem se po 

městě každý den. 

Jeho otec byl velmi odvážný 
člověk. 

Zatímco jsme večeřeli, Karla 
si hrála s kočkou. 

Zatímco jsem studoval v 
Barceloně, pracoval jsem v 

jedné restauraci. 

Dnes ráno Juan nepřišel, 
protože nemohl. 

Včera večer jsme nešli do 
kina, protože jsme byli velmi 

unavení. 

Moje babička mi ráda 
vyprávěla pohádky před 

spaním. 
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Laura conoció a Pepe cuando 
estaba trabajando en Madrid. 

Cuando tenía seis años, mis 
padres me regalaron un 

cachorro. 

Cuando vivía en Madrid, 
visité varios museos. 

Cuando estaba saliendo de 
mi casa, me encontré con 

Lucía. 

El dueño del restaurante era 
un hombre muy simpático 

pero bastante tacaño. 

Una noche cuando llovía 
muchísimo, alguien llamó a 

la puerta. 

Cuando tenía treinta años, 
viajé a Cuba. 

Lo siento, ayer no te llamé 
porque no me encontraba 

bien. 

Estábamos viendo 
tranquilamente un partido 
cuando la tele se rompió. 

Mi abuela tenía la costumbre 
de cantar al trabajar. 

Cuando Pedro tenía siete 
años, su familia se mudó a 

Toledo. 

La abuela estaba bajando del 
tren cuando de repente se 

cayó. 

-  -  -  

-  -  -  
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Když jsem žil v Madridu, 
navštívil jsem několik muzeí. 

Když jsem měl šest let, 
rodiče mi darovali štěňátko. 

Laura poznala Pepeho, když 
pracovala v Madridu. 

Jednou v noci, když moc 
pršelo, někdo zaklepal na 

dveře. 

Majitel restaurace byl velmi 
sympatický, ale dost lakomý 

člověk. 

Když jsem vycházel z domu, 
potkal jsem Lucii. 

Dívali jsme se v klidu na 
zápas, když se televize 

rozbila. 

Je mi to líto, včera jsem ti 
nezavolal, protože jsem se 

necítil dobře. 

Když jsem měl třicet let, 
odcestoval jsem na Kubu. 

Babička vystupovala z vlaku, 
když najednou upadla. 

Když měl Pedro sedm let, 
jeho rodina se přestěhovala 

do Toleda. 

Moje babička měla ve zvyku 
si při práci zpívat. 
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  Minulý rok jsme jeli na prázdniny do 
Španělska. 

................................................................. 

  Tento rok jsme nebyli v zahraničí. ................................................................. 

  Telefon zazvonil, když jsem hrál na klavír. ................................................................. 

  Když měl Pedro sedm let, jeho rodina se 
přestěhovala do Toleda. 

................................................................. 

  Když jsem měl třicet let, odcestoval jsem 
na Kubu. 

................................................................. 

  Zatímco jsem studoval v Barceloně, 
pracoval jsem v jedné restauraci. 

................................................................. 

  Když byl Antonio malý, jeho rodiče se 
odstěhovali do Argentiny. 

................................................................. 

  Byl jsi někdy v Čile? ................................................................. 

  Zatímco jsme večeřeli, Karla si hrála s 
kočkou. 

................................................................. 

  Eva byla velmi mladá, když se vdala. ................................................................. 

  Dříve, když žil Alejandro v zahraničí, mi 
hodně psal. 

................................................................. 

  Laura poznala Pepeho, když pracovala v 
Madridu. 

................................................................. 

  Ve středu mi zavolala Paula a pozvala mě 
na večeři. 

................................................................. 

  Před dvěma lety jsem byl v Mexiku. ................................................................. 

  Minulý týden jsme pracovali více než 
tento. 

................................................................. 

  Piráti vykrádali poklady. ................................................................. 

  Včera v noci dorazila Alicia domů velmi 
pozdě. 

................................................................. 

  Belén vstoupila, když jsem večeřeli. ................................................................. 

  Když jsem žil v Madridu, navštívil jsem 
několik muzeí. 

................................................................. 

  Juan žil rok v Madridu. ................................................................. 

  Když nefungoval výtah, museli jsem 
nahoru po schodech. 

................................................................. 

  Když jsme přišli, nebyl nikdo doma. ................................................................. 
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  Každý den bylo hezké počasí, jen jeden 
den pršelo. 

................................................................. 

  Majitel restaurace byl velmi sympatický, 
ale dost lakomý člověk. 

................................................................. 

  Když jsem měl 15 let, narodila se má 
sestra. 

................................................................. 

  V neděli se byli podívat na hokejový 
zápas. 

................................................................. 

  Bylo mi dvanáct let, když zemřel můj 
dědeček. 

................................................................. 

  Poznal jsem svou ženu, když jsem 
studoval v Barceloně. 

................................................................. 

  Když byli na Mallorce, chodili každý den 
k moři. 

................................................................. 

  Včera večer jsme nešli do kina, protože 
jsme byli velmi unavení. 

................................................................. 

  Je mi to líto, včera jsem ti nezavolal, 
protože jsem se necítil dobře. 

................................................................. 

  Když Marie žila v Londýně, měla nehodu. ................................................................. 

  Ačkoli nechtěl, šel. ................................................................. 

  Když vycházela ze svého domu, upadla. ................................................................. 

  Když jsme byli ve Valencii poprvé, ztratili 
jsme se. 

................................................................. 

  Už musel jít. ................................................................. 

  Když jsem vycházel z domu, potkal jsem 
Lucii. 

................................................................. 

  Když jsem byl v Madridu poprvé, 
procházel jsem se po městě každý den. 

................................................................. 

  Když jsem měl šest let, rodiče mi darovali 
štěňátko. 

................................................................. 

  Dnes jsem vůbec nestudoval. ................................................................. 

  Předevčírem jsem nešel do školy. ................................................................. 

  Rozhovor ještě nezačal. ................................................................. 

  Dříve, když jsme měli hodně času, jsme za 
nimi často chodili. 

................................................................. 

  Fotbal jsem začal hrát v sedmi letech. ................................................................. 
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  Dívali jsme se v klidu na zápas, když se 
televize rozbila. 

................................................................. 

  Včera jsem viděl Luise v kině. ................................................................. 

  Když ti José zatelefonoval, už jsi spal. ................................................................. 

  Moje babička měla ve zvyku si při práci 
zpívat. 

................................................................. 

  Dinosauři měli malý mozek. ................................................................. 

  Už jsi někdy jedla paellu? ................................................................. 

  Moje babička mi ráda vyprávěla pohádky 
před spaním. 

................................................................. 

  Když jsem byl malý, rodiče mi darovali 
kolo. 

................................................................. 

  Pedro se minulou sobotu oženil. ................................................................. 

  Jeho otec byl velmi odvážný člověk. ................................................................. 

  Jednou jsem zkusil gazpacho, ale je to už 
hodně dávno. 

................................................................. 

  Babička vystupovala z vlaku, když 
najednou upadla. 

................................................................. 

  Když jsme se přestěhovali do Ostravy, náš 
syn měl jedenáct let. 

................................................................. 

  Letos v létě se rozvedli. ................................................................. 

  Můj kamarád má strach z létání. ................................................................. 

  Když jsem byl svobodný, hodně jsem 
chodil ven. 

................................................................. 

  Tento měsíc jsem ušetřil hodně peněz. ................................................................. 

  Kde jsi až doteď byl? ................................................................. 

  Dnes ráno Juan nepřišel, protože nemohl. ................................................................. 

  Jednou v noci, když moc pršelo, někdo 
zaklepal na dveře. 

................................................................. 

  Ještě nikdy jsme tam nebyli. ................................................................. 

  Byla jsi v pátek na diskotéce? ................................................................. 
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  Minulý rok jsme jeli na prázdniny do 
Španělska. 

  El año pasado fuimos de vacaciones a 
España. 

  Tento rok jsme nebyli v zahraničí.   Este año no hemos estado en el extranjero. 

  Telefon zazvonil, když jsem hrál na klavír.   El teléfono sonó cuando estaba tocando el 
piano. 

  Když měl Pedro sedm let, jeho rodina se 
přestěhovala do Toleda. 

  Cuando Pedro tenía siete años, su familia 
se mudó a Toledo. 

  Když jsem měl třicet let, odcestoval jsem 
na Kubu. 

  Cuando tenía treinta años, viajé a Cuba. 

  Zatímco jsem studoval v Barceloně, 
pracoval jsem v jedné restauraci. 

  Mientras estudiaba en Barcelona, trabajaba 
en un restaurante. 

  Když byl Antonio malý, jeho rodiče se 
odstěhovali do Argentiny. 

  Cuando Antonio era pequeño, sus padres 
se trasladaron a Argentina. 

  Byl jsi někdy v Čile?   ¿Has estado alguna vez en Chile? 

  Zatímco jsme večeřeli, Karla si hrála s 
kočkou. 

  Mientras cenábamos, Carla jugaba con el 
gato. 

  Eva byla velmi mladá, když se vdala.   Eva era muy joven cuando se casó. 

  Dříve, když žil Alejandro v zahraničí, mi 
hodně psal. 

  Antes, cuando Alejandro vivía en el 
extranjero, me escribía mucho. 

  Laura poznala Pepeho, když pracovala v 
Madridu. 

  Laura conoció a Pepe cuando estaba 
trabajando en Madrid. 

  Ve středu mi zavolala Paula a pozvala mě 
na večeři. 

  El miércoles me llamó Paula y me invitó a 
cenar. 

  Před dvěma lety jsem byl v Mexiku.   Hace dos años estuve en México. 

  Minulý týden jsme pracovali více než 
tento. 

  La semana pasada trabajamos más que 
esta. 

  Piráti vykrádali poklady.   Los piratas robaban tesoros. 

  Včera v noci dorazila Alicia domů velmi 
pozdě. 

  Anoche llegó Alicia a casa muy tarde. 

  Belén vstoupila, když jsem večeřeli.   Belén entró cuando estábamos cenando. 

  Když jsem žil v Madridu, navštívil jsem 
několik muzeí. 

  Cuando vivía en Madrid, visité varios 
museos. 

  Juan žil rok v Madridu.   Juan vivió un año en Madrid. 

  Když nefungoval výtah, museli jsem 
nahoru po schodech. 

  Cuando no funcionaba el ascensor, 
teníamos que subir la escalera. 
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  Když jsme přišli, nebyl nikdo doma.   Cuando vinimos, no había nadie en casa. 

  Každý den bylo hezké počasí, jen jeden 
den pršelo. 

  Todos los días hacía buen tiempo, sólo un 
día llovió. 

  Majitel restaurace byl velmi sympatický, 
ale dost lakomý člověk. 

  El dueño del restaurante era un hombre 
muy simpático pero bastante tacaño. 

  Když jsem měl 15 let, narodila se má 
sestra. 

  Cuando tenía 15 años, nació mi hermana. 

  V neděli se byli podívat na hokejový 
zápas. 

  El domingo fueron a ver un partido de 
hockey. 

  Bylo mi dvanáct let, když zemřel můj 
dědeček. 

  Tenía doce años cuando murió mi abuelo. 

  Poznal jsem svou ženu, když jsem 
studoval v Barceloně. 

  Conocí a mi mujer cuando estaba 
estudiando en Barcelona. 

  Když byli na Mallorce, chodili každý den 
k moři. 

  Cuando estaban en Mallorca, iban todos 
los días a la playa. 

  Včera večer jsme nešli do kina, protože 
jsme byli velmi unavení. 

  Anoche no fuimos al cine porque 
estábamos muy cansados. 

  Je mi to líto, včera jsem ti nezavolal, 
protože jsem se necítil dobře. 

  Lo siento, ayer no te llamé porque no me 
encontraba bien. 

  Když Marie žila v Londýně, měla nehodu.   Cuando María estaba viviendo en Londres, 
tuvo un accidente. 

  Ačkoli nechtěl, šel.   Aunque no quería, fue. 

  Když vycházela ze svého domu, upadla.   Cuando estaba saliendo de su casa, se 
cayó. 

  Když jsme byli ve Valencii poprvé, ztratili 
jsme se. 

  La primera vez que estuvimos en Valencia 
nos perdimos. . 

  Už musel jít.   Tenía que haber ido. 

  Když jsem vycházel z domu, potkal jsem 
Lucii. 

  Cuando estaba saliendo de mi casa, me 
encontré con Lucía. 

  Když jsem byl v Madridu poprvé, 
procházel jsem se po městě každý den. 

  Cuando estuve en Madrid por primera vez, 
paseaba por la ciudad todos los días. 

  Když jsem měl šest let, rodiče mi darovali 
štěňátko. 

  Cuando tenía seis años, mis padres me 
regalaron un cachorro. 

  Dnes jsem vůbec nestudoval.   Hoy no he estudiado nada. 

  Předevčírem jsem nešel do školy.   Anteayer no fui al colegio. 

  Rozhovor ještě nezačal.   La entrevista no ha empezado aún. 
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  Dříve, když jsme měli hodně času, jsme za 
nimi často chodili. 

  Antes, cuando teníamos mucho tiempo, 
íbamos a verlos a menudo. 

  Fotbal jsem začal hrát v sedmi letech.   Empecé a jugar al fútbol a los siete años. 

  Dívali jsme se v klidu na zápas, když se 
televize rozbila. 

  Estábamos viendo tranquilamente un 
partido cuando la tele se rompió. 

  Včera jsem viděl Luise v kině.   Ayer vi a Luis en el cine. 

  Když ti José zatelefonoval, už jsi spal.   Cuando José te llamó por teléfono, ya 
estabas durmiendo. 

  Moje babička měla ve zvyku si při práci 
zpívat. 

  Mi abuela tenía la costumbre de cantar al 
trabajar. 

  Dinosauři měli malý mozek.   Lo dinosaurios tenían un cerebro pequeño. 

  Už jsi někdy jedla paellu?   ¿Has comido paella alguna vez? 

  Moje babička mi ráda vyprávěla pohádky 
před spaním. 

  A mi abuela le gustaba contarme cuentos 
antes de dormir. 

  Když jsem byl malý, rodiče mi darovali 
kolo. 

  Cuando era pequeño, mis padres me 
regalaron una bicicleta. 

  Pedro se minulou sobotu oženil.   Pedro se casó el sábado pasado. 

  Jeho otec byl velmi odvážný člověk.   Su padre era un hombre muy valiente. 

  Jednou jsem zkusil gazpacho, ale je to už 
hodně dávno. 

  Una vez probé el gazpacho, pero hace 
mucho tiempo. . 

  Babička vystupovala z vlaku, když 
najednou upadla. 

  La abuela estaba bajando del tren cuando 
de repente se cayó. 

  Když jsme se přestěhovali do Ostravy, náš 
syn měl jedenáct let. 

  Cuando mudamos a Ostrava, nuestro hijo 
tenía once años. 

  Letos v létě se rozvedli.   Se han divorciado este verano. 

  Můj kamarád má strach z létání.   A mi amigo le da miedo el avión. 

  Když jsem byl svobodný, hodně jsem 
chodil ven. 

  Cuando estaba soltero, salía mucho. 

  Tento měsíc jsem ušetřil hodně peněz.   Este mes he ahorrado mucho dinero. 

  Kde jsi až doteď byl?   ¿Dónde has estado hasta ahora? 

  Dnes ráno Juan nepřišel, protože nemohl.   Esta mañana Juan no ha venido, porque no 
podía. 

  Jednou v noci, když moc pršelo, někdo 
zaklepal na dveře. 

  Una noche cuando llovía muchísimo, 
alguien llamó a la puerta. 

  Ještě nikdy jsme tam nebyli.   No hemos estado allí nunca. 

  Byla jsi v pátek na diskotéce?   ¿Estuviste en la discoteca el viernes? 
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  películas de terror   hororové filmy 

  habían robado   ukradli 

  ponerse enfermo   onemocnět 

  había casado   oženil se 

  había terminado   skončilo 

  nombrar   jmenovat 

  había encontrado   našel 

  estaba enferma   byla nemocná 

  había tenido   měl 

  confirmar   potvrdit 

  en la sierra   v horách 

  confesar   přiznat 

  aprobar el examen   složit zkoušku 

  prometer - prometí, prometiste, prometió, 
prometimos, prometisteis, prometieron 

  slíbit slíbil jsem - slíbili 

  gastos   výdaje 

  suponer - suponía, suponías, suponía, 
suponíamos, suponíais 

  předpokládat - předpokládal jsem - 
předpokládali 

  había ido   odešel 

  había empezado   začal 

  creía   věřil 

  quedar, quedado, quedando   zůstat 

  suponer, supuesto, suponiendo   předpokládat 

  ser - era, eras, era, éramos, eráis, eran   být - byl jsem - byli 

  afirmar   potvrdit 

  ir - iba, ibas, iba, íbamos, ibais, iban   jít - chodíval jsem - chodívali 

  había estado   byl 

  habían vendido   prodali 

  ver - veía, veías, veía, veíamos, veíais, 
veían 

  vidět - viděl jsem - viděli 
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  být - byl jsem - byli   ser - era, eras, era, éramos, eráis, eran 

  předpokládat   suponer, supuesto, suponiendo 

  přiznat   confesar 

  zůstat   quedar, quedado, quedando 

  prodali   habían vendido 

  předpokládat - předpokládal jsem - 
předpokládali 

  suponer - suponía, suponías, suponía, 
suponíamos, suponíais 

  ukradli   habían robado 

  onemocnět   ponerse enfermo 

  byl   había estado 

  oženil se   había casado 

  výdaje   gastos 

  hororové filmy   películas de terror 

  věřil   creía 

  začal   había empezado 

  potvrdit   afirmar 

  jít - chodíval jsem - chodívali   ir - iba, ibas, iba, íbamos, ibais, iban 

  složit zkoušku   aprobar el examen 

  měl   había tenido 

  byla nemocná   estaba enferma 

  v horách   en la sierra 

  odešel   había ido 

  slíbit slíbil jsem - slíbili   prometer - prometí, prometiste, prometió, 
prometimos, prometisteis, prometieron 

  skončilo   había terminado 

  jmenovat   nombrar 

  potvrdit   confirmar 

  našel   había encontrado 

  vidět - viděl jsem - viděli   ver - veía, veías, veía, veíamos, veíais, 
veían 
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Předminulý čas (plusquamperfektum)  se skládá z pomocného slovesa haber v imperfektu a 

příčestí významového slovesa.  

Tvary vyčasovaného slovesa haber  v imperfektu+ příčestí  

había   hablado   Mluvil jsem 

habías   hablado   Mluvil jsi  

había   hablado   Mluvil 

habíamos  hablado   Mluvili jsme 

habíais  hablado   Mluvili jste 

habían  hablado   Mluvili 

 

Tímto časem vyjadřujeme: 

1. Děje, které se uskutečnily před jiným dějem minulým, v podstatě vyjadřuje předčasnost 

před minulostí.  

Cuando llegamos, ellos ya habían comido todo.  Když jsme přišli, oni už všechno snědli. 

Juan me dijo que había discutido con su jefe.  Juan mi řekl, že se pohádal se svým 

šéfem.  

 

ČASOVÁ SOUSLEDNOST 

Ve španělštině je na rozdíl od češtiny užití časů ve vedlejší větě závislé na čase věty hlavní.  

Je-li sloveso hlavní věty v přítomném či budoucím čase, užije se ve vedlejší větě stejných časů jako 

v češtině. 

1. přítomný čas se použije při současnosti obou dějů 

Creo que trabaja bien.   Myslím si, že pracuje dobře. 
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2. minulý čas se použije při předčasnosti děje vedlejší věty před dějem věty hlavní (výběr minulého času 

záleží na kontextu). 

Creo que trabajó bien.   Myslím si, že pracoval dobře. 

3. budoucí čas se použije při následnosti děje vedlejší věty po ději věty hlavní. 

Creo que trabajará bien.  Myslím si, že bude pracovat dobře. 

Je-li však v hlavní větě některý z minulých časů nebo kondicionál, přizpůsobí se čas slovesa ve vedlejší 

větě času ve větě hlavní. 

1. Při uvozovací větě v čase minulém používáme pro vyjádření přítomného času imperfektum. 

Creí que trabajaba bien   Myslel jsem si, že pracuje dobře. 

Pensé que estaba en casa   Myslel jsem, že je doma. 

Dijo que vivía a las afueras de la Ciudad. Řekl, že bydlí kousek od města.  

Me dijo que no tenía tiempo.    Řekl mi, že nemá čas. 

Ella me escribió que vivía feliz.  Ona mi napsala, že žije šťastně.  

2. Při uvozovací větě v čase minulém používáme pro vyjádření minulého času předminulý čas 

.Creí que había trabajado bien.    Myslel jsem si, že pracoval dobře. 

Pensé que había estado en casa   Myslel jsem, že byl doma. 

Dijo que había vivido a las afueras de la Ciudad. Řekl, že bydlel kousek od města 

Ella me contó que se habían casado en 2015.   Vyprávěla mi, že se vzali v roce 2015. 

No supe que te habías equivocado.    Nevěděla jsem, že jsi se spletl. 

 

3. Při uvozovací větě v čase minulém používáme pro vyjádření budoucího času kondicionál. 

Creí que trabajaría bien.    Myslel jsem si, že bude pracovat dobře.  

Pensé que estaría en casa   Myslel jsem, že bude doma. 

Dijo que viviría a las afueras de la Ciudad. Řekl, že bude bydlet kousek od města. 

Me dijo que etudiaría checo el aňo próximo.  Řekl mi, že příští rok bude studovat češtinu. 

Ya dije que ella lo lamentaría mucho.   Už jsem řekla, že toho bude hodně litovat. 
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  Luis me dijo que le habían robado el 
móvil. 

  Luis mi řekl, že mu ukradli mobil. 

  Mi padre me dijo que me habías llamado.   Můj otec mi řekl, že jsi mi volal. 

  Pepe me dijo que había nacido en tu 
ciudad. 

  Pepe mi řekl, že se narodil ve tvém městě. 

  Cuando conocí a Laura, ya se había casado 
con Roberto. 

  Když jsem poznal Lauru, byla už provdaná 
za Roberta. 

  El niño dijo que no quería ir al colegio.   Chlapec řekl, že nechce jít do školy. 

  Estaba seguro de que ganaría el Real 
Madrid. 

  Byl jsem si jistý, že Real Madrid vyhraje. 

  Manolo me preguntó si quería trabajar en 
su empresa. 

  Manolo se mě zeptal, jestli chci pracovat v 
jeho firmě. 

  Cuando llegamos a casa, Pedro se había 
dormido. 

  Když jsme přišli domů, Pedro už spal. 

  Juan me confesó que iba a hablar contigo.   Juan se mi svěřil, že se chystá si s tebou 
promluvit. 

  Jorge me contó que su hermano se había 
ido de casa. 

  Jiří mi vyprávěl, že jeho bratr odešel z 
domu. 

  Cuando llegamos al cine, la película ya 
había empezado. 

  Když jsme dorazili do kina, film už začal. 

  Ernesto me aseguró que había solucionado 
el problema. 

  Ernesto mě ujistil, že ten problém vyřešil. 

  Creía que iba a nevar.   Věřil jsem, že bude sněžit. 

  Sabía que era lo que iba a pasar.   Věděl jsem, co se stane. 

  Francisco me dijo que me llamaría un día 
de estos. 

  Francisco mi řekl, že mi zavolá někdy v 
těchto dnech. 

  El profesor me preguntó dónde vivía.   Profesor se mě zeptal, kde bydlím. 

  Ana me dijo ayer que su madre estaba 
enferma. 

  Ana mi včera řekla, že její matka je 
nemocná. 

  Elena dijo que había decidido estudiar 
chino. 

  Elena řekla, že se rozhodla studovat 
čínštinu. 

  Mauri me preguntó si quería casarme con 
él. 

  Mauri se mě zeptal, jestli se za něj chci 
provdat. 

  Marta nos dijo que no había esperado 
nuestra llegada. 

  Marta nám řekla, že náš příjezd nečekala. 
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  Aurora me dijo que su hija había tenido un 
accidente. 

  Aurora mi řekla, že její dcera měla 
nehodu. 

  Elena me dijo que había estado muy 
contenta en su trabajo. 

  Elena mi řekla, že byla ve své práci velmi 
spokojená. 

  Nuestros amigos nos escribieron que 
vendrían a vernos pronto. 

  Naši přátelé nám napsali, že se za námi 
přijedou brzy podívat. 

  Me dijiste que me llamarías.   Řekl jsi mi, že mi zavoláš. 

  Bea no podía acordarse de lo que había 
sucedido. 

  Bea si nemohla vzpomenout na to, co se 
stalo. 

  Les dije que este restaurante era muy 
bueno. 

  Řekl jsem jim, že tato restaurace je velmi 
dobrá. 

  Cuando me llamaste, ya había estado en 
casa. 

  Když jsi mi zavolal, už jsem byl doma. 

  Ayer dijiste que hablarías con ella.   Včera jsi řekl, že si s ní promluvíš. 

  Ana me dijo que su hermana se había 
puesto enferma. 

  Ana mi řekla, že její sestra onemocněla. 

  Enrique me afirmó que me esperaría 
enfrente del cine. 

  Enrique mi potvrdil, že mě bude čekat 
před kinem. 

  Mis padres me pidieron que les ayudara a 
pintar el piso. 

  Rodiče mě požádali, abych jim pomohl 
vymalovat byt. 

  Mi marido dijo que saldría de viaje el 
martes. 

  Můj manžel mi řekl, že na cestu vyjede v 
úterý. 

  Nuestros amigos nos dijeron que saldrían 
de viaje el jueves. 

  Naši přátelé nám řekli, že na cestu vyjedou 
ve čtvrtek. 

  Pepe nos avisó que le habían nombrado de 
jefe. 

  Pepe nám oznámil, že ho jmenovali 
vedoucím. 

  Ayer vi a Elena y me dijo que estaba muy 
contenta en su trabajo. 

  Včera jsem viděl Elenu a řekla mi, že je ve 
své práci velmi spokojená. 

  Patricia me preguntó que cuánto me 
habían costado los vaqueros nuevos. 

  Patricia se mě zeptala, kolik mě stály nové 
džíny. 

  Pepe afirmó que pasaría a recogerme a mi 
casa a las siete y media. 

  Pepe potvrdil, že mě vyzvedne u mě doma 
o půl osmé. 

  No tenía ni idea cuántas personas vendrían 
a la cena. 

  Neměla jsem ani ponětí, kolik lidí přijde 
na večeři. 

  Paula nos comunicó que iba a participar en 
el concurso de belleza. 

  Paula nám oznámila, že se chystá zúčastnit 
se soutěže krásy. 

  Mauri le afirmó a Luis que nos había 
esperado en la entrada del cine. . 

  Mauri potvrdil Luisovi, že nás čekal u 
vchodu do kina. 
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  Jorge escribió que había visitado Buenos 
Aires. 

  Jorge psal, že navštívil Buenos Aires. 

  Cuando llamó Mauri, ya habíamos cenado.   Když zavolal Mauri, už jsme byli po 
večeři. 

  Laura dijo que la habías decepcionado 
mucho. 

  Laura řekla, že jsi ji velmi zklamal. 

  Laura dijo que no tenía hambre.   Laura řekla, že nemá hlad. 

  Ignacio nos escribió que no había podido 
llegar antes. 

  Ignacio nám napsal, že nemohl přijet 
dříve. 

  Me dijiste que sería muy interesante, pero 
yo me aburro. 

  Řekl jsi mi, že to bude velmi zajímavé, ale 
já se nudím. 

  No sabía que Pedro también iba.   Nevěděl jsem že Pedro také jde. 

  Ayer fuimos al cine y al volver a casa 
vimos que nos habían robado. 

  Včera jsme byli v kině a když jsme se 
vrátili domů, viděli jsme, že nás vykradli. 

  Laura me preguntó si iríamos a su boda.   Laura se mě zeptala, jestli půjdeme na její 
svatbu. 

  No sabía que te habías equivocado.   Nevěděl jsem, že jsi se spletl. 

  Suponía que vendrías solo.   Předpokládal jsem, že přijdeš sám. 

  Laura y Luis dijeron ayer que no querían ir 
a la fiesta de cumpleaños. 

  Laura a Luis včera řekli, že nechtějí jít na 
narozeninovou oslavu. 

  Nos confesaron que se habían casado hace 
dos meses. 

  Svěřili se nám, že se před dvěma měsíci 
vzali. 

  Juana me pidió que le regalara este libro.   Juana mě požádala, abych jí tuto knihu 
daroval. 

  Me dijiste que te gustaban las películas de 
terror. 

  Řekl jsi mi, že se ti líbí hororové filmy. 

  Lola me contó que sus hijos se habían 
marchado de casa. 

  Lola mi vyprávěla, že její děti už odešly z 
domu. 

  Juan me confesó que había discutido con 
su jefe. 

  Juan se mi svěřil, že se pohádal se svým 
šéfem. 

  Cuando llegó a casa, la fiesta ya había 
terminado. 

  Když dorazil domů, slavnost už skončila. 

  Anteayer me enteré de que Pedro había 
ganado. 

  Předevčírem jsem se dověděl, že Pedro 
vyhrál. 

  ¿Dónde habéis quedado?   Kde jste zůstali? Kde jste se domluvili? 

  Marta me escribió que había estado con 
vosotros en la sierra. 

  Marta mi napsala, že s vámi byla na 
horách. 
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  Me prometió que iría conmigo.   Slíbil mi, že půjde se mnou. 

  Lola dijo que en noviembre había tenido 
un accidente. 

  Lola řekla, že v listopadu měla nehodu. 

  Pensaba que veías bien.   Myslel jsem, že vidíš dobře. 

  Mis padres me anunciaron que habían 
vendido esta casa. 

  Mí rodiče mi oznámili, že ten dům prodali. 

  Lola me contó que sus hijos ya habían 
querido marcharse de casa. 

  Lola mi vyprávěla, že její děti už chtěly 
odejít z domu. 

  Lo había supuesto.   Předpokládal to. 

  Ayer Julio me llamó por teléfono y me 
pidió que le prestara las llaves de mi casa. 

  Včera mi Julio zatelefonoval y požádal 
mě, abych mu půjčil klíče od svého domu. 

  Cuando se acercó al cajero, se dio cuenta 
de que había olvidado la tarjeta en casa. 

  Když se přiblížil k bankomatu, uvědomil 
si, že doma zapomněl kartu. 

  Me preguntaron cuándo había salido de 
casa. 

  Zeptali se mě, kdy jsem vyšel z domu. 

  Carmen me preguntó si iba hoy con ella de 
compras. 

  Carmen se mě zeptala, jestli s ní půjdu 
dnes na nákupy. 

  Enrique me confirmó que me esperaba 
enfrente del cine. 

  Enrique mi potvrdil, že mě čeká před 
kinem. 

  Mis padres decidieron que tendría que 
ayudarles. 

  Moji rodiče rozhodli, že jim budu muset 
pomáhat. 

  Jacinto me contó que el año pasado había 
tenido muchos gastos. 

  Jacinto mi vyprávěl, že měl loni velké 
výdaje. 

  Antonia me preguntó si había comido.   Antonia se mě zeptala, jestli jsem jedl. 

  Cuando conocí a Lucía, ya había 
terminado mis estudios. 

  Když jsem poznal Lucii, už jsem ukončil 
svá studia. 

  Luis me dijo que había encontrado cien 
euros en la calle. 

  Luis mi řekl, že na ulici našel sto euro. 

  Antonio dijo que te llamaría más tarde.   Antonio řekl, že ti zavolá později. 

  Nos confesaron que se casarían pronto.   Svěřili se nám, že se brzy vezmou. 

  Lola escribió que había aprobado el 
examen de física. 

  Lola napsala, že udělal zkoušku z fyziky. 

  Paula me contó que se había casado con 
Manuel. 

  Paula mi vyprávěla, že se vdala za 
Manuela. 

  Ayer dijiste que ibas a hablar con Lucía.   Včera jsi řekl, že se chystáš promluvit si s 
Lucií. 
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  Paula dijo que iba a sacarse el carné de 
conducir. 

  Paula řekla, že si udělá řidičský průkaz. 

  Tus padres me anunciaron que iban a 
vender esa casa. 

  Tvoji rodiče mi oznámili, že se chystají 
ten dům prodat. 

  Tomás dijo que se había sacado el carné 
de conducir. 

  Tomáš řekl, že si udělal řidičský průkaz. 

  El profesor dijo que teníamos que acabar 
hoy el trabajo. 

  Profesor řekl, že musíme dnes dokončit 
práci. 

  Nos anunció que había dejado los estudios 
de Medicina. 

  Oznámil nám, že zanechal studia 
medicíny. 
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  Profesor se mě zeptal, kde bydlím.   El profesor me preguntó dónde vivía. 

  Mauri se mě zeptal, jestli se za něj chci 
provdat. 

  Mauri me preguntó si quería casarme con 
él. 

  Řekl jsem jim, že tato restaurace je velmi 
dobrá. 

  Les dije que este restaurante era muy 
bueno. 

  Francisco mi řekl, že mi zavolá někdy v 
těchto dnech. 

  Francisco me dijo que me llamaría un día 
de estos. 

  Řekl jsi mi, že to bude velmi zajímavé, ale 
já se nudím. 

  Me dijiste que sería muy interesante, pero 
yo me aburro. 

  Laura řekla, že nemá hlad.   Laura dijo que no tenía hambre. 

  Když jsme přišli domů, Pedro už spal.   Cuando llegamos a casa, Pedro se había 
dormido. 

  Řekl jsi mi, že se ti líbí hororové filmy.   Me dijiste que te gustaban las películas de 
terror. 

  Lola řekla, že v listopadu měla nehodu.   Lola dijo que en noviembre había tenido 
un accidente. 

  Předpokládal to.   Lo había supuesto. 

  Včera jsi řekl, že si s ní promluvíš.   Ayer dijiste que hablarías con ella. 

  Včera jsi řekl, že se chystáš promluvit si s 
Lucií. 

  Ayer dijiste que ibas a hablar con Lucía. 

  Předpokládal jsem, že přijdeš sám.   Suponía que vendrías solo. 

  Slíbil mi, že půjde se mnou.   Me prometió que iría conmigo. 
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  Včera mi Julio zatelefonoval y požádal 
mě, abych mu půjčil klíče od svého domu. 

  Ayer Julio me llamó por teléfono y me 
pidió que le prestara las llaves de mi casa. 

  Naši přátelé nám řekli, že na cestu vyjedou 
ve čtvrtek. 

  Nuestros amigos nos dijeron que saldrían 
de viaje el jueves. 

  Včera jsem viděl Elenu a řekla mi, že je ve 
své práci velmi spokojená. 

  Ayer vi a Elena y me dijo que estaba muy 
contenta en su trabajo. 

  Juana mě požádala, abych jí tuto knihu 
daroval. 

  Juana me pidió que le regalara este libro. 

  Kde jste zůstali? Kde jste se domluvili?   ¿Dónde habéis quedado? 

  Lola napsala, že udělal zkoušku z fyziky.   Lola escribió que había aprobado el 
examen de física. 

  Pepe mi řekl, že se narodil ve tvém městě.   Pepe me dijo que había nacido en tu 
ciudad. 

  Luis mi řekl, že na ulici našel sto euro.   Luis me dijo que había encontrado cien 
euros en la calle. 

  Když jsem poznal Lucii, už jsem ukončil 
svá studia. 

  Cuando conocí a Lucía, ya había 
terminado mis estudios. 

  Svěřili se nám, že se před dvěma měsíci 
vzali. 

  Nos confesaron que se habían casado hace 
dos meses. 

  Rodiče mě požádali, abych jim pomohl 
vymalovat byt. 

  Mis padres me pidieron que les ayudara a 
pintar el piso. 

  Marta mi napsala, že s vámi byla na 
horách. 

  Marta me escribió que había estado con 
vosotros en la sierra. 

  Antonio řekl, že ti zavolá později.   Antonio dijo que te llamaría más tarde. 

  Moji rodiče rozhodli, že jim budu muset 
pomáhat. 

  Mis padres decidieron que tendría que 
ayudarles. 

  Když zavolal Mauri, už jsme byli po 
večeři. 

  Cuando llamó Mauri, ya habíamos cenado. 

  Paula řekla, že si udělá řidičský průkaz.   Paula dijo que iba a sacarse el carné de 
conducir. 

  Když jsme dorazili do kina, film už začal.   Cuando llegamos al cine, la película ya 
había empezado. 

  Svěřili se nám, že se brzy vezmou.   Nos confesaron que se casarían pronto. 

  Ana mi řekla, že její sestra onemocněla.   Ana me dijo que su hermana se había 
puesto enferma. 

  Věděl jsem, co se stane.   Sabía que era lo que iba a pasar. 



 384 

  Lola mi vyprávěla, že její děti už odešly z 
domu. 

  Lola me contó que sus hijos se habían 
marchado de casa. 

  Elena mi řekla, že byla ve své práci velmi 
spokojená. 

  Elena me dijo que había estado muy 
contenta en su trabajo. 

  Zeptali se mě, kdy jsem vyšel z domu.   Me preguntaron cuándo había salido de 
casa. 

  Tomáš řekl, že si udělal řidičský průkaz.   Tomás dijo que se había sacado el carné 
de conducir. 

  Nevěděl jsem že Pedro také jde.   No sabía que Pedro también iba. 

  Enrique mi potvrdil, že mě bude čekat 
před kinem. 

  Enrique me afirmó que me esperaría 
enfrente del cine. 

  Ernesto mě ujistil, že ten problém vyřešil.   Ernesto me aseguró que había solucionado 
el problema. 

  Juan se mi svěřil, že se chystá si s tebou 
promluvit. 

  Juan me confesó que iba a hablar contigo. 

  Můj otec mi řekl, že jsi mi volal.   Mi padre me dijo que me habías llamado. 

  Antonia se mě zeptala, jestli jsem jedl.   Antonia me preguntó si había comido. 

  Myslel jsem, že vidíš dobře.   Pensaba que veías bien. 

  Jorge psal, že navštívil Buenos Aires.   Jorge escribió que había visitado Buenos 
Aires. 

  Mauri potvrdil Luisovi, že nás čekal u 
vchodu do kina. 

  Mauri le afirmó a Luis que nos había 
esperado en la entrada del cine. . 

  Tvoji rodiče mi oznámili, že se chystají 
ten dům prodat. 

  Tus padres me anunciaron que iban a 
vender esa casa. 

  Když jsi mi zavolal, už jsem byl doma.   Cuando me llamaste, ya había estado en 
casa. 

  Juan se mi svěřil, že se pohádal se svým 
šéfem. 

  Juan me confesó que había discutido con 
su jefe. 

  Naši přátelé nám napsali, že se za námi 
přijedou brzy podívat. 

  Nuestros amigos nos escribieron que 
vendrían a vernos pronto. 

  Marta nám řekla, že náš příjezd nečekala.   Marta nos dijo que no había esperado 
nuestra llegada. 

  Pepe nám oznámil, že ho jmenovali 
vedoucím. 

  Pepe nos avisó que le habían nombrado de 
jefe. 

  Když jsem poznal Lauru, byla už provdaná 
za Roberta. 

  Cuando conocí a Laura, ya se había casado 
con Roberto. 
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  Když se přiblížil k bankomatu, uvědomil 
si, že doma zapomněl kartu. 

  Cuando se acercó al cajero, se dio cuenta 
de que había olvidado la tarjeta en casa. 

  Lola mi vyprávěla, že její děti už chtěly 
odejít z domu. 

  Lola me contó que sus hijos ya habían 
querido marcharse de casa. 

  Laura a Luis včera řekli, že nechtějí jít na 
narozeninovou oslavu. 

  Laura y Luis dijeron ayer que no querían ir 
a la fiesta de cumpleaños. 

  Carmen se mě zeptala, jestli s ní půjdu 
dnes na nákupy. 

  Carmen me preguntó si iba hoy con ella de 
compras. 

  Pepe potvrdil, že mě vyzvedne u mě doma 
o půl osmé. 

  Pepe afirmó que pasaría a recogerme a mi 
casa a las siete y media. 

  Nevěděl jsem, že jsi se spletl.   No sabía que te habías equivocado. 

  Mí rodiče mi oznámili, že ten dům prodali.   Mis padres me anunciaron que habían 
vendido esta casa. 

  Věřil jsem, že bude sněžit.   Creía que iba a nevar. 

  Profesor řekl, že musíme dnes dokončit 
práci. 

  El profesor dijo que teníamos que acabar 
hoy el trabajo. 

  Laura řekla, že jsi ji velmi zklamal.   Laura dijo que la habías decepcionado 
mucho. 

  Jiří mi vyprávěl, že jeho bratr odešel z 
domu. 

  Jorge me contó que su hermano se había 
ido de casa. 

  Ana mi včera řekla, že její matka je 
nemocná. 

  Ana me dijo ayer que su madre estaba 
enferma. 

  Když dorazil domů, slavnost už skončila.   Cuando llegó a casa, la fiesta ya había 
terminado. 

  Jacinto mi vyprávěl, že měl loni velké 
výdaje. 

  Jacinto me contó que el año pasado había 
tenido muchos gastos. 

  Manolo se mě zeptal, jestli chci pracovat v 
jeho firmě. 

  Manolo me preguntó si quería trabajar en 
su empresa. 

  Ignacio nám napsal, že nemohl přijet 
dříve. 

  Ignacio nos escribió que no había podido 
llegar antes. 

  Enrique mi potvrdil, že mě čeká před 
kinem. 

  Enrique me confirmó que me esperaba 
enfrente del cine. 

  Chlapec řekl, že nechce jít do školy.   El niño dijo que no quería ir al colegio. 

  Paula nám oznámila, že se chystá zúčastnit 
se soutěže krásy. 

  Paula nos comunicó que iba a participar en 
el concurso de belleza. 

  Řekl jsi mi, že mi zavoláš.   Me dijiste que me llamarías. 
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  Aurora mi řekla, že její dcera měla 
nehodu. 

  Aurora me dijo que su hija había tenido un 
accidente. 

  Elena řekla, že se rozhodla studovat 
čínštinu. 

  Elena dijo que había decidido estudiar 
chino. 

  Bea si nemohla vzpomenout na to, co se 
stalo. 

  Bea no podía acordarse de lo que había 
sucedido. 

  Luis mi řekl, že mu ukradli mobil.   Luis me dijo que le habían robado el 
móvil. 

  Včera jsme byli v kině a když jsme se 
vrátili domů, viděli jsme, že nás vykradli. 

  Ayer fuimos al cine y al volver a casa 
vimos que nos habían robado. 

  Neměla jsem ani ponětí, kolik lidí přijde 
na večeři. 

  No tenía ni idea cuántas personas vendrían 
a la cena. 

  Laura se mě zeptala, jestli půjdeme na její 
svatbu. 

  Laura me preguntó si iríamos a su boda. 

  Paula mi vyprávěla, že se vdala za 
Manuela. 

  Paula me contó que se había casado con 
Manuel. 

  Byl jsem si jistý, že Real Madrid vyhraje.   Estaba seguro de que ganaría el Real 
Madrid. 

  Předevčírem jsem se dověděl, že Pedro 
vyhrál. 

  Anteayer me enteré de que Pedro había 
ganado. 

  Můj manžel mi řekl, že na cestu vyjede v 
úterý. 

  Mi marido dijo que saldría de viaje el 
martes. 

  Patricia se mě zeptala, kolik mě stály nové 
džíny. 

  Patricia me preguntó que cuánto me 
habían costado los vaqueros nuevos. 

  Oznámil nám, že zanechal studia 
medicíny. 

  Nos anunció que había dejado los estudios 
de Medicina. 
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  Nos confesaron que se habían casado hace 
dos meses. 

  Svěřili se nám, že se před dvěma měsíci 
vzali. 

  Pensaba que veías bien.   Myslel jsem, že vidíš dobře. 

  Cuando se acercó al cajero, se dio cuenta 
de que había olvidado la tarjeta en casa. 

  Když se přiblížil k bankomatu, uvědomil 
si, že doma zapomněl kartu. 

  Elena dijo que había decidido estudiar 
chino. 

  Elena řekla, že se rozhodla studovat 
čínštinu. 

  Lola me contó que sus hijos se habían 
marchado de casa. 

  Lola mi vyprávěla, že její děti už odešly z 
domu. 
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  Ayer Julio me llamó por teléfono y me 
pidió que le prestara las llaves de mi casa. 

  Včera mi Julio zatelefonoval y požádal 
mě, abych mu půjčil klíče od svého domu. 

  Carmen me preguntó si iba hoy con ella de 
compras. 

  Carmen se mě zeptala, jestli s ní půjdu 
dnes na nákupy. 

  Ayer vi a Elena y me dijo que estaba muy 
contenta en su trabajo. 

  Včera jsem viděl Elenu a řekla mi, že je ve 
své práci velmi spokojená. 

  Mi marido dijo que saldría de viaje el 
martes. 

  Můj manžel mi řekl, že na cestu vyjede v 
úterý. 

  Paula dijo que iba a sacarse el carné de 
conducir. 

  Paula řekla, že si udělá řidičský průkaz. 

  Me preguntaron cuándo había salido de 
casa. 

  Zeptali se mě, kdy jsem vyšel z domu. 

  Paula me contó que se había casado con 
Manuel. 

  Paula mi vyprávěla, že se vdala za 
Manuela. 

  Cuando llegamos a casa, Pedro se había 
dormido. 

  Když jsme přišli domů, Pedro už spal. 

  ¿Dónde habéis quedado?   Kde jste zůstali? Kde jste se domluvili? 

  Anteayer me enteré de que Pedro había 
ganado. 

  Předevčírem jsem se dověděl, že Pedro 
vyhrál. 

  Laura y Luis dijeron ayer que no querían ir 
a la fiesta de cumpleaños. 

  Laura a Luis včera řekli, že nechtějí jít na 
narozeninovou oslavu. 

  Cuando conocí a Lucía, ya había 
terminado mis estudios. 

  Když jsem poznal Lucii, už jsem ukončil 
svá studia. 

  Antonio dijo que te llamaría más tarde.   Antonio řekl, že ti zavolá později. 

  Marta me escribió que había estado con 
vosotros en la sierra. 

  Marta mi napsala, že s vámi byla na 
horách. 

  Ayer fuimos al cine y al volver a casa 
vimos que nos habían robado. 

  Včera jsme byli v kině a když jsme se 
vrátili domů, viděli jsme, že nás vykradli. 

  Aurora me dijo que su hija había tenido un 
accidente. 

  Aurora mi řekla, že její dcera měla 
nehodu. 

  Lola dijo que en noviembre había tenido 
un accidente. 

  Lola řekla, že v listopadu měla nehodu. 

  Me dijiste que me llamarías.   Řekl jsi mi, že mi zavoláš. 

  Laura dijo que la habías decepcionado 
mucho. 

  Laura řekla, že jsi ji velmi zklamal. 

  Laura me preguntó si iríamos a su boda.   Laura se mě zeptala, jestli půjdeme na její 
svatbu. 
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  Suponía que vendrías solo.   Předpokládal jsem, že přijdeš sám. 

  Cuando llegamos al cine, la película ya 
había empezado. 

  Když jsme dorazili do kina, film už začal. 

  Jorge me contó que su hermano se había 
ido de casa. 

  Jiří mi vyprávěl, že jeho bratr odešel z 
domu. 

  Ayer dijiste que ibas a hablar con Lucía.   Včera jsi řekl, že se chystáš promluvit si s 
Lucií. 

  Nos confesaron que se casarían pronto.   Svěřili se nám, že se brzy vezmou. 

  Elena me dijo que había estado muy 
contenta en su trabajo. 

  Elena mi řekla, že byla ve své práci velmi 
spokojená. 

  Ernesto me aseguró que había solucionado 
el problema. 

  Ernesto mě ujistil, že ten problém vyřešil. 

  El profesor me preguntó dónde vivía.   Profesor se mě zeptal, kde bydlím. 

  Lola escribió que había aprobado el 
examen de física. 

  Lola napsala, že udělal zkoušku z fyziky. 

  Cuando llegó a casa, la fiesta ya había 
terminado. 

  Když dorazil domů, slavnost už skončila. 

  Luis me dijo que le habían robado el 
móvil. 

  Luis mi řekl, že mu ukradli mobil. 

  Mi padre me dijo que me habías llamado.   Můj otec mi řekl, že jsi mi volal. 

  Nuestros amigos nos escribieron que 
vendrían a vernos pronto. 

  Naši přátelé nám napsali, že se za námi 
přijedou brzy podívat. 

  Marta nos dijo que no había esperado 
nuestra llegada. 

  Marta nám řekla, že náš příjezd nečekala. 

  Me prometió que iría conmigo.   Slíbil mi, že půjde se mnou. 

  Antonia me preguntó si había comido.   Antonia se mě zeptala, jestli jsem jedl. 

  Jorge escribió que había visitado Buenos 
Aires. 

  Jorge psal, že navštívil Buenos Aires. 

  Mauri me preguntó si quería casarme con 
él. 

  Mauri se mě zeptal, jestli se za něj chci 
provdat. 

  No tenía ni idea cuántas personas vendrían 
a la cena. 

  Neměla jsem ani ponětí, kolik lidí přijde 
na večeři. 

  Patricia me preguntó que cuánto me 
habían costado los vaqueros nuevos. 

  Patricia se mě zeptala, kolik mě stály nové 
džíny. 

  Ignacio nos escribió que no había podido 
llegar antes. 

  Ignacio nám napsal, že nemohl přijet 
dříve. 
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  Nuestros amigos nos dijeron que saldrían 
de viaje el jueves. 

  Naši přátelé nám řekli, že na cestu vyjedou 
ve čtvrtek. 

  Lo había supuesto.   Předpokládal to. 

  Cuando llamó Mauri, ya habíamos cenado.   Když zavolal Mauri, už jsme byli po 
večeři. 

  Paula nos comunicó que iba a participar en 
el concurso de belleza. 

  Paula nám oznámila, že se chystá zúčastnit 
se soutěže krásy. 

  Francisco me dijo que me llamaría un día 
de estos. 

  Francisco mi řekl, že mi zavolá někdy v 
těchto dnech. 

  El niño dijo que no quería ir al colegio.   Chlapec řekl, že nechce jít do školy. 

  Creía que iba a nevar.   Věřil jsem, že bude sněžit. 

  Tomás dijo que se había sacado el carné 
de conducir. 

  Tomáš řekl, že si udělal řidičský průkaz. 

  Ayer dijiste que hablarías con ella.   Včera jsi řekl, že si s ní promluvíš. 

  Bea no podía acordarse de lo que había 
sucedido. 

  Bea si nemohla vzpomenout na to, co se 
stalo. 

  No sabía que te habías equivocado.   Nevěděl jsem, že jsi se spletl. 

  Me dijiste que sería muy interesante, pero 
yo me aburro. 

  Řekl jsi mi, že to bude velmi zajímavé, ale 
já se nudím. 

  Juan me confesó que había discutido con 
su jefe. 

  Juan se mi svěřil, že se pohádal se svým 
šéfem. 

  No sabía que Pedro también iba.   Nevěděl jsem že Pedro také jde. 

  Cuando conocí a Laura, ya se había casado 
con Roberto. 

  Když jsem poznal Lauru, byla už provdaná 
za Roberta. 

  Pepe me dijo que había nacido en tu 
ciudad. 

  Pepe mi řekl, že se narodil ve tvém městě. 

  Cuando me llamaste, ya había estado en 
casa. 

  Když jsi mi zavolal, už jsem byl doma. 

  Ana me dijo ayer que su madre estaba 
enferma. 

  Ana mi včera řekla, že její matka je 
nemocná. 

  El profesor dijo que teníamos que acabar 
hoy el trabajo. 

  Profesor řekl, že musíme dnes dokončit 
práci. 

  Pepe afirmó que pasaría a recogerme a mi 
casa a las siete y media. 

  Pepe potvrdil, že mě vyzvedne u mě doma 
o půl osmé. 

  Les dije que este restaurante era muy 
bueno. 

  Řekl jsem jim, že tato restaurace je velmi 
dobrá. 

  Laura dijo que no tenía hambre.   Laura řekla, že nemá hlad. 
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  Enrique me afirmó que me esperaría 
enfrente del cine. 

  Enrique mi potvrdil, že mě bude čekat 
před kinem. 

  Estaba seguro de que ganaría el Real 
Madrid. 

  Byl jsem si jistý, že Real Madrid vyhraje. 

  Jacinto me contó que el año pasado había 
tenido muchos gastos. 

  Jacinto mi vyprávěl, že měl loni velké 
výdaje. 

  Manolo me preguntó si quería trabajar en 
su empresa. 

  Manolo se mě zeptal, jestli chci pracovat v 
jeho firmě. 

  Mis padres decidieron que tendría que 
ayudarles. 

  Moji rodiče rozhodli, že jim budu muset 
pomáhat. 

  Lola me contó que sus hijos ya habían 
querido marcharse de casa. 

  Lola mi vyprávěla, že její děti už chtěly 
odejít z domu. 

  Tus padres me anunciaron que iban a 
vender esa casa. 

  Tvoji rodiče mi oznámili, že se chystají 
ten dům prodat. 

  Mis padres me anunciaron que habían 
vendido esta casa. 

  Mí rodiče mi oznámili, že ten dům prodali. 

  Mis padres me pidieron que les ayudara a 
pintar el piso. 

  Rodiče mě požádali, abych jim pomohl 
vymalovat byt. 

  Me dijiste que te gustaban las películas de 
terror. 

  Řekl jsi mi, že se ti líbí hororové filmy. 

  Pepe nos avisó que le habían nombrado de 
jefe. 

  Pepe nám oznámil, že ho jmenovali 
vedoucím. 

  Juana me pidió que le regalara este libro.   Juana mě požádala, abych jí tuto knihu 
daroval. 

  Juan me confesó que iba a hablar contigo.   Juan se mi svěřil, že se chystá si s tebou 
promluvit. 

  Sabía que era lo que iba a pasar.   Věděl jsem, co se stane. 

  Luis me dijo que había encontrado cien 
euros en la calle. 

  Luis mi řekl, že na ulici našel sto euro. 

  Mauri le afirmó a Luis que nos había 
esperado en la entrada del cine. . 

  Mauri potvrdil Luisovi, že nás čekal u 
vchodu do kina. 

  Enrique me confirmó que me esperaba 
enfrente del cine. 

  Enrique mi potvrdil, že mě čeká před 
kinem. 

  Ana me dijo que su hermana se había 
puesto enferma. 

  Ana mi řekla, že její sestra onemocněla. 

  Nos anunció que había dejado los estudios 
de Medicina. 

  Oznámil nám, že zanechal studia 
medicíny. 

 



 391 

052.01_Lekce 09_předminulý čas_souslednost_karty 

afirmar aprobar el examen confesar 

confirmar creía en la sierra 

estaba enferma gastos había casado 

había empezado había encontrado había estado 

había ido había tenido había terminado 

habían robado habían vendido 
ir - iba, ibas, iba, íbamos, 

ibais, iban 
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přiznat složit zkoušku potvrdit 

v horách věřil potvrdit 

oženil se výdaje byla nemocná 

byl našel začal 

skončilo měl odešel 

jít - chodíval jsem - 
chodívali 

prodali ukradli 
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nombrar películas de terror ponerse enfermo 

prometer - prometí, 
prometiste, prometió, 

prometimos, prometisteis, 
prometieron 

quedar, quedado, quedando 
ser - era, eras, era, éramos, 

eráis, eran 

suponer - suponía, suponías, 
suponía, suponíamos, 

suponíais 

suponer, supuesto, 
suponiendo 

ver - veía, veías, veía, 
veíamos, veíais, veían 

Enrique me afirmó que me 
esperaría enfrente del cine. 

Lola escribió que había 
aprobado el examen de 

física. 

Juan me confesó que había 
discutido con su jefe. 

Enrique me confirmó que me 
esperaba enfrente del cine. 

Creía que iba a nevar. 
Marta me escribió que había 

estado con vosotros en la 
sierra. 

Ana me dijo ayer que su 
madre estaba enferma. 

Jacinto me contó que el año 
pasado había tenido muchos 

gastos. 

Paula me contó que se había 
casado con Manuel. 
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onemocnět hororové filmy jmenovat 

být - byl jsem - byli zůstat slíbit slíbil jsem - slíbili 

vidět - viděl jsem - viděli předpokládat 
předpokládat - předpokládal 

jsem - předpokládali 

Juan se mi svěřil, že se 
pohádal se svým šéfem. 

Lola napsala, že udělal 
zkoušku z fyziky. 

Enrique mi potvrdil, že mě 
bude čekat před kinem. 

Marta mi napsala, že s vámi 
byla na horách. 

Věřil jsem, že bude sněžit. 
Enrique mi potvrdil, že mě 

čeká před kinem. 

Paula mi vyprávěla, že se 
vdala za Manuela. 

Jacinto mi vyprávěl, že měl 
loni velké výdaje. 

Ana mi včera řekla, že její 
matka je nemocná. 
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Cuando llegamos al cine, la 
película ya había empezado. 

Luis me dijo que había 
encontrado cien euros en la 

calle. 

Elena me dijo que había 
estado muy contenta en su 

trabajo. 

Jorge me contó que su 
hermano se había ido de 

casa. 

Aurora me dijo que su hija 
había tenido un accidente. 

Cuando conocí a Lucía, ya 
había terminado mis 

estudios. 

Ayer fuimos al cine y al 
volver a casa vimos que nos 

habían robado. 

Mis padres me anunciaron 
que habían vendido esta 

casa. 

No sabía que Pedro también 
iba. 

Pepe nos avisó que le habían 
nombrado de jefe. 

Me dijiste que te gustaban 
las películas de terror. 

Ana me dijo que su hermana 
se había puesto enferma. 

Me prometió que iría 
conmigo. 

¿Dónde habéis quedado? 
Sabía que era lo que iba a 

pasar. 

Suponía que vendrías solo. Lo había supuesto. Pensaba que veías bien. 
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Elena mi řekla, že byla ve 
své práci velmi spokojená. 

Luis mi řekl, že na ulici 
našel sto euro. 

Když jsme dorazili do kina, 
film už začal. 

Když jsem poznal Lucii, už 
jsem ukončil svá studia. 

Aurora mi řekla, že její dcera 
měla nehodu. 

Jiří mi vyprávěl, že jeho 
bratr odešel z domu. 

Nevěděl jsem že Pedro také 
jde. 

Mí rodiče mi oznámili, že 
ten dům prodali. 

Včera jsme byli v kině a 
když jsme se vrátili domů, 

viděli jsme, že nás vykradli. 

Ana mi řekla, že její sestra 
onemocněla. 

Řekl jsi mi, že se ti líbí 
hororové filmy. 

Pepe nám oznámil, že ho 
jmenovali vedoucím. 

Věděl jsem, co se stane. 
Kde jste zůstali? Kde jste se 

domluvili? 
Slíbil mi, že půjde se mnou. 

Myslel jsem, že vidíš dobře. Předpokládal to. 
Předpokládal jsem, že přijdeš 

sám. 
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Cuando llegó a casa, la fiesta 
ya había terminado. 

Ayer vi a Elena y me dijo 
que estaba muy contenta en 

su trabajo. 

Juan me confesó que iba a 
hablar contigo. 

Nuestros amigos nos 
escribieron que vendrían a 

vernos pronto. 

Francisco me dijo que me 
llamaría un día de estos. 

Tus padres me anunciaron 
que iban a vender esa casa. 

Mi padre me dijo que me 
habías llamado. 

Me dijiste que me llamarías. 
El profesor dijo que 

teníamos que acabar hoy el 
trabajo. 

Les dije que este restaurante 
era muy bueno. 

Antonio dijo que te llamaría 
más tarde. 

Nos confesaron que se 
casarían pronto. 

Nos confesaron que se 
habían casado hace dos 

meses. 

Laura y Luis dijeron ayer 
que no querían ir a la fiesta 

de cumpleaños. 

Mauri le afirmó a Luis que 
nos había esperado en la 

entrada del cine. . 

Lola dijo que en noviembre 
había tenido un accidente. 

Lola me contó que sus hijos 
ya habían querido marcharse 

de casa. 

Lola me contó que sus hijos 
se habían marchado de casa. 
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Juan se mi svěřil, že se 
chystá si s tebou promluvit. 

Včera jsem viděl Elenu a 
řekla mi, že je ve své práci 

velmi spokojená. 

Když dorazil domů, slavnost 
už skončila. 

Tvoji rodiče mi oznámili, že 
se chystají ten dům prodat. 

Francisco mi řekl, že mi 
zavolá někdy v těchto dnech. 

Naši přátelé nám napsali, že 
se za námi přijedou brzy 

podívat. 

Profesor řekl, že musíme 
dnes dokončit práci. 

Řekl jsi mi, že mi zavoláš. 
Můj otec mi řekl, že jsi mi 

volal. 

Svěřili se nám, že se brzy 
vezmou. 

Antonio řekl, že ti zavolá 
později. 

Řekl jsem jim, že tato 
restaurace je velmi dobrá. 

Mauri potvrdil Luisovi, že 
nás čekal u vchodu do kina. 

Laura a Luis včera řekli, že 
nechtějí jít na narozeninovou 

oslavu. 

Svěřili se nám, že se před 
dvěma měsíci vzali. 

Lola mi vyprávěla, že její 
děti už odešly z domu. 

Lola mi vyprávěla, že její 
děti už chtěly odejít z domu. 

Lola řekla, že v listopadu 
měla nehodu. 
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Ayer dijiste que hablarías 
con ella. 

Ayer dijiste que ibas a hablar 
con Lucía. 

Mi marido dijo que saldría 
de viaje el martes. 

Nuestros amigos nos dijeron 
que saldrían de viaje el 

jueves. 

El profesor me preguntó 
dónde vivía. 

Antonia me preguntó si 
había comido. 

Me preguntaron cuándo 
había salido de casa. 

Patricia me preguntó que 
cuánto me habían costado los 

vaqueros nuevos. 

Mauri me preguntó si quería 
casarme con él. 

Laura me preguntó si iríamos 
a su boda. 

Pepe afirmó que pasaría a 
recogerme a mi casa a las 

siete y media. 

Elena dijo que había 
decidido estudiar chino. 

Tomás dijo que se había 
sacado el carné de conducir. 

Paula dijo que iba a sacarse 
el carné de conducir. 

Paula nos comunicó que iba 
a participar en el concurso de 

belleza. 

Anteayer me enteré de que 
Pedro había ganado. 

Marta nos dijo que no había 
esperado nuestra llegada. 

El niño dijo que no quería ir 
al colegio. 
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Můj manžel mi řekl, že na 
cestu vyjede v úterý. 

Včera jsi řekl, že se chystáš 
promluvit si s Lucií. 

Včera jsi řekl, že si s ní 
promluvíš. 

Antonia se mě zeptala, jestli 
jsem jedl. 

Profesor se mě zeptal, kde 
bydlím. 

Naši přátelé nám řekli, že na 
cestu vyjedou ve čtvrtek. 

Mauri se mě zeptal, jestli se 
za něj chci provdat. 

Patricia se mě zeptala, kolik 
mě stály nové džíny. 

Zeptali se mě, kdy jsem 
vyšel z domu. 

Elena řekla, že se rozhodla 
studovat čínštinu. 

Pepe potvrdil, že mě 
vyzvedne u mě doma o půl 

osmé. 

Laura se mě zeptala, jestli 
půjdeme na její svatbu. 

Paula nám oznámila, že se 
chystá zúčastnit se soutěže 

krásy. 

Paula řekla, že si udělá 
řidičský průkaz. 

Tomáš řekl, že si udělal 
řidičský průkaz. 

Chlapec řekl, že nechce jít 
do školy. 

Marta nám řekla, že náš 
příjezd nečekala. 

Předevčírem jsem se 
dověděl, že Pedro vyhrál. 
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Mis padres decidieron que 
tendría que ayudarles. 

Laura dijo que no tenía 
hambre. 

Ignacio nos escribió que no 
había podido llegar antes. 

Luis me dijo que le habían 
robado el móvil. 

Cuando llegamos a casa, 
Pedro se había dormido. 

Cuando conocí a Laura, ya 
se había casado con Roberto. 

Cuando me llamaste, ya 
había estado en casa. 

Pepe me dijo que había 
nacido en tu ciudad. 

Manolo me preguntó si 
quería trabajar en su 

empresa. 

Juana me pidió que le 
regalara este libro. 

Cuando llamó Mauri, ya 
habíamos cenado. 

Ayer Julio me llamó por 
teléfono y me pidió que le 
prestara las llaves de mi 

casa. 

Mis padres me pidieron que 
les ayudara a pintar el piso. 

Cuando se acercó al cajero, 
se dio cuenta de que había 
olvidado la tarjeta en casa. 

Laura dijo que la habías 
decepcionado mucho. 

No sabía que te habías 
equivocado. 

Ernesto me aseguró que 
había solucionado el 

problema. 

Estaba seguro de que ganaría 
el Real Madrid. 
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Ignacio nám napsal, že 
nemohl přijet dříve. 

Laura řekla, že nemá hlad. 
Moji rodiče rozhodli, že jim 

budu muset pomáhat. 

Když jsem poznal Lauru, 
byla už provdaná za Roberta. 

Když jsme přišli domů, 
Pedro už spal. 

Luis mi řekl, že mu ukradli 
mobil. 

Manolo se mě zeptal, jestli 
chci pracovat v jeho firmě. 

Pepe mi řekl, že se narodil 
ve tvém městě. 

Když jsi mi zavolal, už jsem 
byl doma. 

Včera mi Julio zatelefonoval 
y požádal mě, abych mu 

půjčil klíče od svého domu. 

Když zavolal Mauri, už jsme 
byli po večeři. 

Juana mě požádala, abych jí 
tuto knihu daroval. 

Laura řekla, že jsi ji velmi 
zklamal. 

Když se přiblížil k 
bankomatu, uvědomil si, že 

doma zapomněl kartu. 

Rodiče mě požádali, abych 
jim pomohl vymalovat byt. 

Byl jsem si jistý, že Real 
Madrid vyhraje. 

Ernesto mě ujistil, že ten 
problém vyřešil. 

Nevěděl jsem, že jsi se 
spletl. 
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Me dijiste que sería muy 
interesante, pero yo me 

aburro. 

Jorge escribió que había 
visitado Buenos Aires. 

Bea no podía acordarse de lo 
que había sucedido. 

No tenía ni idea cuántas 
personas vendrían a la cena. 

Carmen me preguntó si iba 
hoy con ella de compras. 

Nos anunció que había 
dejado los estudios de 

Medicina. 

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

 
 
 
 
 
 
 



 404 

Bea si nemohla vzpomenout 
na to, co se stalo. 

Jorge psal, že navštívil 
Buenos Aires. 

Řekl jsi mi, že to bude velmi 
zajímavé, ale já se nudím. 

Oznámil nám, že zanechal 
studia medicíny. 

Carmen se mě zeptala, jestli 
s ní půjdu dnes na nákupy. 

Neměla jsem ani ponětí, 
kolik lidí přijde na večeři. 

 
  



 405 

052.02_Lekce 09_předminulý čas_souslednost_test 

  našel ................................................................. 

  výdaje ................................................................. 

  Enrique mi potvrdil, že mě čeká před 
kinem. 

................................................................. 

  Ernesto mě ujistil, že ten problém vyřešil. ................................................................. 

  složit zkoušku ................................................................. 

  Rodiče mě požádali, abych jim pomohl 
vymalovat byt. 

................................................................. 

  Pepe nám oznámil, že ho jmenovali 
vedoucím. 

................................................................. 

  Paula mi vyprávěla, že se vdala za 
Manuela. 

................................................................. 

  Elena řekla, že se rozhodla studovat 
čínštinu. 

................................................................. 

  Svěřili se nám, že se brzy vezmou. ................................................................. 

  Když jsem poznal Lauru, byla už provdaná 
za Roberta. 

................................................................. 

  Elena mi řekla, že byla ve své práci velmi 
spokojená. 

................................................................. 

  Když dorazil domů, slavnost už skončila. ................................................................. 

  Slíbil mi, že půjde se mnou. ................................................................. 

  Můj otec mi řekl, že jsi mi volal. ................................................................. 

  Juan se mi svěřil, že se chystá si s tebou 
promluvit. 

................................................................. 

  Enrique mi potvrdil, že mě bude čekat 
před kinem. 

................................................................. 

  Byl jsem si jistý, že Real Madrid vyhraje. ................................................................. 

  přiznat ................................................................. 

  Věděl jsem, co se stane. ................................................................. 

  Antonia se mě zeptala, jestli jsem jedl. ................................................................. 

  Řekl jsi mi, že se ti líbí hororové filmy. ................................................................. 

  Zeptali se mě, kdy jsem vyšel z domu. ................................................................. 

  Pepe mi řekl, že se narodil ve tvém městě. ................................................................. 

  ukradli ................................................................. 
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  Ana mi včera řekla, že její matka je 
nemocná. 

................................................................. 

  Lola řekla, že v listopadu měla nehodu. ................................................................. 

  být - byl jsem - byli ................................................................. 

  Jorge psal, že navštívil Buenos Aires. ................................................................. 

  předpokládat ................................................................. 

  Laura a Luis včera řekli, že nechtějí jít na 
narozeninovou oslavu. 

................................................................. 

  Carmen se mě zeptala, jestli s ní půjdu 
dnes na nákupy. 

................................................................. 

  onemocnět ................................................................. 

  hororové filmy ................................................................. 

  Svěřili se nám, že se před dvěma měsíci 
vzali. 

................................................................. 

  Lola napsala, že udělal zkoušku z fyziky. ................................................................. 

  Lola mi vyprávěla, že její děti už odešly z 
domu. 

................................................................. 

  odešel ................................................................. 

  Laura se mě zeptala, jestli půjdeme na její 
svatbu. 

................................................................. 

  Marta mi napsala, že s vámi byla na 
horách. 

................................................................. 

  Bea si nemohla vzpomenout na to, co se 
stalo. 

................................................................. 

  Ana mi řekla, že její sestra onemocněla. ................................................................. 

  Patricia se mě zeptala, kolik mě stály nové 
džíny. 

................................................................. 

  Když jsme dorazili do kina, film už začal. ................................................................. 

  Laura řekla, že jsi ji velmi zklamal. ................................................................. 

  zůstat ................................................................. 

  skončilo ................................................................. 

  Mauri potvrdil Luisovi, že nás čekal u 
vchodu do kina. 

................................................................. 

  Včera jsi řekl, že se chystáš promluvit si s 
Lucií. 

................................................................. 



 407 

  Naši přátelé nám řekli, že na cestu vyjedou 
ve čtvrtek. 

................................................................. 

  vidět - viděl jsem - viděli ................................................................. 

  Ignacio nám napsal, že nemohl přijet 
dříve. 

................................................................. 

  Když jsme přišli domů, Pedro už spal. ................................................................. 

  Lola mi vyprávěla, že její děti už chtěly 
odejít z domu. 

................................................................. 

  Jacinto mi vyprávěl, že měl loni velké 
výdaje. 

................................................................. 

  Tomáš řekl, že si udělal řidičský průkaz. ................................................................. 

  Nevěděl jsem že Pedro také jde. ................................................................. 

  Kde jste zůstali? Kde jste se domluvili? ................................................................. 

  Luis mi řekl, že mu ukradli mobil. ................................................................. 

  Paula nám oznámila, že se chystá zúčastnit 
se soutěže krásy. 

................................................................. 

  Luis mi řekl, že na ulici našel sto euro. ................................................................. 

  prodali ................................................................. 

  Když jsem poznal Lucii, už jsem ukončil 
svá studia. 

................................................................. 

  Tvoji rodiče mi oznámili, že se chystají 
ten dům prodat. 

................................................................. 

  potvrdit ................................................................. 

  Juana mě požádala, abych jí tuto knihu 
daroval. 

................................................................. 

  byl ................................................................. 

  Jiří mi vyprávěl, že jeho bratr odešel z 
domu. 

................................................................. 

  Když zavolal Mauri, už jsme byli po 
večeři. 

................................................................. 

  Věřil jsem, že bude sněžit. ................................................................. 

  Když se přiblížil k bankomatu, uvědomil 
si, že doma zapomněl kartu. 

................................................................. 

  začal ................................................................. 

  Juan se mi svěřil, že se pohádal se svým 
šéfem. 

................................................................. 
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  Marta nám řekla, že náš příjezd nečekala. ................................................................. 

  Francisco mi řekl, že mi zavolá někdy v 
těchto dnech. 

................................................................. 

  Aurora mi řekla, že její dcera měla 
nehodu. 

................................................................. 

  Chlapec řekl, že nechce jít do školy. ................................................................. 

  Myslel jsem, že vidíš dobře. ................................................................. 

  Nevěděl jsem, že jsi se spletl. ................................................................. 

  Řekl jsi mi, že to bude velmi zajímavé, ale 
já se nudím. 

................................................................. 

  měl ................................................................. 

  věřil ................................................................. 

  Můj manžel mi řekl, že na cestu vyjede v 
úterý. 

................................................................. 

  Mí rodiče mi oznámili, že ten dům prodali. ................................................................. 

  Oznámil nám, že zanechal studia 
medicíny. 

................................................................. 

  Předevčírem jsem se dověděl, že Pedro 
vyhrál. 

................................................................. 

  jít - chodíval jsem - chodívali ................................................................. 

  Antonio řekl, že ti zavolá později. ................................................................. 

  Manolo se mě zeptal, jestli chci pracovat v 
jeho firmě. 

................................................................. 

  Laura řekla, že nemá hlad. ................................................................. 

  Moji rodiče rozhodli, že jim budu muset 
pomáhat. 

................................................................. 

  jmenovat ................................................................. 

  Včera jsme byli v kině a když jsme se 
vrátili domů, viděli jsme, že nás vykradli. 

................................................................. 

  Neměla jsem ani ponětí, kolik lidí přijde 
na večeři. 

................................................................. 

  Když jsi mi zavolal, už jsem byl doma. ................................................................. 

  Mauri se mě zeptal, jestli se za něj chci 
provdat. 

................................................................. 

  potvrdit ................................................................. 
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  oženil se ................................................................. 

  Předpokládal jsem, že přijdeš sám. ................................................................. 

  byla nemocná ................................................................. 

 

052.03_Lekce 09_předminulý čas_souslednost_test_klíč 

  našel   había encontrado 

  výdaje   gastos 

  Enrique mi potvrdil, že mě čeká před 
kinem. 

  Enrique me confirmó que me esperaba 
enfrente del cine. 

  Ernesto mě ujistil, že ten problém vyřešil.   Ernesto me aseguró que había solucionado 
el problema. 

  složit zkoušku   aprobar el examen 

  Rodiče mě požádali, abych jim pomohl 
vymalovat byt. 

  Mis padres me pidieron que les ayudara a 
pintar el piso. 

  Pepe nám oznámil, že ho jmenovali 
vedoucím. 

  Pepe nos avisó que le habían nombrado de 
jefe. 

  Paula mi vyprávěla, že se vdala za 
Manuela. 

  Paula me contó que se había casado con 
Manuel. 

  Elena řekla, že se rozhodla studovat 
čínštinu. 

  Elena dijo que había decidido estudiar 
chino. 

  Svěřili se nám, že se brzy vezmou.   Nos confesaron que se casarían pronto. 

  Když jsem poznal Lauru, byla už provdaná 
za Roberta. 

  Cuando conocí a Laura, ya se había casado 
con Roberto. 

  Elena mi řekla, že byla ve své práci velmi 
spokojená. 

  Elena me dijo que había estado muy 
contenta en su trabajo. 

  Když dorazil domů, slavnost už skončila.   Cuando llegó a casa, la fiesta ya había 
terminado. 

  Slíbil mi, že půjde se mnou.   Me prometió que iría conmigo. 

  Můj otec mi řekl, že jsi mi volal.   Mi padre me dijo que me habías llamado. 

  Juan se mi svěřil, že se chystá si s tebou 
promluvit. 

  Juan me confesó que iba a hablar contigo. 

  Enrique mi potvrdil, že mě bude čekat 
před kinem. 

  Enrique me afirmó que me esperaría 
enfrente del cine. 

  Byl jsem si jistý, že Real Madrid vyhraje.   Estaba seguro de que ganaría el Real 
Madrid. 
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  přiznat   confesar 

  Věděl jsem, co se stane.   Sabía que era lo que iba a pasar. 

  Antonia se mě zeptala, jestli jsem jedl.   Antonia me preguntó si había comido. 

  Řekl jsi mi, že se ti líbí hororové filmy.   Me dijiste que te gustaban las películas de 
terror. 

  Zeptali se mě, kdy jsem vyšel z domu.   Me preguntaron cuándo había salido de 
casa. 

  Pepe mi řekl, že se narodil ve tvém městě.   Pepe me dijo que había nacido en tu 
ciudad. 

  ukradli   habían robado 

  Ana mi včera řekla, že její matka je 
nemocná. 

  Ana me dijo ayer que su madre estaba 
enferma. 

  Lola řekla, že v listopadu měla nehodu.   Lola dijo que en noviembre había tenido 
un accidente. 

  být - byl jsem - byli   ser - era, eras, era, éramos, eráis, eran 

  Jorge psal, že navštívil Buenos Aires.   Jorge escribió que había visitado Buenos 
Aires. 

  předpokládat   suponer, supuesto, suponiendo 

  Laura a Luis včera řekli, že nechtějí jít na 
narozeninovou oslavu. 

  Laura y Luis dijeron ayer que no querían ir 
a la fiesta de cumpleaños. 

  Carmen se mě zeptala, jestli s ní půjdu 
dnes na nákupy. 

  Carmen me preguntó si iba hoy con ella de 
compras. 

  onemocnět   ponerse enfermo 

  hororové filmy   películas de terror 

  Svěřili se nám, že se před dvěma měsíci 
vzali. 

  Nos confesaron que se habían casado hace 
dos meses. 

  Lola napsala, že udělal zkoušku z fyziky.   Lola escribió que había aprobado el 
examen de física. 

  Lola mi vyprávěla, že její děti už odešly z 
domu. 

  Lola me contó que sus hijos se habían 
marchado de casa. 

  odešel   había ido 

  Laura se mě zeptala, jestli půjdeme na její 
svatbu. 

  Laura me preguntó si iríamos a su boda. 

  Marta mi napsala, že s vámi byla na 
horách. 

  Marta me escribió que había estado con 
vosotros en la sierra. 
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  Bea si nemohla vzpomenout na to, co se 
stalo. 

  Bea no podía acordarse de lo que había 
sucedido. 

  Ana mi řekla, že její sestra onemocněla.   Ana me dijo que su hermana se había 
puesto enferma. 

  Patricia se mě zeptala, kolik mě stály nové 
džíny. 

  Patricia me preguntó que cuánto me 
habían costado los vaqueros nuevos. 

  Když jsme dorazili do kina, film už začal.   Cuando llegamos al cine, la película ya 
había empezado. 

  Laura řekla, že jsi ji velmi zklamal.   Laura dijo que la habías decepcionado 
mucho. 

  zůstat   quedar, quedado, quedando 

  skončilo   había terminado 

  Mauri potvrdil Luisovi, že nás čekal u 
vchodu do kina. 

  Mauri le afirmó a Luis que nos había 
esperado en la entrada del cine. . 

  Včera jsi řekl, že se chystáš promluvit si s 
Lucií. 

  Ayer dijiste que ibas a hablar con Lucía. 

  Naši přátelé nám řekli, že na cestu vyjedou 
ve čtvrtek. 

  Nuestros amigos nos dijeron que saldrían 
de viaje el jueves. 

  vidět - viděl jsem - viděli   ver - veía, veías, veía, veíamos, veíais, 
veían 

  Ignacio nám napsal, že nemohl přijet 
dříve. 

  Ignacio nos escribió que no había podido 
llegar antes. 

  Když jsme přišli domů, Pedro už spal.   Cuando llegamos a casa, Pedro se había 
dormido. 

  Lola mi vyprávěla, že její děti už chtěly 
odejít z domu. 

  Lola me contó que sus hijos ya habían 
querido marcharse de casa. 

  Jacinto mi vyprávěl, že měl loni velké 
výdaje. 

  Jacinto me contó que el año pasado había 
tenido muchos gastos. 

  Tomáš řekl, že si udělal řidičský průkaz.   Tomás dijo que se había sacado el carné 
de conducir. 

  Nevěděl jsem že Pedro také jde.   No sabía que Pedro también iba. 

  Kde jste zůstali? Kde jste se domluvili?   ¿Dónde habéis quedado? 

  Luis mi řekl, že mu ukradli mobil.   Luis me dijo que le habían robado el 
móvil. 

  Paula nám oznámila, že se chystá zúčastnit 
se soutěže krásy. 

  Paula nos comunicó que iba a participar en 
el concurso de belleza. 
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  Luis mi řekl, že na ulici našel sto euro.   Luis me dijo que había encontrado cien 
euros en la calle. 

  prodali   habían vendido 

  Když jsem poznal Lucii, už jsem ukončil 
svá studia. 

  Cuando conocí a Lucía, ya había 
terminado mis estudios. 

  Tvoji rodiče mi oznámili, že se chystají 
ten dům prodat. 

  Tus padres me anunciaron que iban a 
vender esa casa. 

  potvrdit   afirmar 

  Juana mě požádala, abych jí tuto knihu 
daroval. 

  Juana me pidió que le regalara este libro. 

  byl   había estado 

  Jiří mi vyprávěl, že jeho bratr odešel z 
domu. 

  Jorge me contó que su hermano se había 
ido de casa. 

  Když zavolal Mauri, už jsme byli po 
večeři. 

  Cuando llamó Mauri, ya habíamos cenado. 

  Věřil jsem, že bude sněžit.   Creía que iba a nevar. 

  Když se přiblížil k bankomatu, uvědomil 
si, že doma zapomněl kartu. 

  Cuando se acercó al cajero, se dio cuenta 
de que había olvidado la tarjeta en casa. 

  začal   había empezado 

  Juan se mi svěřil, že se pohádal se svým 
šéfem. 

  Juan me confesó que había discutido con 
su jefe. 

  Marta nám řekla, že náš příjezd nečekala.   Marta nos dijo que no había esperado 
nuestra llegada. 

  Francisco mi řekl, že mi zavolá někdy v 
těchto dnech. 

  Francisco me dijo que me llamaría un día 
de estos. 

  Aurora mi řekla, že její dcera měla 
nehodu. 

  Aurora me dijo que su hija había tenido un 
accidente. 

  Chlapec řekl, že nechce jít do školy.   El niño dijo que no quería ir al colegio. 

  Myslel jsem, že vidíš dobře.   Pensaba que veías bien. 

  Nevěděl jsem, že jsi se spletl.   No sabía que te habías equivocado. 

  Řekl jsi mi, že to bude velmi zajímavé, ale 
já se nudím. 

  Me dijiste que sería muy interesante, pero 
yo me aburro. 

  měl   había tenido 

  věřil   creía 

  Můj manžel mi řekl, že na cestu vyjede v 
úterý. 

  Mi marido dijo que saldría de viaje el 
martes. 
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  Mí rodiče mi oznámili, že ten dům prodali.   Mis padres me anunciaron que habían 
vendido esta casa. 

  Oznámil nám, že zanechal studia 
medicíny. 

  Nos anunció que había dejado los estudios 
de Medicina. 

  Předevčírem jsem se dověděl, že Pedro 
vyhrál. 

  Anteayer me enteré de que Pedro había 
ganado. 

  jít - chodíval jsem - chodívali   ir - iba, ibas, iba, íbamos, ibais, iban 

  Antonio řekl, že ti zavolá později.   Antonio dijo que te llamaría más tarde. 

  Manolo se mě zeptal, jestli chci pracovat v 
jeho firmě. 

  Manolo me preguntó si quería trabajar en 
su empresa. 

  Laura řekla, že nemá hlad.   Laura dijo que no tenía hambre. 

  Moji rodiče rozhodli, že jim budu muset 
pomáhat. 

  Mis padres decidieron que tendría que 
ayudarles. 

  jmenovat   nombrar 

  Včera jsme byli v kině a když jsme se 
vrátili domů, viděli jsme, že nás vykradli. 

  Ayer fuimos al cine y al volver a casa 
vimos que nos habían robado. 

  Neměla jsem ani ponětí, kolik lidí přijde 
na večeři. 

  No tenía ni idea cuántas personas vendrían 
a la cena. 

  Když jsi mi zavolal, už jsem byl doma.   Cuando me llamaste, ya había estado en 
casa. 

  Mauri se mě zeptal, jestli se za něj chci 
provdat. 

  Mauri me preguntó si quería casarme con 
él. 

  potvrdit   confirmar 

  oženil se   había casado 

  Předpokládal jsem, že přijdeš sám.   Suponía que vendrías solo. 

  byla nemocná   estaba enferma 

 

  



 414 

053_Lekce 10_podmínková_souvětí_vysvětlení! 
 

1. podmínka skutečná se Si ve významu jestliže:  

V hlavní větě tohoto typu souvětí je sloveso v přítomném, budoucím čase anebo 

v rozkazovacím způsobu, ve vedlejší větě je sloveso vždy jen v přítomném čase (nikoli v čase 

budoucím jako v češtině). 

 

Hlavní věta: Si + přítomný čas   

Vedlejší věta: přítomný čas, budoucí čas, rozkaz  

Si hace buen tiempo, saldré.     Jestliže bude hezky, půjdu ven. 

Si hace buen tiempo, sal.     Jestliže bude hezky, běž ven. 

Si hace buen tiempo, salgo.     Jestliže je hezky, chodím ven. 

Si viene solo, tendrás que acompaňarlo.   Jestliže přijde sám, budeš ho muset 

doprovodit.  

 

Tato podmínka je uskutečnitelná v přítomnosti nebo v budoucnosti s velkou pravděpodobností 

 

2. podmínka neskutečná v přítomnosti se Si ve významu kdyby: 

 

Hlavní věta: Si + subjuntiv imperfekta  

Vedlejší věta: jednoduchý kondicionál 

  

Si hiciera/hiciese buen tiempo, saldría.    Kdyby bylo hezky, šla bych ven.  

Si ella no estuviera enferma, les ayudaría.  Kdyby nebyla nemocná, pomohla by jim. 

Si yo pudiera, te lo enseňaría.    Kdybych mohla, naučila bych tě to. 

 

Tato podmínka je uskutečnitelná v přítomnosti nebo budoucnosti s velmi malou 

pravděpodobností: Kdyby bylo hezky, šla bych ven (ale není hezky, tak nejdu ven). 
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3. podmínka neskutečná v minulosti se Si ve významu kdyby: 

 

Hlavní věta: Si + subjuntiv imperfekta  

Vedlejší věta: složený kondicionál, subjuntiv předminulého času  

 

Si hubiera hecho buen tiempo, habría salido.  Kdyby bylo tenkrát hezky, byla bych šla 

ven. 

 

Si hubieran tenido dinero, habrían ido a París.   Kdyby byli měli peníze, byli by jeli do 

Paříže. 

 

Tady komentujeme minulý děj, jehož výsledek je nám známý: Kdyby bylo tenkrát hezky, byla 

bych šla ven. Ale nebylo hezky a tak jsem zůstala doma.  
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054_Lekce 10_podmínková_souvětí_procvičovací věty_poslouchejte! 

  Lo llamaría si tuviera su número.   Zavolal bych mu, kdybych měl jeho číslo. 

  Si yo fuera tú, le escribiría.   Kdybych byl tebou, napsal bych jí. 

  Si encontraras trabajo en España, ¿te irías?   Kdyby sis našel práci ve Španělsku, odjel 
bys? 

  Lo conseguirías si trabajaras más.   Dosáhl bys toho, kdybys pracoval více. 

  Buscaría otro trabajo si fuera tú.   Kdybych byl tebou, hledal bych jinou 
práci. 

  Lo sabría si me lo dijeras.   Věděl bych to, kdybys mi to řekl. 

  La conocería si pudiera.   Kdyby mohl, tak by ji poznal. 

  Si estuviera roto se caería.   Kdyby to bylo rozbité, spadlo by to. 

  Correrían más si no estudiasen tanto.   Běhali by víc, kdyby tolik nestudovali. 

  Si me esperaras, te lo enseñaría.   Kdybys na mě počkal, ukázal bych ti to. 

  Si fuera contigo lo haríamos.   Kdybych byl s tebou, udělali bychom to. 

  Te llevarías mejor con Pedro si no 
discutieras tanto con él. 

  Vycházel bys s Pedrem lépe, kdyby ses s 
ním tolik nehádal. 

  Si quisiera, podría tener mucho dinero.   Kdybych chtěl, mohl bych mít hodně 
peněz. 

  No lo haría si fuera tú.   Nedělal bych to, kdybych byl tebou. 

  Si vivieran mis padres más cerca, iría a 
verlos todos los fines de semana. 

  Kdyby moji rodiče bydleli blíže, 
navštěvovala bych je každý víkend. 

  Si estuvieras aquí, te abrazaría.   Kdybys tady byla, obejmul bych tě. 

  Saldría con María si quisiera.   Chodil bych s Marií, kdyby chtěla. 

  Si te pusieras la cazadora, no tendrías frío.   Kdyby sis oblékl bundu, nebyla by ti zima. 

  Lo acabaría si fuese tú.   Skončil bych to, kdybych byl tebou. 

  Si no trabajáramos tanto, podríamos 
ocuparnos más de los abuelos. 

  Kdybychom tolik nepracovali, mohli 
bychom se více starat o prarodiče. 

  Si tuvieras un trabajo menos estresante, 
estarías más tranquila. 

  Kdybys měla méně stresující práci, byla 
bys klidnější. 

  Si aprobases abriría el champán.   Kdybys udělal zkoušku, otevřel bych 
šampaňské. 

  Cenaría otra vez si pudiera.   Kdybych mohl, povečeřel bych jindy. 

  Me pondría ese chaleco si no hiciera calor.   Oblékl bych si tu vestu, kdyby nebylo 
vedro. 

  Si pudiera dormiría más.   Kdybych mohl, spal bych více. 
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  Jorge no estaría tan triste si su novia no se 
fuera a Londres. 

  Jorge by nebyl tak smutný, kdyby jeho 
přítelkyně neodjela do Londýna. 

  Si pudiera, mañana no trabajaría.   Kdybych mohl, zítra bych nepracoval. 

  Estarías más tranquilo si ganaras más 
dinero. 

  Kdybys vydělával více peněz, byl bys 
klidnější. 

  Si yo fuera rico compraría una isla.   Kdybych byl bohatý, koupil bych si 
ostrov. 

  Si trabajaras menos, podrías tener más 
amigas. 

  Kdybys méně pracovala, mohla bys mít 
více kamarádek. 

  Me lo pensaría si fuera tú.   Promyslel bych to, kdybych byl tebou. 

  Llegaría sobre las 9 si hubiera poco 
tráfico. 

  Přijel bych kolem deváté, kdyby byl malý 
provoz. 

  Aprendería cualquier idioma si lo 
necesitara. 

  Naučil bych se jakýkoli jazyk, kdybych ho 
potřeboval. 

  Iríamos a bañarnos si no hiciera tanto frío.   Šli bychom se koupat, kdyby nebyla 
taková zima. 

  Te amaría si fueras mejor persona.   Miloval bych tě, kdybys byla lepší člověk. 

  Si quisieras, podrías sacar mejores notas.   Kdybys chtěl, mohl bys dostávat lepší 
známky. 

  Si me siento mal, no saldré con vosotros.   Jestliže se budu cítit špatně, nepůjdu s 
vámi ven. 

  Si tuviera dinero, me compraría otra casa.   Kdybych měl peníze, koupil bych si další 
dům. 

  Limpiaría todos los días si tuviera tiempo.   Uklízel bych každý den, kdybych měl čas. 

  Si tuviera más tiempo, me quedaría aquí 
con vosotros. 

  Kdybych měl více času, zůstal bych tady s 
vámi. 

  Comenzaría a correr si no me doliera el 
pie. 

  Začal bych běžet, kdyby mě nebolela 
noha. 

  Si vinierais a tiempo, os lo dirían.   Kdybyste přišli včas, řekli by vám to. 

  Te ayudaría si pudiera.   Pomohl bych ti, kdybych mohl. 

  Si fuera rico estaría en el Caribe.   Kdybych byl bohatý, byl bych v Karibiku. 

  Si lo hubiera sabido no habría ido.   Kdybych to byl věděl, nešel bych tam. 

  No caminaría tanto si fuera tú.   Na tvém místě bych tolik nechodil. 

  Jugaría si no estuviese solo.   Hrál bych, kdybych nebyl sám. 

  María vendría si pudiera.   Maria by přišla, kdyby mohla. 
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  Si fuera más joven, me iría a estudiar a 
otro país. 

  Kdybych byla mladší, odjela bych 
studovat do jiné země. 

  Cerraría antes si pudiera.   Kdybych mohl, zavřel bych dříve. 

  Si fuera médica, ayudaría a los demás.   Kdybych byla lékařkou, pomáhala bych 
ostatním. 

  Lo leería si lo tuviera.   Přečetl bych to, kdybych to měl. 

  ¿Dónde vivirías si pudieras elegir?   Kde bys žil, kdyby sis mohl vybrat? 

  Si pudiéramos, iríamos de excursión el fin 
de semana. 

  Kdybychom mohli, jeli bychom o víkendu 
na výlet. 

  Si estuviese roto te dolería.   Kdyby to bylo zlomené, tak by tě to 
bolelo. 

  Compraría de todo si tuviera dinero.   Koupil bych vše, kdybych měl peníze. 

  Me sentaría en la primera fila si pudiera.   Sedl bych s si do první řady, kdybych 
mohl. 

  Me acordaría si fuese tú.   Vzpomněl bych si, kdybys to byla ty. 

  Lo mandaría si fuera más barato.   Poslal bych to, kdyby to bylo levnější. 

  Me alegraría si pudiera ir.   Potěšilo by mě, kdybych mohl jít. 

  Lo entendería si me lo explicases.   Pochopil bych, kdybys mi to vysvětil. 

  Si me ayudas, acabaremos enseguida.   Když mi pomůžeš, skončíme hned. 
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  Kdybys vydělával více peněz, byl bys 
klidnější. 

  Estarías más tranquilo si ganaras más 
dinero. 

  Poslal bych to, kdyby to bylo levnější.   Lo mandaría si fuera más barato. 

  Kdybych mohl, zavřel bych dříve.   Cerraría antes si pudiera. 

  Chodil bych s Marií, kdyby chtěla.   Saldría con María si quisiera. 

  Kde bys žil, kdyby sis mohl vybrat?   ¿Dónde vivirías si pudieras elegir? 

  Kdyby sis našel práci ve Španělsku, odjel 
bys? 

  Si encontraras trabajo en España, ¿te irías? 

  Promyslel bych to, kdybych byl tebou.   Me lo pensaría si fuera tú. 

  Kdybychom tolik nepracovali, mohli 
bychom se více starat o prarodiče. 

  Si no trabajáramos tanto, podríamos 
ocuparnos más de los abuelos. 

  Kdybych chtěl, mohl bych mít hodně 
peněz. 

  Si quisiera, podría tener mucho dinero. 
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  Na tvém místě bych tolik nechodil.   No caminaría tanto si fuera tú. 

  Kdybys na mě počkal, ukázal bych ti to.   Si me esperaras, te lo enseñaría. 

  Kdybych byl s tebou, udělali bychom to.   Si fuera contigo lo haríamos. 

  Kdybys chtěl, mohl bys dostávat lepší 
známky. 

  Si quisieras, podrías sacar mejores notas. 

  Kdyby sis oblékl bundu, nebyla by ti zima.   Si te pusieras la cazadora, no tendrías frío. 

  Kdybych byl tebou, napsal bych jí.   Si yo fuera tú, le escribiría. 

  Jorge by nebyl tak smutný, kdyby jeho 
přítelkyně neodjela do Londýna. 

  Jorge no estaría tan triste si su novia no se 
fuera a Londres. 

  Uklízel bych každý den, kdybych měl čas.   Limpiaría todos los días si tuviera tiempo. 

  Kdybych mohl, povečeřel bych jindy.   Cenaría otra vez si pudiera. 

  Vycházel bys s Pedrem lépe, kdyby ses s 
ním tolik nehádal. 

  Te llevarías mejor con Pedro si no 
discutieras tanto con él. 

  Kdybychom mohli, jeli bychom o víkendu 
na výlet. 

  Si pudiéramos, iríamos de excursión el fin 
de semana. 

  Přečetl bych to, kdybych to měl.   Lo leería si lo tuviera. 

  Oblékl bych si tu vestu, kdyby nebylo 
vedro. 

  Me pondría ese chaleco si no hiciera calor. 

  Kdybys tady byla, obejmul bych tě.   Si estuvieras aquí, te abrazaría. 

  Maria by přišla, kdyby mohla.   María vendría si pudiera. 

  Šli bychom se koupat, kdyby nebyla 
taková zima. 

  Iríamos a bañarnos si no hiciera tanto frío. 

  Začal bych běžet, kdyby mě nebolela 
noha. 

  Comenzaría a correr si no me doliera el 
pie. 

  Dosáhl bys toho, kdybys pracoval více.   Lo conseguirías si trabajaras más. 

  Kdybych byl tebou, hledal bych jinou 
práci. 

  Buscaría otro trabajo si fuera tú. 

  Nedělal bych to, kdybych byl tebou.   No lo haría si fuera tú. 

  Věděl bych to, kdybys mi to řekl.   Lo sabría si me lo dijeras. 

  Hrál bych, kdybych nebyl sám.   Jugaría si no estuviese solo. 

  Jestliže se budu cítit špatně, nepůjdu s 
vámi ven. 

  Si me siento mal, no saldré con vosotros. 

  Kdyby mohl, tak by ji poznal.   La conocería si pudiera. 

  Kdybych to byl věděl, nešel bych tam.   Si lo hubiera sabido no habría ido. 
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  Kdyby to bylo zlomené, tak by tě to 
bolelo. 

  Si estuviese roto te dolería. 

  Pomohl bych ti, kdybych mohl.   Te ayudaría si pudiera. 

  Kdybych měl více času, zůstal bych tady s 
vámi. 

  Si tuviera más tiempo, me quedaría aquí 
con vosotros. 

  Kdybys méně pracovala, mohla bys mít 
více kamarádek. 

  Si trabajaras menos, podrías tener más 
amigas. 

  Kdybych byla mladší, odjela bych 
studovat do jiné země. 

  Si fuera más joven, me iría a estudiar a 
otro país. 

  Kdybyste přišli včas, řekli by vám to.   Si vinierais a tiempo, os lo dirían. 

  Skončil bych to, kdybych byl tebou.   Lo acabaría si fuese tú. 

  Pochopil bych, kdybys mi to vysvětil.   Lo entendería si me lo explicases. 

  Kdybych byl bohatý, koupil bych si 
ostrov. 

  Si yo fuera rico compraría una isla. 

  Kdybys měla méně stresující práci, byla 
bys klidnější. 

  Si tuvieras un trabajo menos estresante, 
estarías más tranquila. 

  Kdybych měl peníze, koupil bych si další 
dům. 

  Si tuviera dinero, me compraría otra casa. 

  Vzpomněl bych si, kdybys to byla ty.   Me acordaría si fuese tú. 

  Kdybys udělal zkoušku, otevřel bych 
šampaňské. 

  Si aprobases abriría el champán. 

  Zavolal bych mu, kdybych měl jeho číslo.   Lo llamaría si tuviera su número. 

  Kdyby moji rodiče bydleli blíže, 
navštěvovala bych je každý víkend. 

  Si vivieran mis padres más cerca, iría a 
verlos todos los fines de semana. 

  Kdybych mohl, spal bych více.   Si pudiera dormiría más. 

  Kdybych byla lékařkou, pomáhala bych 
ostatním. 

  Si fuera médica, ayudaría a los demás. 

  Sedl bych s si do první řady, kdybych 
mohl. 

  Me sentaría en la primera fila si pudiera. 

  Kdyby to bylo rozbité, spadlo by to.   Si estuviera roto se caería. 

  Potěšilo by mě, kdybych mohl jít.   Me alegraría si pudiera ir. 

  Přijel bych kolem deváté, kdyby byl malý 
provoz. 

  Llegaría sobre las 9 si hubiera poco 
tráfico. 

  Miloval bych tě, kdybys byla lepší člověk.   Te amaría si fueras mejor persona. 

  Kdybych byl bohatý, byl bych v Karibiku.   Si fuera rico estaría en el Caribe. 

  Běhali by víc, kdyby tolik nestudovali.   Correrían más si no estudiasen tanto. 
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  Kdybych mohl, zítra bych nepracoval.   Si pudiera, mañana no trabajaría. 

  Koupil bych vše, kdybych měl peníze.   Compraría de todo si tuviera dinero. 

  Naučil bych se jakýkoli jazyk, kdybych ho 
potřeboval. 

  Aprendería cualquier idioma si lo 
necesitara. 

  Když mi pomůžeš, skončíme hned.   Si me ayudas, acabaremos enseguida. 
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  Limpiaría todos los días si tuviera tiempo.   Uklízel bych každý den, kdybych měl čas. 

  Si estuvieras aquí, te abrazaría.   Kdybys tady byla, obejmul bych tě. 

  Si estuviese roto te dolería.   Kdyby to bylo zlomené, tak by tě to 
bolelo. 

  Si vinierais a tiempo, os lo dirían.   Kdybyste přišli včas, řekli by vám to. 

  Lo entendería si me lo explicases.   Pochopil bych, kdybys mi to vysvětil. 

  Si tuvieras un trabajo menos estresante, 
estarías más tranquila. 

  Kdybys měla méně stresující práci, byla 
bys klidnější. 

  Si yo fuera tú, le escribiría.   Kdybych byl tebou, napsal bych jí. 

  Si pudiera dormiría más.   Kdybych mohl, spal bych více. 

  Me alegraría si pudiera ir.   Potěšilo by mě, kdybych mohl jít. 

  Si fuera rico estaría en el Caribe.   Kdybych byl bohatý, byl bych v Karibiku. 

  Estarías más tranquilo si ganaras más 
dinero. 

  Kdybys vydělával více peněz, byl bys 
klidnější. 

  Si fuera más joven, me iría a estudiar a 
otro país. 

  Kdybych byla mladší, odjela bych 
studovat do jiné země. 

  Te amaría si fueras mejor persona.   Miloval bych tě, kdybys byla lepší člověk. 

  Te ayudaría si pudiera.   Pomohl bych ti, kdybych mohl. 

  Si me siento mal, no saldré con vosotros.   Jestliže se budu cítit špatně, nepůjdu s 
vámi ven. 

  Buscaría otro trabajo si fuera tú.   Kdybych byl tebou, hledal bych jinou 
práci. 

  Si quisieras, podrías sacar mejores notas.   Kdybys chtěl, mohl bys dostávat lepší 
známky. 

  Iríamos a bañarnos si no hiciera tanto frío.   Šli bychom se koupat, kdyby nebyla 
taková zima. 

  Jorge no estaría tan triste si su novia no se 
fuera a Londres. 

  Jorge by nebyl tak smutný, kdyby jeho 
přítelkyně neodjela do Londýna. 
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  Si fuera médica, ayudaría a los demás.   Kdybych byla lékařkou, pomáhala bych 
ostatním. 

  Si pudiéramos, iríamos de excursión el fin 
de semana. 

  Kdybychom mohli, jeli bychom o víkendu 
na výlet. 

  Si lo hubiera sabido no habría ido.   Kdybych to byl věděl, nešel bych tam. 

  Si encontraras trabajo en España, ¿te irías?   Kdyby sis našel práci ve Španělsku, odjel 
bys? 

  Cerraría antes si pudiera.   Kdybych mohl, zavřel bych dříve. 

  Jugaría si no estuviese solo.   Hrál bych, kdybych nebyl sám. 

  Correrían más si no estudiasen tanto.   Běhali by víc, kdyby tolik nestudovali. 

  No caminaría tanto si fuera tú.   Na tvém místě bych tolik nechodil. 

  Si me esperaras, te lo enseñaría.   Kdybys na mě počkal, ukázal bych ti to. 

  Comenzaría a correr si no me doliera el 
pie. 

  Začal bych běžet, kdyby mě nebolela 
noha. 

  Si no trabajáramos tanto, podríamos 
ocuparnos más de los abuelos. 

  Kdybychom tolik nepracovali, mohli 
bychom se více starat o prarodiče. 

  Lo sabría si me lo dijeras.   Věděl bych to, kdybys mi to řekl. 

  Si pudiera, mañana no trabajaría.   Kdybych mohl, zítra bych nepracoval. 

  Me lo pensaría si fuera tú.   Promyslel bych to, kdybych byl tebou. 

  Si estuviera roto se caería.   Kdyby to bylo rozbité, spadlo by to. 

  Cenaría otra vez si pudiera.   Kdybych mohl, povečeřel bych jindy. 

  Si yo fuera rico compraría una isla.   Kdybych byl bohatý, koupil bych si 
ostrov. 

  No lo haría si fuera tú.   Nedělal bych to, kdybych byl tebou. 

  Si trabajaras menos, podrías tener más 
amigas. 

  Kdybys méně pracovala, mohla bys mít 
více kamarádek. 

  Saldría con María si quisiera.   Chodil bych s Marií, kdyby chtěla. 

  Lo leería si lo tuviera.   Přečetl bych to, kdybych to měl. 

  ¿Dónde vivirías si pudieras elegir?   Kde bys žil, kdyby sis mohl vybrat? 

  Lo mandaría si fuera más barato.   Poslal bych to, kdyby to bylo levnější. 

  Lo acabaría si fuese tú.   Skončil bych to, kdybych byl tebou. 

  Aprendería cualquier idioma si lo 
necesitara. 

  Naučil bych se jakýkoli jazyk, kdybych ho 
potřeboval. 

  Lo llamaría si tuviera su número.   Zavolal bych mu, kdybych měl jeho číslo. 
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  Si vivieran mis padres más cerca, iría a 
verlos todos los fines de semana. 

  Kdyby moji rodiče bydleli blíže, 
navštěvovala bych je každý víkend. 

  Me pondría ese chaleco si no hiciera calor.   Oblékl bych si tu vestu, kdyby nebylo 
vedro. 

  María vendría si pudiera.   Maria by přišla, kdyby mohla. 

  Si tuviera más tiempo, me quedaría aquí 
con vosotros. 

  Kdybych měl více času, zůstal bych tady s 
vámi. 

  Llegaría sobre las 9 si hubiera poco 
tráfico. 

  Přijel bych kolem deváté, kdyby byl malý 
provoz. 

  Lo conseguirías si trabajaras más.   Dosáhl bys toho, kdybys pracoval více. 

  Compraría de todo si tuviera dinero.   Koupil bych vše, kdybych měl peníze. 

  Me sentaría en la primera fila si pudiera.   Sedl bych s si do první řady, kdybych 
mohl. 

  La conocería si pudiera.   Kdyby mohl, tak by ji poznal. 

  Me acordaría si fuese tú.   Vzpomněl bych si, kdybys to byla ty. 

  Si aprobases abriría el champán.   Kdybys udělal zkoušku, otevřel bych 
šampaňské. 

  Si te pusieras la cazadora, no tendrías frío.   Kdyby sis oblékl bundu, nebyla by ti zima. 

  Si fuera contigo lo haríamos.   Kdybych byl s tebou, udělali bychom to. 

  Si quisiera, podría tener mucho dinero.   Kdybych chtěl, mohl bych mít hodně 
peněz. 

  Si tuviera dinero, me compraría otra casa.   Kdybych měl peníze, koupil bych si další 
dům. 

  Te llevarías mejor con Pedro si no 
discutieras tanto con él. 

  Vycházel bys s Pedrem lépe, kdyby ses s 
ním tolik nehádal. 

  Si me ayudas, acabaremos enseguida.   Když mi pomůžeš, skončíme hned. 
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Si aprobases abriría el 
champán. 

Lo acabaría si fuese tú. Me acordaría si fuese tú. 

Me alegraría si pudiera ir. 
Te amaría si fueras mejor 

persona. 
Te ayudaría si pudiera. 

Buscaría otro trabajo si fuera 
tú. 

Si estuviera roto se caería. 
No caminaría tanto si fuera 

tú. 

Cenaría otra vez si pudiera. Cerraría antes si pudiera. 
Comenzaría a correr si no 

me doliera el pie. 

Compraría de todo si tuviera 
dinero. 

La conocería si pudiera. 
Lo conseguirías si trabajaras 

más. 

Correrían más si no 
estudiasen tanto. 

Si estuviese roto te dolería. Si pudiera dormiría más. 
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Vzpomněl bych si, kdybys to 
byla ty. 

Skončil bych to, kdybych byl 
tebou. 

Kdybys udělal zkoušku, 
otevřel bych šampaňské. 

Pomohl bych ti, kdybych 
mohl. 

Miloval bych tě, kdybys byla 
lepší člověk. 

Potěšilo by mě, kdybych 
mohl jít. 

Na tvém místě bych tolik 
nechodil. 

Kdyby to bylo rozbité, 
spadlo by to. 

Kdybych byl tebou, hledal 
bych jinou práci. 

Začal bych běžet, kdyby mě 
nebolela noha. 

Kdybych mohl, zavřel bych 
dříve. 

Kdybych mohl, povečeřel 
bych jindy. 

Dosáhl bys toho, kdybys 
pracoval více. 

Kdyby mohl, tak by ji 
poznal. 

Koupil bych vše, kdybych 
měl peníze. 

Kdybych mohl, spal bych 
více. 

Kdyby to bylo zlomené, tak 
by tě to bolelo. 

Běhali by víc, kdyby tolik 
nestudovali. 
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Lo entendería si me lo 
explicases. 

Si fuera rico estaría en el 
Caribe. 

Si lo hubiera sabido no 
habría ido. 

Si fuera contigo lo haríamos. Jugaría si no estuviese solo. Lo leería si lo tuviera. 

Limpiaría todos los días si 
tuviera tiempo. 

Lo llamaría si tuviera su 
número. 

Llegaría sobre las 9 si 
hubiera poco tráfico. 

Lo mandaría si fuera más 
barato. 

Me lo pensaría si fuera tú. Lo sabría si me lo dijeras. 

Si me siento mal, no saldré 
con vosotros. 

Saldría con María si quisiera. 
Me sentaría en la primera 

fila si pudiera. 

Si yo fuera rico compraría 
una isla. 

No lo haría si fuera tú. 
Si pudiera, mañana no 

trabajaría. 
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Kdybych to byl věděl, nešel 
bych tam. 

Kdybych byl bohatý, byl 
bych v Karibiku. 

Pochopil bych, kdybys mi to 
vysvětil. 

Přečetl bych to, kdybych to 
měl. 

Hrál bych, kdybych nebyl 
sám. 

Kdybych byl s tebou, udělali 
bychom to. 

Přijel bych kolem deváté, 
kdyby byl malý provoz. 

Zavolal bych mu, kdybych 
měl jeho číslo. 

Uklízel bych každý den, 
kdybych měl čas. 

Věděl bych to, kdybys mi to 
řekl. 

Promyslel bych to, kdybych 
byl tebou. 

Poslal bych to, kdyby to bylo 
levnější. 

Sedl bych s si do první řady, 
kdybych mohl. 

Chodil bych s Marií, kdyby 
chtěla. 

Jestliže se budu cítit špatně, 
nepůjdu s vámi ven. 

Kdybych mohl, zítra bych 
nepracoval. 

Nedělal bych to, kdybych 
byl tebou. 

Kdybych byl bohatý, koupil 
bych si ostrov. 
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María vendría si pudiera. 
¿Dónde vivirías si pudieras 

elegir? 
Si tuviera dinero, me 
compraría otra casa. 

Si tuvieras un trabajo menos 
estresante, estarías más 

tranquila. 

Si no trabajáramos tanto, 
podríamos ocuparnos más de 

los abuelos. 

Si fuera más joven, me iría a 
estudiar a otro país. 

Si quisiera, podría tener 
mucho dinero. 

Si quisieras, podrías sacar 
mejores notas. 

Si vivieran mis padres más 
cerca, iría a verlos todos los 

fines de semana. 

Si tuviera más tiempo, me 
quedaría aquí con vosotros. 

Si me esperaras, te lo 
enseñaría. 

Si vinierais a tiempo, os lo 
dirían. 

Si pudiéramos, iríamos de 
excursión el fin de semana. 

Iríamos a bañarnos si no 
hiciera tanto frío. 

Me pondría ese chaleco si no 
hiciera calor. 

Aprendería cualquier idioma 
si lo necesitara. 

Si estuvieras aquí, te 
abrazaría. 

Te llevarías mejor con Pedro 
si no discutieras tanto con él. 
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Kdybych měl peníze, koupil 
bych si další dům. 

Kde bys žil, kdyby sis mohl 
vybrat? 

Maria by přišla, kdyby 
mohla. 

Kdybych byla mladší, odjela 
bych studovat do jiné země. 

Kdybychom tolik 
nepracovali, mohli bychom 
se více starat o prarodiče. 

Kdybys měla méně stresující 
práci, byla bys klidnější. 

Kdyby moji rodiče bydleli 
blíže, navštěvovala bych je 

každý víkend. 

Kdybys chtěl, mohl bys 
dostávat lepší známky. 

Kdybych chtěl, mohl bych 
mít hodně peněz. 

Kdybyste přišli včas, řekli by 
vám to. 

Kdybys na mě počkal, 
ukázal bych ti to. 

Kdybych měl více času, 
zůstal bych tady s vámi. 

Oblékl bych si tu vestu, 
kdyby nebylo vedro. 

Šli bychom se koupat, kdyby 
nebyla taková zima. 

Kdybychom mohli, jeli 
bychom o víkendu na výlet. 

Vycházel bys s Pedrem lépe, 
kdyby ses s ním tolik 

nehádal. 

Kdybys tady byla, obejmul 
bych tě. 

Naučil bych se jakýkoli 
jazyk, kdybych ho 

potřeboval. 
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Si fuera médica, ayudaría a 
los demás. 

Si te pusieras la cazadora, no 
tendrías frío. 

Si trabajaras menos, podrías 
tener más amigas. 

Estarías más tranquilo si 
ganaras más dinero. 

Jorge no estaría tan triste si 
su novia no se fuera a 

Londres. 

Si encontraras trabajo en 
España, ¿te irías? 

Si yo fuera tú, le escribiría. 
Si me ayudas, acabaremos 

enseguida. 
-  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  
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Kdybys méně pracovala, 
mohla bys mít více 

kamarádek. 

Kdyby sis oblékl bundu, 
nebyla by ti zima. 

Kdybych byla lékařkou, 
pomáhala bych ostatním. 

Kdyby sis našel práci ve 
Španělsku, odjel bys? 

Jorge by nebyl tak smutný, 
kdyby jeho přítelkyně 
neodjela do Londýna. 

Kdybys vydělával více 
peněz, byl bys klidnější. 

-  
Když mi pomůžeš, skončíme 

hned. 
Kdybych byl tebou, napsal 

bych jí. 
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056.02_Lekce 10_podmínková_souvětí_test 

  Kdybych měl peníze, koupil bych si další 
dům. 

................................................................. 

  Věděl bych to, kdybys mi to řekl. ................................................................. 

  Kdybys méně pracovala, mohla bys mít 
více kamarádek. 

................................................................. 

  Kdybych byl tebou, napsal bych jí. ................................................................. 

  Začal bych běžet, kdyby mě nebolela 
noha. 

................................................................. 

  Potěšilo by mě, kdybych mohl jít. ................................................................. 

  Jestliže se budu cítit špatně, nepůjdu s 
vámi ven. 

................................................................. 

  Kdybych chtěl, mohl bych mít hodně 
peněz. 

................................................................. 

  Zavolal bych mu, kdybych měl jeho číslo. ................................................................. 

  Kdybych byl bohatý, byl bych v Karibiku. ................................................................. 

  Hrál bych, kdybych nebyl sám. ................................................................. 

  Maria by přišla, kdyby mohla. ................................................................. 

  Kdybychom mohli, jeli bychom o víkendu 
na výlet. 

................................................................. 

  Šli bychom se koupat, kdyby nebyla 
taková zima. 

................................................................. 

  Kdybys tady byla, obejmul bych tě. ................................................................. 

  Skončil bych to, kdybych byl tebou. ................................................................. 

  Kdybych to byl věděl, nešel bych tam. ................................................................. 

  Na tvém místě bych tolik nechodil. ................................................................. 

  Kdybys na mě počkal, ukázal bych ti to. ................................................................. 

  Vycházel bys s Pedrem lépe, kdyby ses s 
ním tolik nehádal. 

................................................................. 

  Kdybych měl více času, zůstal bych tady s 
vámi. 

................................................................. 

  Pomohl bych ti, kdybych mohl. ................................................................. 

  Když mi pomůžeš, skončíme hned. ................................................................. 

  Kdybych mohl, povečeřel bych jindy. ................................................................. 
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  Oblékl bych si tu vestu, kdyby nebylo 
vedro. 

................................................................. 

  Naučil bych se jakýkoli jazyk, kdybych ho 
potřeboval. 

................................................................. 

  Kdybychom tolik nepracovali, mohli 
bychom se více starat o prarodiče. 

................................................................. 

  Jorge by nebyl tak smutný, kdyby jeho 
přítelkyně neodjela do Londýna. 

................................................................. 

  Nedělal bych to, kdybych byl tebou. ................................................................. 

  Promyslel bych to, kdybych byl tebou. ................................................................. 

  Kdyby sis oblékl bundu, nebyla by ti zima. ................................................................. 

  Přijel bych kolem deváté, kdyby byl malý 
provoz. 

................................................................. 

  Kdybyste přišli včas, řekli by vám to. ................................................................. 

  Kde bys žil, kdyby sis mohl vybrat? ................................................................. 

  Miloval bych tě, kdybys byla lepší člověk. ................................................................. 

  Vzpomněl bych si, kdybys to byla ty. ................................................................. 

  Koupil bych vše, kdybych měl peníze. ................................................................. 

  Kdybych byl tebou, hledal bych jinou 
práci. 

................................................................. 

  Kdybys vydělával více peněz, byl bys 
klidnější. 

................................................................. 

  Kdyby to bylo zlomené, tak by tě to 
bolelo. 

................................................................. 

  Kdybych byl s tebou, udělali bychom to. ................................................................. 

  Kdybys udělal zkoušku, otevřel bych 
šampaňské. 

................................................................. 

  Pochopil bych, kdybys mi to vysvětil. ................................................................. 

  Přečetl bych to, kdybych to měl. ................................................................. 

  Běhali by víc, kdyby tolik nestudovali. ................................................................. 

  Uklízel bych každý den, kdybych měl čas. ................................................................. 

  Kdybych mohl, zítra bych nepracoval. ................................................................. 

  Kdybys měla méně stresující práci, byla 
bys klidnější. 

................................................................. 
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  Kdyby moji rodiče bydleli blíže, 
navštěvovala bych je každý víkend. 

................................................................. 

  Kdyby sis našel práci ve Španělsku, odjel 
bys? 

................................................................. 

  Kdybych byla lékařkou, pomáhala bych 
ostatním. 

................................................................. 

  Kdybych byl bohatý, koupil bych si 
ostrov. 

................................................................. 

  Kdybych byla mladší, odjela bych 
studovat do jiné země. 

................................................................. 

  Chodil bych s Marií, kdyby chtěla. ................................................................. 

  Kdyby mohl, tak by ji poznal. ................................................................. 

  Kdybych mohl, spal bych více. ................................................................. 

  Dosáhl bys toho, kdybys pracoval více. ................................................................. 

  Sedl bych s si do první řady, kdybych 
mohl. 

................................................................. 

  Kdyby to bylo rozbité, spadlo by to. ................................................................. 

  Poslal bych to, kdyby to bylo levnější. ................................................................. 

 

056.03_Lekce 10_podmínková_souvětí_test_klíč 

  Kdybych měl peníze, koupil bych si další 
dům. 

  Si tuviera dinero, me compraría otra casa. 

  Věděl bych to, kdybys mi to řekl.   Lo sabría si me lo dijeras. 

  Kdybys méně pracovala, mohla bys mít 
více kamarádek. 

  Si trabajaras menos, podrías tener más 
amigas. 

  Kdybych byl tebou, napsal bych jí.   Si yo fuera tú, le escribiría. 

  Začal bych běžet, kdyby mě nebolela 
noha. 

  Comenzaría a correr si no me doliera el 
pie. 

  Potěšilo by mě, kdybych mohl jít.   Me alegraría si pudiera ir. 

  Jestliže se budu cítit špatně, nepůjdu s 
vámi ven. 

  Si me siento mal, no saldré con vosotros. 

  Kdybych chtěl, mohl bych mít hodně 
peněz. 

  Si quisiera, podría tener mucho dinero. 

  Zavolal bych mu, kdybych měl jeho číslo.   Lo llamaría si tuviera su número. 

  Kdybych byl bohatý, byl bych v Karibiku.   Si fuera rico estaría en el Caribe. 
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  Hrál bych, kdybych nebyl sám.   Jugaría si no estuviese solo. 

  Maria by přišla, kdyby mohla.   María vendría si pudiera. 

  Kdybychom mohli, jeli bychom o víkendu 
na výlet. 

  Si pudiéramos, iríamos de excursión el fin 
de semana. 

  Šli bychom se koupat, kdyby nebyla 
taková zima. 

  Iríamos a bañarnos si no hiciera tanto frío. 

  Kdybys tady byla, obejmul bych tě.   Si estuvieras aquí, te abrazaría. 

  Skončil bych to, kdybych byl tebou.   Lo acabaría si fuese tú. 

  Kdybych to byl věděl, nešel bych tam.   Si lo hubiera sabido no habría ido. 

  Na tvém místě bych tolik nechodil.   No caminaría tanto si fuera tú. 

  Kdybys na mě počkal, ukázal bych ti to.   Si me esperaras, te lo enseñaría. 

  Vycházel bys s Pedrem lépe, kdyby ses s 
ním tolik nehádal. 

  Te llevarías mejor con Pedro si no 
discutieras tanto con él. 

  Kdybych měl více času, zůstal bych tady s 
vámi. 

  Si tuviera más tiempo, me quedaría aquí 
con vosotros. 

  Pomohl bych ti, kdybych mohl.   Te ayudaría si pudiera. 

  Když mi pomůžeš, skončíme hned.   Si me ayudas, acabaremos enseguida. 

  Kdybych mohl, povečeřel bych jindy.   Cenaría otra vez si pudiera. 

  Oblékl bych si tu vestu, kdyby nebylo 
vedro. 

  Me pondría ese chaleco si no hiciera calor. 

  Naučil bych se jakýkoli jazyk, kdybych ho 
potřeboval. 

  Aprendería cualquier idioma si lo 
necesitara. 

  Kdybychom tolik nepracovali, mohli 
bychom se více starat o prarodiče. 

  Si no trabajáramos tanto, podríamos 
ocuparnos más de los abuelos. 

  Jorge by nebyl tak smutný, kdyby jeho 
přítelkyně neodjela do Londýna. 

  Jorge no estaría tan triste si su novia no se 
fuera a Londres. 

  Nedělal bych to, kdybych byl tebou.   No lo haría si fuera tú. 

  Promyslel bych to, kdybych byl tebou.   Me lo pensaría si fuera tú. 

  Kdyby sis oblékl bundu, nebyla by ti zima.   Si te pusieras la cazadora, no tendrías frío. 

  Přijel bych kolem deváté, kdyby byl malý 
provoz. 

  Llegaría sobre las 9 si hubiera poco 
tráfico. 

  Kdybyste přišli včas, řekli by vám to.   Si vinierais a tiempo, os lo dirían. 

  Kde bys žil, kdyby sis mohl vybrat?   ¿Dónde vivirías si pudieras elegir? 

  Miloval bych tě, kdybys byla lepší člověk.   Te amaría si fueras mejor persona. 
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  Vzpomněl bych si, kdybys to byla ty.   Me acordaría si fuese tú. 

  Koupil bych vše, kdybych měl peníze.   Compraría de todo si tuviera dinero. 

  Kdybych byl tebou, hledal bych jinou 
práci. 

  Buscaría otro trabajo si fuera tú. 

  Kdybys vydělával více peněz, byl bys 
klidnější. 

  Estarías más tranquilo si ganaras más 
dinero. 

  Kdyby to bylo zlomené, tak by tě to 
bolelo. 

  Si estuviese roto te dolería. 

  Kdybych byl s tebou, udělali bychom to.   Si fuera contigo lo haríamos. 

  Kdybys udělal zkoušku, otevřel bych 
šampaňské. 

  Si aprobases abriría el champán. 

  Pochopil bych, kdybys mi to vysvětil.   Lo entendería si me lo explicases. 

  Přečetl bych to, kdybych to měl.   Lo leería si lo tuviera. 

  Běhali by víc, kdyby tolik nestudovali.   Correrían más si no estudiasen tanto. 

  Uklízel bych každý den, kdybych měl čas.   Limpiaría todos los días si tuviera tiempo. 

  Kdybych mohl, zítra bych nepracoval.   Si pudiera, mañana no trabajaría. 

  Kdybys měla méně stresující práci, byla 
bys klidnější. 

  Si tuvieras un trabajo menos estresante, 
estarías más tranquila. 

  Kdyby moji rodiče bydleli blíže, 
navštěvovala bych je každý víkend. 

  Si vivieran mis padres más cerca, iría a 
verlos todos los fines de semana. 

  Kdyby sis našel práci ve Španělsku, odjel 
bys? 

  Si encontraras trabajo en España, ¿te irías? 

  Kdybych byla lékařkou, pomáhala bych 
ostatním. 

  Si fuera médica, ayudaría a los demás. 

  Kdybych byl bohatý, koupil bych si 
ostrov. 

  Si yo fuera rico compraría una isla. 

  Kdybych byla mladší, odjela bych 
studovat do jiné země. 

  Si fuera más joven, me iría a estudiar a 
otro país. 

  Chodil bych s Marií, kdyby chtěla.   Saldría con María si quisiera. 

  Kdyby mohl, tak by ji poznal.   La conocería si pudiera. 

  Kdybych mohl, spal bych více.   Si pudiera dormiría más. 

  Dosáhl bys toho, kdybys pracoval více.   Lo conseguirías si trabajaras más. 

  Sedl bych s si do první řady, kdybych 
mohl. 

  Me sentaría en la primera fila si pudiera. 

  Kdyby to bylo rozbité, spadlo by to.   Si estuviera roto se caería. 
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  Poslal bych to, kdyby to bylo levnější.   Lo mandaría si fuera más barato. 

 

057_Lekce 11_subjuntiv_přítomný_slovní zásoba_poslouchejte! 

  mayoría   většina 

  adecuamente   adekvátně 

  correr - corra, corras, corra, corramos, 
corráis, corran 

  abych běžel - aby běželi 

  vajilla   nádobí 

  quizás   možná 

  ojalá   doufejme, kéž by 

  decir - diga, digan   říci - řekněte 

  intentar - intente, intentes, intente, 
intentemos, intentéis, intenten 

  abych zkusil - aby zkusili 

  estrella   hvězda 

  matar - mate, mates, mate, matemos, 
matéis, maten 

  abych zabil - aby zabili 

  enviar - envíe, envíes, envíe, enviemos, 
enviéis, envíen 

  abych poslal - aby poslali 

  subir - suba, subas, suba, subamos, subáis, 
suban 

  abych vystoupal - aby vystoupali 

  acordar - acuerde, acuerdes, acuerde, 
acordemos, acordéis, acuerden 

  abych si vzpomněl - aby si vzpomněli 

  jugar - juegue, juegues, juegue, juguemos, 
juguéis, jueguen 

  abych hrál - aby hráli 

  callar - calle, calles, calle, callemos, 
calléis, callen 

  abych ztichl - aby ztichli 

  disparar - dispare, dispares, dispare, 
disparemos, disparéis, disparen 

  abych střelil - aby střelili 

  postal   pohlednice 

  tardar - tarde, tardes, tarde, tardemos, 
tardéis, tarden 

  abych se zpozdil - aby se zpozdili 

  recibir - reciba, recibas, reciba, recibamos, 
recibáis, reciban 

  abych dostal - aby dostali 

  coser - cosa, cosas, cosa, cosamos, cosáis, 
cosan 

  abych šil - aby šili 
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  normal   normální 

  morir - muera, mueras, muera, muramos, 
muráis, mueran 

  abych zemřel - aby zemřeli 

  haber - haya   aby bylo 

  ser - fuera (fuese), fueras (fueses), fuera 
(fuese), fuéramos (fuésemos), fuerais 
(fueseis), fueran (fuesen) 

  být - abych byl - aby byli 

  entender - entienda, entiendas, entienda, 
entendamos, entendáis, entiendan 

  abych rozuměl - aby rozuměli 

  limpiar - limpie, limpies, limpie, 
limpiemos, limpiéis, limpien 

  abych uklízel - aby uklízeli 

  cerrar - cierre, cierres, cierre, cerremos, 
cerréis, cierren 

  abych zavřel - aby zavřeli 

  atacar - ataque, ataques, ataque, 
ataquemos, ataquéis, ataquen 

  abych zaútočil - aby zaútočili 

  gorro   klobouk 

  seguir - siga, sigas, siga, sigamos, sigáis, 
sigan 

  abych následoval - aby následovali 

  coger - coja, cojas, coja, cojamos, cojáis, 
cojan 

  abych sbíral - aby sbírali 

  andar - ande, andes, ande, andemos, 
andéis, anden 

  abych šel - aby šli 

  sentir - sienta, sientas, sienta, sintamos, 
sintáis, sientan 

  abych cítil - aby cítili 

  que encuentre   abych našel 

  conveniente   příjemné 

  libres   volní 

  odiar - odie, odies, odie, odiemos, odiéis, 
odien 

  abych nenáviděl - aby nenáviděli 

  alegrar - alegre, alegres, alegre, alegremos, 
alegréis, alegren 

  abych měl radost - aby měli radost 

  pensar - piense, pienses, piense, pensemos, 
penséis, piensen 

  abych myslel - aby mysleli 

  freír - fría, frías, fría, friamos, friais, frían   abych smažil - aby smažili 

  imposible   nemožné 

  temer - tema, temas, tema, temamos, 
temáis, teman 

  abych se obával - aby se obávali 
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  abrir - abra, abras, abra, abramos, abráis, 
abran 

  abych otevřel - aby otevřeli 

  vacunar   očkovat 

  decidir - decida, decidas, decida, 
decidamos, decidáis, decidan 

  abych rozhodl - aby rozhodli 

  demasiado   příliš 

  sucedido   to co se stalo 

  pedir - pida, pidas, pida, pidamos, pidáis, 
pidan 

  abych prosil - aby prosili 

  evidencia   důkaz 

  ganar - gane, ganes, gane, ganemos, 
ganéis, ganen 

  abych vyhrál - aby vyhráli 

  alcanzar - alcance, alcances, alcance, 
alcancemos, alcancéis, alcancen 

  abych dosáhl - aby dosáhli 

  retraso   zpoždění 

  acabar - acabe, acabes, acabe, acabemos, 
acabéis, acaben 

  abych skončil - aby skončili 

  caer - caiga, caigas, caiga, caigamos, 
caigáis, caigan 

  abych padl - aby padli 

  rescatar - rescate, rescates, rescate, 
rescatemos, rescatéis, rescaten 

  abych zachránil - aby zachránili 

  traer - traiga, traigas, traiga, traigamos, 
traigáis, traigan 

  abych nosil - aby nosili 

  ocurrir - ocurra, ocurras, ocurra, 
ocurramos, ocurráis, ocurran 

  abych se objevil - aby se objevili 

  gustar -guste   aby se líbilo 

  preocupar - preocupe, preocupes, 
preocupe, preocupemos, preocupéis, 
preocupen 

  abych se staral - aby se starali 

  firmar - firme, firmes, firme, firmemos, 
firméis, firmen 

  abych podepsal - aby podepsali 

  me extraña   chybí mi, udivuje mne 

  desorden   nepořádek 

  dormir - duerma, duermas, duerma, 
durmamos, durmáis, duerman 

  abych spal - aby spali 

  mover - mueva, muevas, mueva, 
movamos, mováis, muevan 

  abych pohnul - aby pohli 
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  llevar - lleve, lleves, lleve, llevemos, 
llevéis, lleven 

  abych nesl - aby nesli 

  gripe   chřipka 

  anillo   prsten 

  separarse   oddělit se, rozejít se 

  chistar - chiste, chistes, chiste, chistemos, 
chistéis, chisten 

  abych žertoval - aby žertovali 

  regresar - regrese, regreses, regrese, 
regresemos, regreséis, regresen 

  abych se vrátil - aby se vrátili 

  qué raro   jak divné 

  pastillas   pilulky 

  heridas   rány 

  mandar - mande, mandes, mande, 
mandemos, mandéis, manden 

  abych poslal - aby poslali 

  tender - tienda   aby byla tendence 

  tener razón   mít pravdu 

  parecer - parezca, parezcas, parezca, 
parezcamos, parezcáis, parezcan 

  abych se zdál - aby se zdáli 

  hermoso   krásný 

  salir - salga, salgas, salga, salgamos, 
salgáis, salgan 

  abych odešel - aby odešli 

  conseguir - consiga, consigas, consiga, 
consigamos, consigáis, consigan 

  abych dosáhl - aby dosáhli 

  tocar - toque, toques, toque, toquemos, 
toquéis, toquen 

  abych se dotkl - aby se dotkli 

  fiesta   večírek 

  volver - vuelva, vuelvas, vuelva, 
volvamos, volváis, vuelvan 

  abych se vrátil - aby se vrátili 
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  abych cítil - aby cítili   sentir - sienta, sientas, sienta, sintamos, 
sintáis, sientan 

  důkaz   evidencia 

  abych uklízel - aby uklízeli   limpiar - limpie, limpies, limpie, 
limpiemos, limpiéis, limpien 
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  abych zkusil - aby zkusili   intentar - intente, intentes, intente, 
intentemos, intentéis, intenten 

  abych se zdál - aby se zdáli   parecer - parezca, parezcas, parezca, 
parezcamos, parezcáis, parezcan 

  volní   libres 

  abych myslel - aby mysleli   pensar - piense, pienses, piense, pensemos, 
penséis, piensen 

  abych našel   que encuentre 

  abych otevřel - aby otevřeli   abrir - abra, abras, abra, abramos, abráis, 
abran 

  večírek   fiesta 

  abych podepsal - aby podepsali   firmar - firme, firmes, firme, firmemos, 
firméis, firmen 

  být - abych byl - aby byli   ser - fuera (fuese), fueras (fueses), fuera 
(fuese), fuéramos (fuésemos), fuerais 
(fueseis), fueran (fuesen) 

  abych zaútočil - aby zaútočili   atacar - ataque, ataques, ataque, 
ataquemos, ataquéis, ataquen 

  normální   normal 

  abych ztichl - aby ztichli   callar - calle, calles, calle, callemos, 
calléis, callen 

  abych následoval - aby následovali   seguir - siga, sigas, siga, sigamos, sigáis, 
sigan 

  abych poslal - aby poslali   mandar - mande, mandes, mande, 
mandemos, mandéis, manden 

  abych zavřel - aby zavřeli   cerrar - cierre, cierres, cierre, cerremos, 
cerréis, cierren 

  aby byla tendence   tender - tienda 

  abych padl - aby padli   caer - caiga, caigas, caiga, caigamos, 
caigáis, caigan 

  říci - řekněte   decir - diga, digan 

  rány   heridas 

  abych střelil - aby střelili   disparar - dispare, dispares, dispare, 
disparemos, disparéis, disparen 

  nepořádek   desorden 

  abych dostal - aby dostali   recibir - reciba, recibas, reciba, recibamos, 
recibáis, reciban 
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  abych dosáhl - aby dosáhli   alcanzar - alcance, alcances, alcance, 
alcancemos, alcancéis, alcancen 

  abych sbíral - aby sbírali   coger - coja, cojas, coja, cojamos, cojáis, 
cojan 

  abych hrál - aby hráli   jugar - juegue, juegues, juegue, juguemos, 
juguéis, jueguen 

  abych se staral - aby se starali   preocupar - preocupe, preocupes, 
preocupe, preocupemos, preocupéis, 
preocupen 

  abych běžel - aby běželi   correr - corra, corras, corra, corramos, 
corráis, corran 

  klobouk   gorro 

  abych měl radost - aby měli radost   alegrar - alegre, alegres, alegre, alegremos, 
alegréis, alegren 

  oddělit se, rozejít se   separarse 

  pilulky   pastillas 

  abych nosil - aby nosili   traer - traiga, traigas, traiga, traigamos, 
traigáis, traigan 

  abych odešel - aby odešli   salir - salga, salgas, salga, salgamos, 
salgáis, salgan 

  pohlednice   postal 

  mít pravdu   tener razón 

  abych vystoupal - aby vystoupali   subir - suba, subas, suba, subamos, subáis, 
suban 

  abych spal - aby spali   dormir - duerma, duermas, duerma, 
durmamos, durmáis, duerman 

  abych se zpozdil - aby se zpozdili   tardar - tarde, tardes, tarde, tardemos, 
tardéis, tarden 

  možná   quizás 

  krásný   hermoso 

  chřipka   gripe 

  abych rozhodl - aby rozhodli   decidir - decida, decidas, decida, 
decidamos, decidáis, decidan 

  abych nenáviděl - aby nenáviděli   odiar - odie, odies, odie, odiemos, odiéis, 
odien 

  abych pohnul - aby pohli   mover - mueva, muevas, mueva, 
movamos, mováis, muevan 
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  abych zabil - aby zabili   matar - mate, mates, mate, matemos, 
matéis, maten 

  abych se obával - aby se obávali   temer - tema, temas, tema, temamos, 
temáis, teman 

  abych nesl - aby nesli   llevar - lleve, lleves, lleve, llevemos, 
llevéis, lleven 

  abych žertoval - aby žertovali   chistar - chiste, chistes, chiste, chistemos, 
chistéis, chisten 

  chybí mi, udivuje mne   me extraña 

  abych si vzpomněl - aby si vzpomněli   acordar - acuerde, acuerdes, acuerde, 
acordemos, acordéis, acuerden 

  adekvátně   adecuamente 

  nemožné   imposible 

  abych smažil - aby smažili   freír - fría, frías, fría, friamos, friais, frían 

  prsten   anillo 

  abych poslal - aby poslali   enviar - envíe, envíes, envíe, enviemos, 
enviéis, envíen 

  abych zachránil - aby zachránili   rescatar - rescate, rescates, rescate, 
rescatemos, rescatéis, rescaten 

  abych se objevil - aby se objevili   ocurrir - ocurra, ocurras, ocurra, 
ocurramos, ocurráis, ocurran 

  abych vyhrál - aby vyhráli   ganar - gane, ganes, gane, ganemos, 
ganéis, ganen 

  abych šil - aby šili   coser - cosa, cosas, cosa, cosamos, cosáis, 
cosan 

  abych prosil - aby prosili   pedir - pida, pidas, pida, pidamos, pidáis, 
pidan 

  abych se dotkl - aby se dotkli   tocar - toque, toques, toque, toquemos, 
toquéis, toquen 

  abych skončil - aby skončili   acabar - acabe, acabes, acabe, acabemos, 
acabéis, acaben 

  abych rozuměl - aby rozuměli   entender - entienda, entiendas, entienda, 
entendamos, entendáis, entiendan 

  abych šel - aby šli   andar - ande, andes, ande, andemos, 
andéis, anden 

  většina   mayoría 
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  abych se vrátil - aby se vrátili   regresar - regrese, regreses, regrese, 
regresemos, regreséis, regresen 

  aby se líbilo   gustar -guste 

  příjemné   conveniente 

  jak divné   qué raro 

  hvězda   estrella 

  to co se stalo   sucedido 

  příliš   demasiado 

  doufejme, kéž by   ojalá 

  nádobí   vajilla 

  očkovat   vacunar 

  abych dosáhl - aby dosáhli   conseguir - consiga, consigas, consiga, 
consigamos, consigáis, consigan 

  aby bylo   haber - haya 

  abych zemřel - aby zemřeli   morir - muera, mueras, muera, muramos, 
muráis, mueran 

  zpoždění   retraso 

  abych se vrátil - aby se vrátili   volver - vuelva, vuelvas, vuelva, 
volvamos, volváis, vuelvan 

 

  



 445 

059_Lekce 11_subjuntiv_přítomný_vysvětlení! 
 

ZPŮSOB SPOJOVACÍ - SUBJUNTIV - PŘÍTOMNÝ SUBJUNTIV 

Španělština má kromě různých slovesných času, některé jsme již probrali, i takzvaný spojovací  

způsob neboli subjuntiv. Tento slovesný způsob zpravidla vyjadřuje nejistotu, přání, možnost 

nebo osobně pojatou událost – přání, rozkaz či zákaz. Často se vyskytuje ve vedlejších větách, 

kde je jeho použití ovlivněno danou spojkou nebo slovesem v hlavní větě.  

Tvoření subjuntivu: 

Pravidelná slovesa: 

Subjuntiv se tvoří od 1. osoby čísla jednotného v přítomném čase, takže každá nepravidelnost 

u sloves se projeví i v subjuntivu. V případě koncovek platí křížové pravidlo, které říká, že 

pokud je sloveso zakončeno na -ar, koncovky subjuntivu obsahují samohlásku e, a pokud je 

zakončeno na -er, - ir, koncovky subjuntivu obsahují samohlásku – a 

Hablar – subjuntiv hable 

Comer – subjuntiv coma 

Vivir – subjuntiv viva 

  

1. slovesná třída vzor: hablar 

 od 1 osjc odtrhneme me -o  > k habl- budeme přidávat následující koncovky: 

-e   que hable   ať mluvím 

-es   que hables   ať mluvíš 

-e   que hable   ať mluví 

-emos   que hablemos   ať mluvíme 

-éis   que habléis   ať mluvíte 

-en   que hablen   ať mluví 
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Es bueno que hables con tu madre   Je dobře, že mluvíš se svou matkou. 

No creo que trabajen bien.    Nevěřím, že pracují dobře.  

 

2. slovesná tříd vzor: comer 

yo como > odtrhneme -o  > ke com- budeme přidávat následující koncovky: 

-a   que coma   ať jím 

-as   que comas   ať jíš 

-a   que coma   ať jí 

-amos   que comamos   ať jíme 

-áis   que comáis   ať jíte 

-an   que coman   ať jí 

No es bueno que bebas mucho vino.   Není dobré, abys pil hodně vína. 

Es conveniente que lean a menudo.   Je vhodné, aby hodně četli.  

 

3. slovesná třída vzor: vivir 

yo vivo > odtrhneme -o > k viv budeme přidávat následující koncovky:  

-a   que viva   ať žiji 

-as   que vivas   ať žiješ 

-a   que viva   ať žije 

-amos   que vivamos   ať žijeme 

-áis   que viváis   ať žijete 

-an   que vivan   ať žijí 

Espero que me lo escribas.    Očekávám, že mi to napíšeš.  
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Es una pena que no vivan aquí.   Je škoda, že tady nežijí.  

 

 

Pravopisné změny u pravidelných sloves  

1. u sloves zakončených na -gar, -ger, -car, -zar dochází k pravopisným změnám 

z důvodu zachování výslovnosti při použití křížového pravidla.  Jako příklad vždy 

uvedeme 1. osobu čísla jednotného.  

Pagar   pague    platím 

Explicar   explique   vysvětluji 

Organizar  organice    organizuji 

 

Espero que paguen todo.     Očekávám, že všechno zaplatí. 

Es conveniente que nosotros organicemos todo.  Je vhodné, abychom si vše 

zorganizovali.  

 

2. u sloves zakončených na -ger, -gir také dochází k pravopisným změnám z důvodu 

zachování výslovnosti.  

Proteger  proteja    chráním 

Dirigir   dirijas    řídím 

 

Es una pena que no protejamos nuestro medio ambiente.  Je škoda, že nechráníme naše 

životní prostředí.  

Ella no cree que él dirija bien la fábrica.   Ona nevěří, že by řídil dobře tu továrnu. 

 

Slovesa se změnami kmenových samohlásek: 

Typy změn samohlásky:  

1. změna e →ie→i 

U těchto sloves se v subjuntivu objevuje změna e →ie v celém jednotném čísle a 3. osobě čísla 

množného, avšak změnu mají i slovesa v 1. a 2. osobě množného čísla a to změnu e →i.  

Sentir(se)   Cítit se 

me sienta   cítím se 
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te sientas   cítíš se 

se sienta   cítí se 

nos sintamos   cítíme se  

os sintáis   cítíte se 

se sientan   cítí se  

 

¡Ojalá te sientas mejor!     Kéž by ses cítil lépe!    

2. změna e →i 

Tato slovesa mají uvedenou změnu e →i v subjuntivu ve všech osobách.  

Seguir   Sledovat 

siga   sleduji 

sigas   sleduješ 

sigas    sleduje 

sigamos   sledujeme 

sigáis   sledujete 

sigan   sledují 

 

Es una pena que que no sigamos juntos.   Je škoda, že nepokračujeme dohromady.  

 

Další sloveso tohoto typu: 

pedir    pida     žádám 

Necesito que él nos pida la auyda    Potřebuji, ať nás požádá o pomoc.  

 

3. změna o →ue→u 

U těchto sloves se v subjuntivu objevuje změna o →ue v celém jednotném čísle a 3. osobě čísla 

množného, avšak změnu mají i slovesa v 1. a 2. osobě množného čísla a to změnu o →u.  

 

Dormir  Spát 

duerma  spím 

duermas  spíš 

duerma  spí 

durmamos  spíme 

durmáis  spíte 
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duerman  spí 

¡Ojalá duerman toda la noche!    Kéž by spali celou noc! 

 

4. změna e →ie 

U těchto sloves se v subjuntivu (stejně jako v oznamovacím způsobu) objevuje změna e →ie 

v celém jednotném čísle a 3. osobě čísla množného, kromě 1. a 2. osoby množného čísla.  

 

pensar    myslet 

piense    myslím 

pienses   myslíš 

piense    myslí 

pensemos   myslíme 

penséis   myslíte 

piensen   myslí 

 

Me extraña que María lo piense.    Udivuje mě, že si to Marie myslí.   

5. změna o →ue 

U těchto sloves se v subjuntivu (stejně jako v oznamovacím způsobu) objevuje změna o →ue 

v celém jednotném čísle a 3. osobě čísla množného, kromě 1. a 2. osoby množného čísla. 

Nezapomínejme na křížové pravidlo.  

encontrar    najít 

encuentre    najdu 

encuentres    najdeš 

encuentre    najde 

encontremos    najdeme 

encontréis    najdete 

encuentren    najdou 

 

Nepravidelná slovesa s pravidelným tvořením subjuntivu: 

Jak již víme, subjuntiv se tvoří od 1. osoby čísla jednotného v přítomném čase, jako příklad 

tvoření subjuntivu vždy uvádíme 1. osobu čísla jednotného.  

 diga   říkám  
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 haga   dělám 

 ponga   pokládám 

 salga   odcházím 

 tenga   mám 

 venga   přijdu 

 caiga   spadnu 

 oiga   slyším 

 traiga   přinesu 

 vea   vidím 

No es bueno que usted tenga mucho trabajo.   Není dobré, abyste měli moc práce. 

Es conveniente que lo digamos juntos.    Je vhodné, abychom to řekli spolu. 

¡Qué raro que tú no salgas hoy!     To je divné, že dnes nikam nejdeš! 

¡Ojalá tengamos más dinero!     Kéž bychom měli více peněz! 

Prefiero que no veas la tele.     Byla bych radši, kdyby ses nedíval 

na televizi.  

Pravopisné změny u nepravidelných sloves: 

1. u sloves zakončených na -cir, -cer dochází k pravopisným změnám z důvodu zachování 

výslovnosti při použití křížového pravidla.  

Conocer    conozca    poznám 

Traducir     traduzca    překládám 

Quizás lleguen pronto.      Možná přijedou brzy.  

 

2. u sloves zakončených na -uir dochází ke změně -i na -y. 

Influir    influya    ovlivním 

Es normal que tenga mucho trabajo.   Je normální, že má hodně práce.  

 

Nepravidelná slovesa s nepravidelným tvořením subjunktivu: 
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Jako příklad tvoření subjuntivu vždy uvádíme 1. osobu čísla jednotného.  

Ir   ¡vaya    chodím 

Ser   sea    jsem 

Estar   estés    jsem 

Saber   sepa    vím 

dar   dé   dám 

Es importante que vayas conmigo.    Je důležité, ať jdeš se mnou. 

¡Qué raro que no lo sepa¡     To je divné, že to neví!  

¡Ojalá estés aquí!      Kéž bys tady byl! 

Požívání subjuntivu: 

Veškeré vedlejší věty, které jsou v češtině uvozeny spojkou aby, mají ve španělštině sloveso 

v subjuntivu. Subjuntiv se však může použít, i když je vedlejší věta uvozena spojkou že.  

Subjuntiv přítomný se používá, pokud je sloveso ve větě hlavní v přítomném či budoucím 

čase anebo v rozkazovacím způsobu.  

 

Subjuntiv se používá v hlavních větách: 

1. jako rozkazovací způsob 

¡Hable más rápido¡     Mluv rychleji! 

¡No te vayas!      Neodcházej! 

2. k vyjádření přání 

¡Ojalá me escriba pronto!    Kéž by mi brzy napsal! 

¡Ojalá no me lo pidan!    Kéž by mě o to nežádali! 

3. při vyjadřování nepřímého rozkazu či zákazu. 

¡Que venga!      Ať přijde! 

¡Que no fumen¡     Ať nekouří! 
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4. při vyjádření možnosti nebo hypotézy: 

Quizás venga por la tarde.    Možná přijde odpoledne. 

 

Subjuntiv se používá ve vedlejších větách: 

1. v předmětných či podmětných větách po spojce que (ve významu aby), když je v hlavní 

větě sloveso vyjadřující přání, vůli, zákaz, žádost. 

Te pido que lo hagas.    Žádám tě, abys to udělal.  

Quiero que no lo bebáis.     Chci, abyste to nepili.  

Další slovesa se subjuntivem: 
Recomendar    doporučit 

Prohibir    zakázat 

Permitir    dovolit 

Te han prohibido que comas dulces.   Zakázali ti, abys jedl sladké. 

Os recomiendo que vayáis a clase.    Doporučuji vám, abyste šli do třídy. 

 

Ale v pouhých větách oznamovacích, kde nevyjadřujeme vůli, ale konstatujeme, následuje 

věta vedlejší bez subjuntivu, například po slovesech decir a escribir. 

La abuela me escribe que venga pronto.   Babička mi píše, abych přijel brzy. 

La abuela me escribe que vendrá pronto.  Babička mi píše, že přijede brzy. 

Dice que vengan todos.     Říká, aby přišli všichni.  

Dice que vienen los dos.     Říká, že přicházejí oba. 

 

2. po spojce que (ve významu že nebo aby), když je v hlavní větě sloveso vyjadřující duševní 

stav, překvapení či lítost. 

Espero que no venga con nosotros.  Doufám, že nepůjde s námi. 

Me alegro que se pueda arreglar.  Jsem ráda, že to půjde opravit. 
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Další spojení se subjuntivem: 

Me extraňa que   překvapuje mě 

¡Qué raro¡    to je ale zvláštní 

Es lástima     je škoda 

Me extraňa que María no sea aquí.   Překvapuje mne, že tady Marie není. 

Es lástima que vean la tele.    Je škoda, že se dívají na televizi. 

 

K této skupině patří i slovesa vyjadřující hodnocení a názor.  

Gustar      líbit se  

Molestar      vadit 

Me gusta que estéis con nosotros.    Líbí se mi, že jste s námi. 

Me molesta que la vecina cante cada día.   Vadí mi, že sousedka zpívá každý den. 

 

3. po spojce que, když je v hlavní větě sloveso vyjadřující pochybnost nebo nejistotu.  

Puede ser que le haga falta dinero.   Je možné, že mu chybějí peníze. 

Es imposible que lo hagan.    Je nemožné, aby to udělali. 

Další spojení se subjuntivem: 

No es cierto      není jasné 

Es posible      je možné 

Es imposible      je nemožné 

No es cierto que tenga razón.    Není jisté, že má pravdu.  

Když naopak vyjadřujeme, že je něco jisté a stálé, používáme oznamovací způsob. 

Es cierto     je jasné 

Es seguro     je jisté 
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Es evidente     je evidentní 

Es cierto que cada día voy al trabajo.   Je jasné, že chodím každý den do práce. 

Es evidente que no quiere salir contigo.   Je evidentní, že si s tebou nechce vyjít. 

 

4. po spojce que, když je v hlavní větě sloveso vyjadřující nutnost nebo důležitost.  

Es necesario que puedas venir hoy.   Je nutné, abys mohl přijít dnes. 

Es justo que estudies mucho.    Je správné, abys hodně studoval. 

Další spojení se subjuntivem: 

Es importante     Je důležité 

Es precioso      Je nutno 

Es importante que vengan.     Je důležité, aby přišli. 

 

5. po spojce que, když je v hlavní větě sloveso vyjadřující názor nebo mínění, a to především 

u sloves pensar a creer ale jen v záporném nebo tázacím tvaru.  

No creo que me conozca.     Nemyslím si, že mě zná.  

¿Piensas que esté enfermo?    Myslíš, že je nemocný? 

Ale při pouhém konstatování v kladné větě se používá oznamovací způsob.  

Creo que me conoce.     Myslím, že mě zná. 

Pienso que está enfermo.     Myslím, že je nemocný. 

 

6. ve vztažných větách, a to v případech. 

vyjadřujících přání  

Necesitamos una secretaria que sepa inglés.   Potřebujeme sekretářku, která by 

uměla anglicky. 
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Busco una casa que tenga jardín.     Hledám dům, který by měl 

zahradu. 

Pokud se však vztažnou větou konstatuje prostá skutečnost, užívá se oznamovací způsob.  

Tenemos una secretaria que sabe inglés.    Máme sekretářku, která umí 

anglicky.  

nejistotu – často ve spojení se záporným či neurčitým zájmenem 

No hay nada que me guste.      Není tam nic, co by se mi líbilo. 

 

 
7. ve vedlejší větách přípustkových. 

Aunque tenga mucho dinero, se queda modesto.  Ačkoliv má hodně peněz, zůstává 

skromný.  

8. Po spojce cuando v souvětích zaměřených do budoucnosti 

Cuando tenga tiempo, tel o diré   Až budu mít čas, řeknu ti to. 
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  No creo que la bolsa tienda a subir.   Nemyslím si, že by burza měla růst. 

  Avísame cuando salgas.   Dej mi vědět, až půjdeš ven. 

  ¡Qué raro que María no haya salido con 
sus amigas! 

  To je divné, že María nešla ven se svými 
kamarádkami! 

  Esperáis que no haga frío, ¿verdad?   Doufáte, že nebude zima, že? 

  Es necesario que pidas la hora con 
antelación. 

  Je nutné, aby ses předem objednal. 

  Diga lo que le apetezca.   Řekněte, co se vám zlíbí. 

  Es una pena que Puri haya perdido su 
anillo de oro. 

  To je škoda, že Puri ztratila svůj zlatý 
prstýnek. 

  Es una pena que no hayamos tenido dinero 
para comprar ese coche. 

  Je škoda, že jsme neměli peníze na to, 
abychom si koupili to auto. 

  Iremos a ver esa película cuando la pongan 
en el cine. 

  Půjdeme se na ten film podívat, až ho 
budou dávat v kině. 

  Ten cuidado cuando cojas setas.   Buď opatrný, když budeš sbírat houby. 

  ¿Cómo es posible que llegues más tarde?   Jak je možné, že přijedeš později? 

  ¿Hay alguien aquí que entienda ruso?   Je tu někdo, kdo by rozuměl ruštině? 

  Cuando me acuerde te lo diré.   Když si vzpomenu, řeknu ti. 

  Espero que todo salga bien.   Doufám, že všechno dobře dopadne. 

  Llama cuando lo consigas.   Zavolej, jakmile toho dosáhneš. 

  No conozco a nadie que haga la comida 
como mi mujer. 

  Neznám nikoho, kdo by dělal takové jídlo 
jako moje žena. 

  No puede ser que no haya nadie allí.   Není možné, že by tam nikdo nebyl. 

  Quiere comprar un libro que sea 
interesante. 

  Chce koupit knihu, která by byla zajímavá. 

  Cuando estemos en Granada, visitaremos 
la Alhambra. 

  Až budeme v Granadě, navštívíme 
Alhambru. 

  Ojalá me toque la lotería.   Kéž bych vyhrál v loterii! 

  Si no estudias es imposible que apruebes.   Pokud nebudeš studovat, je nemožné, že 
projdeš. 

  No puede ser que el tren tenga tanto 
retraso. 

  Není možné, aby měl vlak takové 
zpoždění. 

  Están buscando una secretaria que hable 
francés. 

  Hledají sekretářku, která by mluvila 
francouzsky. 
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  ¿Cuándo me devolverás el libro? - Cuando 
lo encuentre. 

  Kdy mi vrátíš tu knihu? - Až ji najdu. 

  No creo que te odie.   Nevěřím, že by tě nenáviděl. 

  Es bueno que no sea una gripe.   Je dobré, že to není chřipka. 

  Es importante que te dejes vacunar.   Je důležité, aby ses nechal očkovat. 

  ¿No creéis que se lo merezca?   Nemyslíte si, že si to zaslouží? 

  ¿Quiere que le envuelva el libro?   Chcete, abych vám tu knihu zabalila? 

  ¡Cómo es posible que no te hayas vestido 
aún! 

  Jak je možné, že ses ještě neoblékl? 

  Avísame cuando vuelva Luis.   Dej mi vědět, jak se vrátí Luis. 

  Me extraña que María no haya llamado 
todavía. 

  Udivuje mě, že María ještě nezavolala. 

  Te lo diré cuando lo piense.   Povím ti to, jak to promyslím. 

  Cuando conozcas a Lucía, verás que es 
muy guapa e inteligente. 

  Až poznáš Lucii, uvidíš, že je velmi krásná 
a inteligentní. 

  Cuando se alegre lo sabrás.   Když se bude radovat, budeš o tom vědět. 

  Te llamo cuando lo decida.   Zavolám ti, jak se rozhodnu. 

  No creo que gane.   Nevěřím, že by vyhrál. 

  No es necesario que pagues la cuenta, yo 
tengo dinero. 

  Není nutné, abys ten účet zaplatil, já mám 
peníze. 

  ¿Cómo es posible que no estés con 
Miguel? 

  Jak je možné, že nejsi s Miguelem? 

  Prefiero que me devuelvan el dinero.   Byl bych radši, kdybyste mi vrátili peníze. 

  Es una pena que no quieras ir al cine con 
nosotros. 

  Je škoda, že s námi nechceš jít do kina. 

  Hablaré cuando te calles.   Budu mluvit, až ztichneš. 

  Espera a que acabe.   Počkej, až to skončí. 

  Es normal que los niños jueguen.   Je normální. že si děti hrají. 

  Es una pena que Leticia no quiera casarse 
contigo. 

  Je škoda, že si tě Leticia nechce vzít. 

  ¡Ojalá haga buen tiempo mañana!   Kéž by zítra bylo hezké počasí! 

  Esperamos que no cancelen el vuelo.   Doufám, že ten let nezruší. 

  ¡Qué pena que no hayáis querido ir con 
nosotros a ese concierto! 

  To je škoda, že jste nechtěli jít s námi na 
ten koncert. 
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  Me parece que corres demasiado peligro.   Zdá se mi, že se příliš vystavuješ 
nebezpečí. 

  Es una pena que Bea no haya querido 
participar en ese concurso. 

  Je škoda, že se Bea nechtěla té soutěže 
zúčastnit. 

  Quiero conocer a una estrella que trabaje 
en Hollywood. 

  Chci poznat nějakou hvězdu, která pracuje 
v Hollywoodu. 

  Será mejor que te calles.   Bude lepší, když budeš mlčet. 

  Cuando llegues a Nueva York, escríbeme 
una postal. 

  Až přijedeš do New Yorku, napiš mi 
pohled. 

  Espero que no cambie de opinión.   Doufám, že nezmění názor. 

  Estoy buscando un restaurante que esté 
cerca de nuestro hotel. 

  Hledám restauraci, která by byla blízko 
našeho hotelu. 

  Es conveniente que descanses.   Je vhodné, aby sis odpočinul. 

  Cuando volvamos a casa, te haré la 
comida. 

  Až se vrátíme domů, připravím ti jídlo. 

  Cuando me preocupe lo sabrás.   Až si budu dělat starosti, dozvíš se to. 

  Espera a que regresen.   Počkej, až se vrátí. 

  Es importante que tomes estas pastillas.   Je důležité, abys bral tyto prášky. 

  Es muy tarde pero esperamos que el 
supermercado esté abierto aún. 

  Je už pozdě, ale doufáme, že supermarket 
bude ještě otevřený. 

  Ten cuidado cuando cosas.   Dávej pozor, když šiješ. 

  Me extraña que haya llegado con tanto 
retraso, habitualmente es puntual. 

  Udivuje mě, že přišla s takovým 
zpožděním, obvykle je dochvilná. 

  Estoy buscando un trabajo que esté cerca 
de mi casa. 

  Hledám si práci, která by byla blízko 
mého domu. 

  ¿Cuándo iremos a la piscina? - Cuando 
deje de llover. 

  Kdy půjdeme na koupaliště? - Až přestane 
pršet. 

  Es una pena que José no haya querido ir de 
excursión tampoco. 

  Je škoda, že José také nechtěl jet na výlet. 

  Si te duele la cabeza, será mejor que te 
acuestes. 

  Jestliže tě bolí hlava, bude lepší, když 
půjdeš spát. 

  Espero que fueran igual de buenos que tú.   Očekávám, že jsou stejně dobří jako ty. 

  Avísame cuando lleguen Paula y Miguel.   Dej mi vědět, až Paula a Miguel přijedou. 

  Quiero ver esta película aunque sea mala.   Chci vidět tento film, i když bude špatný. 

  Voy a bajar cuando aparques el coche.   Vystoupím, až zaparkuješ auto. 

  Cuando mande el paquete te lo diré.   Jakmile pošlu ten balík, řeknu ti to. 
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  Te llamaré cuando la envíe.   Zavolám ti, když ho pošlu. 

  Espero que estudies mucho.   Doufám, že se hodně učíš. 

  Ojalá me toque la lotería.   Kéž bych vyhrál loterii. 

  No le dejes que fría nada.   Nenech ho, aby něco smažil. 

  Espero que no necesites que te rescate.   Očekávám, že nepotřebuješ, ať tě 
zachráním. 

  Es conveniente que estudiemos un poco de 
español antes de viajar a España. 

  Je vhodné, abychom trochu studovali 
španělštinu předtím, než odcestujeme do 
Španělska. 

  Espero que no lo mate.   Očekávám, že ho nezabije. 

  Queremos irnos de vacaciones a un lugar 
donde no haya mucha gente. 

  Chceme jet na prázdniny na nějaké místo, 
kde by nebylo hodně lidí. 

  ¿Cuándo lavaréis la vajilla? - Cuando 
tengamos más tiempo. 

  Kdy umyjete nádobí? - Až budeme mít 
více času. 

  Es conveniente que llegues a tiempo.   Je vhodné, abys přišel včas. 

  No creo que tema nada.   Nemyslím si, že by se něčeho bál. 

  Te avisaré cuando ataque.   Dám ti vědět, jak zaútočí. 

  Aquí no hay nadie que sepa hablar 
portugués. 

  Není tady nikdo, kdo by mluvil 
portugalsky. 

  Estamos buscando un hotel que tenga una 
piscina grande. 

  Hledáme hotel, který by měl velký bazén. 

  No es necesario que lo sepamos todo.   Není důležité, abychom věděli všechno. 

  ¿Cuándo visitarás el castillo? - Cuando no 
esté tan cansado. 

  Kdy navštívíš hrad? Až nebudu tak 
unavený. 

  ¡Qué pena que no tenga dinero para poder 
comprar este portátil! 

  To je škoda, že nemám peníze, abych si 
mohl koupit tento notebook. 

  Aunque mi abuela tenga noventa años, 
está estupendamente. 

  I když je mojí babičce devadesát let, je na 
tom skvěle. 

  No es bueno que los visitemos sin aviso.   Není dobré, abychom je navštívili bez 
ohlášení. 

  ¡Qué raro que no haya llegado Pepa aún!   To je divné, že Pepa ještě nepřišla! 

  Avísame cuando se duerma.   Dej mi vědět, až usne. 

  Quizás lleguemos tarde.   Možná přijedeme pozdě. 

  Cuando limpies te ayudaré.   Jak budeš uklízet, tak ti pomohu. 

  ¿Hay por aquí algún bar que esté abierto? .   Je tady nějaký bar, který by byl otevřený? 
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  No creo que lo entiendas.   Nevěřím, že bys to pochopil. 

  Te llamaré cuando haya clase.   Zavolám ti, až bude vyučování. 

  Se te ve muy cansado. Espero que 
duermas bien. 

  Je vidět, že jsi hodně unavený. Doufám, že 
budeš dobře spát. 

  Es imprescindible que se lo digas.   Je nezbytné, abys jim to řekl. 

  Hay que esperar hasta que abran.   Je třeba počkat, dokud neotevřou. 

  Avísame cuando la recibas.   Dej mi vědět, jak ho dostaneš (dopis). 

  Me extraña que Elena no conteste al 
móvil. 

  Udivuje mě, že Elena nebere mobil. 

  Te llamaré cuando llegue a la escuela.   Zavolám ti, až dorazím do školy. 

  Haré lo que elija la mayoría.   Udělám to, co zvolí většina. 

  ¡Qué raro que Bea no haya llegado 
todavía! 

  To je divné, že Bea ještě nepřišla! 

  ¡Ojalá tenga razón!   Kéž by měla pravdu! 

  No puede ser que haga tanto calor.   Není možné, aby bylo takové vedro. 

  Cuando muera será tuyo.   Jak umřu, bude tvá. 

  Espero que me lo digas.   Doufám, že mi to řekneš. 

  Le diré a Mauri que te traiga una copa de 
agua. 

  Řeknu Maurimu, aby ti přinesl sklenici 
vody. 

  Apaga la luz cuando cierres.   Zhasni, až zavřeš. 

  Cuando caiga me levantaré.   Když padnu, znovu se zvednu. 

  Es bueno que le compres un regalo a José.   Je dobré, abys koupil Josému nějaký 
dárek. 

  Es una pena que no vengas mañana a 
nuestra boda. 

  Je škoda, že zítra nepřijdeš na naši svatbu. 

  No hay evidencia de que haya pasado 
algo. 

  Není důkaz, že se něco stalo. 

  ¿Cómo es posible que no tengamos ningún 
dinero? 

  Jak je možné, že nemáme žádné peníze? 

  Me extraña que no te hayas vestido mejor, 
hace mucho viento. 

  Udivuje mě, že ses neoblékla lépe, je 
velký vítr. 

  No creo que alcance a Pedro corriendo.   Nemyslím, že dožene Pedra, když poběží. 

  Diré que les reserven una habitación doble 
en ese hotel. 

  Řeknu, aby vám v tom hotelu 
zarezervovali dvoulůžkový pokoj. 

  No creo que lo pida.   Nevěřím, že o to požádá. 
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  En nuestra clase hay poca gente que no 
estudie español. 

  V naší třídě je málo lidí, kteří by 
nestudovali španělštinu. 

  Es importante que os traigáis ropa de 
verano. 

  Je důležité, abyste si přivezli letní 
oblečení. 

  Esperamos que os sintáis bien en nuestra 
casa. 

  Doufáme, že se u nás doma budete cítit 
dobře. 

  ¡Ojalá pueda ir a París con vosotros!   Kéž bych s vámi mohl jet do Paříže! 

  ¿No hay por aquí ningún restaurante que 
esté abierto? 

  Není tady nějaká restaurace, která by byla 
otevřená? 

  Espero que lo firmes.   Očekávám, že to podepíšeš. 

  En esta zona hay pocas casas que estén 
lejos de la carretera. 

  V této oblasti je málo domů, které by byly 
daleko od silnice. 

  No quiero que siga trabajando ahí.   Nechci, aby pokračoval v práci tady. 

  Señora Sánchez, tengo un libro para usted. 
Espero que le guste. 

  Paní Sánchezová, mám pro vás jednu 
knihu. Doufám, že se vám bude líbit. 

  Te dolerá cuando andes.   Bude tě to bolet, když budeš chodit. 

  ¡Qué raro que no se haya encontrado mi 
gorro perdido! 

  To je divné, že se nenašla má ztracená 
čepice! 

  ¡Qué raro que hoy no haya venido Mauri a 
clase! 

  To je ale zvláštní, že Mauri dnes nepřišel 
do školy. 

  No hay muchas chicas que sean tan guapas 
como María. 

  Není mnoho dívek, které by byly tak 
krásné jako María. 

  Nunca he conocido a nadie que hable 
tantos idiomas como ella. 

  Nikdy jsem nepoznal nikoho, kdo by 
mluvil tolika jazyky jako ona. 

  No creo que me dispare.   Nevěřím, že na mě vystřelí. 

  Sois libres de hacer lo que queráis.   Jste volní, můžete dělat co chcete. 

  Estoy muy ocupado así que no me 
molestes más. 

  Jsem velmi zaneprázdněný, tak už mě 
neobtěžuj. 

  Compraré este libro cuando tenga dinero.   Koupím si tu knihu, až budu mít peníze. 

  Me extraña que la niña no llore.   Udivuje mě, že holčička nepláče. 

  No hace falta que lo traigas.   Není třeba, abys to nosil. 

  Queremos comprar un piso que tenga una 
terraza grande. 

  Chceme koupit byt, který by měl velikou 
terasu. 

  Avísame cuando juegues.   Dej mi vědět, jak budeš hrát. 

  Avísame cuando lo intentes.   Dej mi vědět, jak to zkusíš. 

  Espera a que se mueva.   Počkej, až se pohne. 
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  Cuando tardes mucho, avísame.   Jakmile se hodně zpozdíš, dej mi vědět. 

  ¡No puede ser que te despidan del trabajo!   To není možné, že tě propustí z práce! 

  Cuando vaya a Sevilla, iré a veros.   Až pojedu do Sevilly, přijdu vás navštívit. 

  Es imprescindible que veas la película 
hasta el fin. 

  Je nezbytné, abys ten film viděl až do 
konce. 

  Avíseme cuando lo encuentre.   Dejte mi vědět, až to najdete. 

  No creo que todos los días sean de fiesta.   Nemyslím, že každý den by měla být 
nějaká oslava. 

  No me gusta que me chistes.   Nelíbí se mi, že si ze mě děláš legraci. 

  Deja que te cure las heridas.   Nech ať ti vyléčím rány. 

  Necesito que me abraces.   Potřebuji, abys mě obejmula. 

  ¿Cómo es posible que haya aquí tanto 
desorden? 

  Jak je možné, že je tady takový 
nepořádek? 

  Espero que te guste la comida.   Očekávám, že ti bude chutnat. 

  ¡Qué raro que no esté Mauri con vosotros!   To je divné, že s vámi Mauri není! 

  Pablo, espero que nunca me olvides.   Pablo, doufám, že na mě nikdy 
nezapomeneš. 

  Me parece que te preocupas demasiado.   Zdá se mi, že si děláš příliš velké starosti. 

  No es bueno que duermas tan pocas horas.   Není dobré, abys spala tak málo. 

  ¿Cómo es posible que este restaurante sea 
tan barato? 

  Jak je možné, že tato restaurace je tak 
levná? 

  Cuando estemos en Barcelona, podremos 
ver la arquitectura de Gaudí. 

  Až budeme v Barceloně, budeme se moci 
podívat na Gaudího architekturu. 

  Es una pena que Manuel y Ana se hayan 
separado. 

  Je škoda, že Manuel a Ana se rozešli. 

  ¿Cómo es posible que no funcione el aire 
acondicionado? 

  Jak je možné, že nefunguje klimatizace? 

  Te voy a llamar cuando vuelva Lucía.   Zavolám ti, až se Lucie vrátí. 

  Es conveniente que vayas a la fiesta con 
nosotros. 

  Je vhodné, abys šel na oslavu s námi. 

  No creo que ocurra nada.   Nevěřím, že se něco stane. 

  Estos zapatos hacen que parezca más alto.   Tyhle boty dělají, že si připadám vyšší. 

  ¿Hay por aquí algún hotel que esté cerca 
de la estación de metro? . 

  Je tady nějaký hotel, který by byl blízko 
stanice metra? 
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  ¡Qué raro que papá no haya comprado el 
árbol de Navidad! 

  To je divné, že táta nekoupil vánoční 
stromek! 

  Me extraña que no nos hayan avisado.   Udivuje mě, že nám nic neoznámili. 

  No puede ser que no lo sepas todavía.   Není možné, že bys to ještě nevěděl. 

  Calienta cuando corras.   Rozehřej se, když poběžíš. 

  En la fiesta de Javier habrá mucha gente, 
espero que te vistas adecuadamente. 

  Na Javierově oslavě bude hodně lidí, 
doufám, že se vhodně oblečeš. 

  No creo que sienta lo mismo que tú.   Nemyslím, že cítí to samé co ty. 

  Es conveniente que comas más verdura.   Je vhodné, abys jedl více zeleniny. 

  Cuando haga mejor tiempo, iremos de 
excursión. 

  Až bude lepší počasí, pojedeme na výlet. 

  Cuando suba te lo diré.   Jak vystoupím, řeknu ti. 

  Aunque parezca un chiste, es un sucedido.   I když se to zdá jako vtip, stalo se to. 

  Espero que pases un hermoso día de 
cumpleaños. 

  Doufám, že strávíš krásný narozeninový 
den. 

  Mis padres me han prohibido que salga de 
casa después de las nueve. 

  Rodiče mi zakázali, abych vycházel z 
domu po deváté hodině. 

  Te he comprado un móvil para que me 
puedas llamar. 

  Koupil jsem ti mobil, abys mi mohla 
zavolat. 

  Apaga el fuego antes de que se queme la 
comida. 

  Zhasni oheň dříve, než se to jídlo spálí. 
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  Dám ti vědět, jak zaútočí.   Te avisaré cuando ataque. 

  To je divné, že se nenašla má ztracená 
čepice! 

  ¡Qué raro que no se haya encontrado mi 
gorro perdido! 

  Je nutné, aby ses předem objednal.   Es necesario que pidas la hora con 
antelación. 

  Jak vystoupím, řeknu ti.   Cuando suba te lo diré. 

  Očekávám, že jsou stejně dobří jako ty.   Espero que fueran igual de buenos que tú. 

  Je důležité, abyste si přivezli letní 
oblečení. 

  Es importante que os traigáis ropa de 
verano. 

  Není možné, aby měl vlak takové 
zpoždění. 

  No puede ser que el tren tenga tanto 
retraso. 
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  Jak je možné, že nemáme žádné peníze?   ¿Cómo es posible que no tengamos ningún 
dinero? 

  Zavolej, jakmile toho dosáhneš.   Llama cuando lo consigas. 

  Dej mi vědět, jak to zkusíš.   Avísame cuando lo intentes. 

  Až přijedeš do New Yorku, napiš mi 
pohled. 

  Cuando llegues a Nueva York, escríbeme 
una postal. 

  To je divné, že María nešla ven se svými 
kamarádkami! 

  ¡Qué raro que María no haya salido con 
sus amigas! 

  Až bude lepší počasí, pojedeme na výlet.   Cuando haga mejor tiempo, iremos de 
excursión. 

  Nemyslím, že dožene Pedra, když poběží.   No creo que alcance a Pedro corriendo. 

  Potřebuji, abys mě obejmula.   Necesito que me abraces. 

  Doufám, že všechno dobře dopadne.   Espero que todo salga bien. 

  Kdy mi vrátíš tu knihu? - Až ji najdu.   ¿Cuándo me devolverás el libro? - Cuando 
lo encuentre. 

  Když padnu, znovu se zvednu.   Cuando caiga me levantaré. 

  Chci poznat nějakou hvězdu, která pracuje 
v Hollywoodu. 

  Quiero conocer a una estrella que trabaje 
en Hollywood. 

  Je nezbytné, abys jim to řekl.   Es imprescindible que se lo digas. 

  Až budeme v Granadě, navštívíme 
Alhambru. 

  Cuando estemos en Granada, visitaremos 
la Alhambra. 

  Až si budu dělat starosti, dozvíš se to.   Cuando me preocupe lo sabrás. 

  Jak umřu, bude tvá.   Cuando muera será tuyo. 

  Nenech ho, aby něco smažil.   No le dejes que fría nada. 

  Zavolám ti, jak se rozhodnu.   Te llamo cuando lo decida. 

  Pokud nebudeš studovat, je nemožné, že 
projdeš. 

  Si no estudias es imposible que apruebes. 

  Rozehřej se, když poběžíš.   Calienta cuando corras. 

  To není možné, že tě propustí z práce!   ¡No puede ser que te despidan del trabajo! 

  Je škoda, že José také nechtěl jet na výlet.   Es una pena que José no haya querido ir de 
excursión tampoco. 

  Doufám, že ten let nezruší.   Esperamos que no cancelen el vuelo. 

  Dej mi vědět, jak budeš hrát.   Avísame cuando juegues. 

  Jak budeš uklízet, tak ti pomohu.   Cuando limpies te ayudaré. 
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  Doufám, že mi to řekneš.   Espero que me lo digas. 

  Je tady nějaký bar, který by byl otevřený?   ¿Hay por aquí algún bar que esté abierto? . 

  Nevěřím, že by vyhrál.   No creo que gane. 

  Bude lepší, když budeš mlčet.   Será mejor que te calles. 

  Nech ať ti vyléčím rány.   Deja que te cure las heridas. 

  Očekávám, že to podepíšeš.   Espero que lo firmes. 

  Očekávám, že nepotřebuješ, ať tě 
zachráním. 

  Espero que no necesites que te rescate. 

  Nevěřím, že na mě vystřelí.   No creo que me dispare. 

  Chceme koupit byt, který by měl velikou 
terasu. 

  Queremos comprar un piso que tenga una 
terraza grande. 

  Nelíbí se mi, že si ze mě děláš legraci.   No me gusta que me chistes. 

  Budu mluvit, až ztichneš.   Hablaré cuando te calles. 

  Počkej, až to skončí.   Espera a que acabe. 

  Není důkaz, že se něco stalo.   No hay evidencia de que haya pasado 
algo. 

  Kdy navštívíš hrad? Až nebudu tak 
unavený. 

  ¿Cuándo visitarás el castillo? - Cuando no 
esté tan cansado. 

  Koupím si tu knihu, až budu mít peníze.   Compraré este libro cuando tenga dinero. 

  Je škoda, že s námi nechceš jít do kina.   Es una pena que no quieras ir al cine con 
nosotros. 

  Dávej pozor, když šiješ.   Ten cuidado cuando cosas. 

  Hledají sekretářku, která by mluvila 
francouzsky. 

  Están buscando una secretaria que hable 
francés. 

  Kéž by měla pravdu!   ¡Ojalá tenga razón! 

  Jakmile pošlu ten balík, řeknu ti to.   Cuando mande el paquete te lo diré. 

  Hledám restauraci, která by byla blízko 
našeho hotelu. 

  Estoy buscando un restaurante que esté 
cerca de nuestro hotel. 

  Je dobré, že to není chřipka.   Es bueno que no sea una gripe. 

  Není možné, že bys to ještě nevěděl.   No puede ser que no lo sepas todavía. 

  Není tady nějaká restaurace, která by byla 
otevřená? 

  ¿No hay por aquí ningún restaurante que 
esté abierto? 

  Jsem velmi zaneprázdněný, tak už mě 
neobtěžuj. 

  Estoy muy ocupado así que no me 
molestes más. 
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  Je škoda, že Manuel a Ana se rozešli.   Es una pena que Manuel y Ana se hayan 
separado. 

  Dej mi vědět, až půjdeš ven.   Avísame cuando salgas. 

  Udivuje mě, že Elena nebere mobil.   Me extraña que Elena no conteste al 
móvil. 

  Je vhodné, abys jedl více zeleniny.   Es conveniente que comas más verdura. 

  Jak je možné, že nefunguje klimatizace?   ¿Cómo es posible que no funcione el aire 
acondicionado? 

  Udivuje mě, že María ještě nezavolala.   Me extraña que María no haya llamado 
todavía. 

  Je důležité, aby ses nechal očkovat.   Es importante que te dejes vacunar. 

  Na Javierově oslavě bude hodně lidí, 
doufám, že se vhodně oblečeš. 

  En la fiesta de Javier habrá mucha gente, 
espero que te vistas adecuadamente. 

  Nevěřím, že bys to pochopil.   No creo que lo entiendas. 

  Nemyslím, že cítí to samé co ty.   No creo que sienta lo mismo que tú. 

  Je škoda, že zítra nepřijdeš na naši svatbu.   Es una pena que no vengas mañana a 
nuestra boda. 

  Hledáme hotel, který by měl velký bazén.   Estamos buscando un hotel que tenga una 
piscina grande. 

  Není dobré, abys spala tak málo.   No es bueno que duermas tan pocas horas. 

  Je nezbytné, abys ten film viděl až do 
konce. 

  Es imprescindible que veas la película 
hasta el fin. 

  Není dobré, abychom je navštívili bez 
ohlášení. 

  No es bueno que los visitemos sin aviso. 

  Není tady nikdo, kdo by mluvil 
portugalsky. 

  Aquí no hay nadie que sepa hablar 
portugués. 

  Když se bude radovat, budeš o tom vědět.   Cuando se alegre lo sabrás. 

  Není možné, že by tam nikdo nebyl.   No puede ser que no haya nadie allí. 

  Není třeba, abys to nosil.   No hace falta que lo traigas. 

  Nevěřím, že o to požádá.   No creo que lo pida. 

  Je důležité, abys bral tyto prášky.   Es importante que tomes estas pastillas. 

  To je škoda, že Puri ztratila svůj zlatý 
prstýnek. 

  Es una pena que Puri haya perdido su 
anillo de oro. 

  Doufám, že se hodně učíš.   Espero que estudies mucho. 

  Zavolám ti, až dorazím do školy.   Te llamaré cuando llegue a la escuela. 
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  Tyhle boty dělají, že si připadám vyšší.   Estos zapatos hacen que parezca más alto. 

  Jak je možné, že přijedeš později?   ¿Cómo es posible que llegues más tarde? 

  Dej mi vědět, až usne.   Avísame cuando se duerma. 

  Kéž bych vyhrál loterii.   Ojalá me toque la lotería. 

  Bude tě to bolet, když budeš chodit.   Te dolerá cuando andes. 

  Dej mi vědět, až Paula a Miguel přijedou.   Avísame cuando lleguen Paula y Miguel. 

  Až pojedu do Sevilly, přijdu vás navštívit.   Cuando vaya a Sevilla, iré a veros. 

  Jak je možné, že je tady takový 
nepořádek? 

  ¿Cómo es posible que haya aquí tanto 
desorden? 

  Není důležité, abychom věděli všechno.   No es necesario que lo sepamos todo. 

  Jak je možné, že tato restaurace je tak 
levná? 

  ¿Cómo es posible que este restaurante sea 
tan barato? 

  Udivuje mě, že ses neoblékla lépe, je 
velký vítr. 

  Me extraña que no te hayas vestido mejor, 
hace mucho viento. 

  V naší třídě je málo lidí, kteří by 
nestudovali španělštinu. 

  En nuestra clase hay poca gente que no 
estudie español. 

  Zavolám ti, až bude vyučování.   Te llamaré cuando haya clase. 

  Je tady nějaký hotel, který by byl blízko 
stanice metra? 

  ¿Hay por aquí algún hotel que esté cerca 
de la estación de metro? . 

  Očekávám, že ti bude chutnat.   Espero que te guste la comida. 

  Jestliže tě bolí hlava, bude lepší, když 
půjdeš spát. 

  Si te duele la cabeza, será mejor que te 
acuestes. 

  Je tu někdo, kdo by rozuměl ruštině?   ¿Hay alguien aquí que entienda ruso? 

  Chci vidět tento film, i když bude špatný.   Quiero ver esta película aunque sea mala. 

  Když si vzpomenu, řeknu ti.   Cuando me acuerde te lo diré. 

  Povím ti to, jak to promyslím.   Te lo diré cuando lo piense. 

  Je škoda, že se Bea nechtěla té soutěže 
zúčastnit. 

  Es una pena que Bea no haya querido 
participar en ese concurso. 

  Nemyslíte si, že si to zaslouží?   ¿No creéis que se lo merezca? 

  Je vidět, že jsi hodně unavený. Doufám, že 
budeš dobře spát. 

  Se te ve muy cansado. Espero que 
duermas bien. 

  Jakmile se hodně zpozdíš, dej mi vědět.   Cuando tardes mucho, avísame. 

  Byl bych radši, kdybyste mi vrátili peníze.   Prefiero que me devuelvan el dinero. 
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  Je dobré, abys koupil Josému nějaký 
dárek. 

  Es bueno que le compres un regalo a José. 

  Půjdeme se na ten film podívat, až ho 
budou dávat v kině. 

  Iremos a ver esa película cuando la pongan 
en el cine. 

  Zdá se mi, že se příliš vystavuješ 
nebezpečí. 

  Me parece que corres demasiado peligro. 

  Dej mi vědět, jak ho dostaneš (dopis).   Avísame cuando la recibas. 

  Zavolám ti, až se Lucie vrátí.   Te voy a llamar cuando vuelva Lucía. 

  Řeknu, aby vám v tom hotelu 
zarezervovali dvoulůžkový pokoj. 

  Diré que les reserven una habitación doble 
en ese hotel. 

  Počkej, až se vrátí.   Espera a que regresen. 

  Nikdy jsem nepoznal nikoho, kdo by 
mluvil tolika jazyky jako ona. 

  Nunca he conocido a nadie que hable 
tantos idiomas como ella. 

  V této oblasti je málo domů, které by byly 
daleko od silnice. 

  En esta zona hay pocas casas que estén 
lejos de la carretera. 

  Očekávám, že ho nezabije.   Espero que no lo mate. 

  Rodiče mi zakázali, abych vycházel z 
domu po deváté hodině. 

  Mis padres me han prohibido que salga de 
casa después de las nueve. 

  Hledám si práci, která by byla blízko 
mého domu. 

  Estoy buscando un trabajo que esté cerca 
de mi casa. 

  Zhasni, až zavřeš.   Apaga la luz cuando cierres. 

  I když je mojí babičce devadesát let, je na 
tom skvěle. 

  Aunque mi abuela tenga noventa años, 
está estupendamente. 

  Paní Sánchezová, mám pro vás jednu 
knihu. Doufám, že se vám bude líbit. 

  Señora Sánchez, tengo un libro para usted. 
Espero que le guste. 

  Je škoda, že jsme neměli peníze na to, 
abychom si koupili to auto. 

  Es una pena que no hayamos tenido dinero 
para comprar ese coche. 

  Není mnoho dívek, které by byly tak 
krásné jako María. 

  No hay muchas chicas que sean tan guapas 
como María. 

  Kéž by zítra bylo hezké počasí!   ¡Ojalá haga buen tiempo mañana! 

  To je divné, že Bea ještě nepřišla!   ¡Qué raro que Bea no haya llegado 
todavía! 

  Až poznáš Lucii, uvidíš, že je velmi krásná 
a inteligentní. 

  Cuando conozcas a Lucía, verás que es 
muy guapa e inteligente. 

  Vystoupím, až zaparkuješ auto.   Voy a bajar cuando aparques el coche. 

  Pablo, doufám, že na mě nikdy 
nezapomeneš. 

  Pablo, espero que nunca me olvides. 
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  Nechci, aby pokračoval v práci tady.   No quiero que siga trabajando ahí. 

  Kdy půjdeme na koupaliště? - Až přestane 
pršet. 

  ¿Cuándo iremos a la piscina? - Cuando 
deje de llover. 

  Je třeba počkat, dokud neotevřou.   Hay que esperar hasta que abran. 

  Doufáte, že nebude zima, že?   Esperáis que no haga frío, ¿verdad? 

  Nevěřím, že by tě nenáviděl.   No creo que te odie. 

  Buď opatrný, když budeš sbírat houby.   Ten cuidado cuando cojas setas. 

  I když se to zdá jako vtip, stalo se to.   Aunque parezca un chiste, es un sucedido. 

  Není možné, aby bylo takové vedro.   No puede ser que haga tanto calor. 

  Je škoda, že si tě Leticia nechce vzít.   Es una pena que Leticia no quiera casarse 
contigo. 

  Zdá se mi, že si děláš příliš velké starosti.   Me parece que te preocupas demasiado. 

  To je ale zvláštní, že Mauri dnes nepřišel 
do školy. 

  ¡Qué raro que hoy no haya venido Mauri a 
clase! 

  Není nutné, abys ten účet zaplatil, já mám 
peníze. 

  No es necesario que pagues la cuenta, yo 
tengo dinero. 

  Je už pozdě, ale doufáme, že supermarket 
bude ještě otevřený. 

  Es muy tarde pero esperamos que el 
supermercado esté abierto aún. 

  To je škoda, že jste nechtěli jít s námi na 
ten koncert. 

  ¡Qué pena que no hayáis querido ir con 
nosotros a ese concierto! 

  Je vhodné, aby sis odpočinul.   Es conveniente que descanses. 

  To je divné, že s vámi Mauri není!   ¡Qué raro que no esté Mauri con vosotros! 

  Udivuje mě, že holčička nepláče.   Me extraña que la niña no llore. 

  Koupil jsem ti mobil, abys mi mohla 
zavolat. 

  Te he comprado un móvil para que me 
puedas llamar. 

  Až se vrátíme domů, připravím ti jídlo.   Cuando volvamos a casa, te haré la 
comida. 

  Nemyslím, že každý den by měla být 
nějaká oslava. 

  No creo que todos los días sean de fiesta. 

  Dej mi vědět, jak se vrátí Luis.   Avísame cuando vuelva Luis. 

  Je vhodné, abys přišel včas.   Es conveniente que llegues a tiempo. 

  Jste volní, můžete dělat co chcete.   Sois libres de hacer lo que queráis. 

  Doufám, že nezmění názor.   Espero que no cambie de opinión. 

  Řeknu Maurimu, aby ti přinesl sklenici 
vody. 

  Le diré a Mauri que te traiga una copa de 
agua. 



 470 

  Udivuje mě, že nám nic neoznámili.   Me extraña que no nos hayan avisado. 

  Nemyslím si, že by burza měla růst.   No creo que la bolsa tienda a subir. 

  Nemyslím si, že by se něčeho bál.   No creo que tema nada. 

  Zavolám ti, když ho pošlu.   Te llamaré cuando la envíe. 

  Je vhodné, abychom trochu studovali 
španělštinu předtím, než odcestujeme do 
Španělska. 

  Es conveniente que estudiemos un poco de 
español antes de viajar a España. 

  Chceme jet na prázdniny na nějaké místo, 
kde by nebylo hodně lidí. 

  Queremos irnos de vacaciones a un lugar 
donde no haya mucha gente. 

  To je divné, že Pepa ještě nepřišla!   ¡Qué raro que no haya llegado Pepa aún! 

  Kéž bych vyhrál v loterii!   Ojalá me toque la lotería. 

  Jak je možné, že ses ještě neoblékl?   ¡Cómo es posible que no te hayas vestido 
aún! 

  Nevěřím, že se něco stane.   No creo que ocurra nada. 

  To je divné, že táta nekoupil vánoční 
stromek! 

  ¡Qué raro que papá no haya comprado el 
árbol de Navidad! 

  Je normální. že si děti hrají.   Es normal que los niños jueguen. 

  Udivuje mě, že přišla s takovým 
zpožděním, obvykle je dochvilná. 

  Me extraña que haya llegado con tanto 
retraso, habitualmente es puntual. 

  Kdy umyjete nádobí? - Až budeme mít 
více času. 

  ¿Cuándo lavaréis la vajilla? - Cuando 
tengamos más tiempo. 

  Počkej, až se pohne.   Espera a que se mueva. 

  Kéž bych s vámi mohl jet do Paříže!   ¡Ojalá pueda ir a París con vosotros! 

  Řekněte, co se vám zlíbí.   Diga lo que le apetezca. 

  To je škoda, že nemám peníze, abych si 
mohl koupit tento notebook. 

  ¡Qué pena que no tenga dinero para poder 
comprar este portátil! 

  Chcete, abych vám tu knihu zabalila?   ¿Quiere que le envuelva el libro? 

  Chce koupit knihu, která by byla zajímavá.   Quiere comprar un libro que sea 
interesante. 

  Až budeme v Barceloně, budeme se moci 
podívat na Gaudího architekturu. 

  Cuando estemos en Barcelona, podremos 
ver la arquitectura de Gaudí. 

  Možná přijedeme pozdě.   Quizás lleguemos tarde. 

  Jak je možné, že nejsi s Miguelem?   ¿Cómo es posible que no estés con 
Miguel? 

  Doufáme, že se u nás doma budete cítit 
dobře. 

  Esperamos que os sintáis bien en nuestra 
casa. 
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  Neznám nikoho, kdo by dělal takové jídlo 
jako moje žena. 

  No conozco a nadie que haga la comida 
como mi mujer. 

  Doufám, že strávíš krásný narozeninový 
den. 

  Espero que pases un hermoso día de 
cumpleaños. 

  Je vhodné, abys šel na oslavu s námi.   Es conveniente que vayas a la fiesta con 
nosotros. 

  Dejte mi vědět, až to najdete.   Avíseme cuando lo encuentre. 

  Udělám to, co zvolí většina.   Haré lo que elija la mayoría. 

  Zhasni oheň dříve, než se to jídlo spálí.   Apaga el fuego antes de que se queme la 
comida. 
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  Avísame cuando lo intentes.   Dej mi vědět, jak to zkusíš. 

  Queremos irnos de vacaciones a un lugar 
donde no haya mucha gente. 

  Chceme jet na prázdniny na nějaké místo, 
kde by nebylo hodně lidí. 

  ¿Cómo es posible que no estés con 
Miguel? 

  Jak je možné, že nejsi s Miguelem? 

  No es necesario que lo sepamos todo.   Není důležité, abychom věděli všechno. 

  Estoy buscando un restaurante que esté 
cerca de nuestro hotel. 

  Hledám restauraci, která by byla blízko 
našeho hotelu. 

  Espero que no necesites que te rescate.   Očekávám, že nepotřebuješ, ať tě 
zachráním. 

  Haré lo que elija la mayoría.   Udělám to, co zvolí většina. 

  ¿No hay por aquí ningún restaurante que 
esté abierto? 

  Není tady nějaká restaurace, která by byla 
otevřená? 

  Me extraña que no te hayas vestido mejor, 
hace mucho viento. 

  Udivuje mě, že ses neoblékla lépe, je 
velký vítr. 

  Apaga la luz cuando cierres.   Zhasni, až zavřeš. 

  Cuando me acuerde te lo diré.   Když si vzpomenu, řeknu ti. 

  No creo que me dispare.   Nevěřím, že na mě vystřelí. 

  Quiere comprar un libro que sea 
interesante. 

  Chce koupit knihu, která by byla zajímavá. 

  Me extraña que Elena no conteste al 
móvil. 

  Udivuje mě, že Elena nebere mobil. 

  ¡Qué raro que no se haya encontrado mi 
gorro perdido! 

  To je divné, že se nenašla má ztracená 
čepice! 
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  Es una pena que Leticia no quiera casarse 
contigo. 

  Je škoda, že si tě Leticia nechce vzít. 

  Es normal que los niños jueguen.   Je normální. že si děti hrají. 

  Es una pena que Puri haya perdido su 
anillo de oro. 

  To je škoda, že Puri ztratila svůj zlatý 
prstýnek. 

  No puede ser que el tren tenga tanto 
retraso. 

  Není možné, aby měl vlak takové 
zpoždění. 

  No creo que te odie.   Nevěřím, že by tě nenáviděl. 

  Quizás lleguemos tarde.   Možná přijedeme pozdě. 

  Se te ve muy cansado. Espero que 
duermas bien. 

  Je vidět, že jsi hodně unavený. Doufám, že 
budeš dobře spát. 

  ¡Qué raro que no esté Mauri con vosotros!   To je divné, že s vámi Mauri není! 

  No hace falta que lo traigas.   Není třeba, abys to nosil. 

  Esperamos que os sintáis bien en nuestra 
casa. 

  Doufáme, že se u nás doma budete cítit 
dobře. 

  Es imprescindible que veas la película 
hasta el fin. 

  Je nezbytné, abys ten film viděl až do 
konce. 

  En nuestra clase hay poca gente que no 
estudie español. 

  V naší třídě je málo lidí, kteří by 
nestudovali španělštinu. 

  Te llamaré cuando la envíe.   Zavolám ti, když ho pošlu. 

  Me extraña que haya llegado con tanto 
retraso, habitualmente es puntual. 

  Udivuje mě, že přišla s takovým 
zpožděním, obvykle je dochvilná. 

  No puede ser que no lo sepas todavía.   Není možné, že bys to ještě nevěděl. 

  No creo que ocurra nada.   Nevěřím, že se něco stane. 

  Compraré este libro cuando tenga dinero.   Koupím si tu knihu, až budu mít peníze. 

  Quiero ver esta película aunque sea mala.   Chci vidět tento film, i když bude špatný. 

  Espero que estudies mucho.   Doufám, že se hodně učíš. 

  Ten cuidado cuando cojas setas.   Buď opatrný, když budeš sbírat houby. 

  Es conveniente que descanses.   Je vhodné, aby sis odpočinul. 

  Es una pena que Manuel y Ana se hayan 
separado. 

  Je škoda, že Manuel a Ana se rozešli. 

  Cuando suba te lo diré.   Jak vystoupím, řeknu ti. 

  No conozco a nadie que haga la comida 
como mi mujer. 

  Neznám nikoho, kdo by dělal takové jídlo 
jako moje žena. 

  Estos zapatos hacen que parezca más alto.   Tyhle boty dělají, že si připadám vyšší. 
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  Si te duele la cabeza, será mejor que te 
acuestes. 

  Jestliže tě bolí hlava, bude lepší, když 
půjdeš spát. 

  Sois libres de hacer lo que queráis.   Jste volní, můžete dělat co chcete. 

  Es bueno que le compres un regalo a José.   Je dobré, abys koupil Josému nějaký 
dárek. 

  Estoy muy ocupado así que no me 
molestes más. 

  Jsem velmi zaneprázdněný, tak už mě 
neobtěžuj. 

  Necesito que me abraces.   Potřebuji, abys mě obejmula. 

  Cuando llegues a Nueva York, escríbeme 
una postal. 

  Až přijedeš do New Yorku, napiš mi 
pohled. 

  Hablaré cuando te calles.   Budu mluvit, až ztichneš. 

  Están buscando una secretaria que hable 
francés. 

  Hledají sekretářku, která by mluvila 
francouzsky. 

  Es importante que tomes estas pastillas.   Je důležité, abys bral tyto prášky. 

  Nunca he conocido a nadie que hable 
tantos idiomas como ella. 

  Nikdy jsem nepoznal nikoho, kdo by 
mluvil tolika jazyky jako ona. 

  ¡Qué raro que hoy no haya venido Mauri a 
clase! 

  To je ale zvláštní, že Mauri dnes nepřišel 
do školy. 

  No creo que lo entiendas.   Nevěřím, že bys to pochopil. 

  ¿Cuándo visitarás el castillo? - Cuando no 
esté tan cansado. 

  Kdy navštívíš hrad? Až nebudu tak 
unavený. 

  Ten cuidado cuando cosas.   Dávej pozor, když šiješ. 

  Llama cuando lo consigas.   Zavolej, jakmile toho dosáhneš. 

  Te llamaré cuando llegue a la escuela.   Zavolám ti, až dorazím do školy. 

  Hay que esperar hasta que abran.   Je třeba počkat, dokud neotevřou. 

  No creo que lo pida.   Nevěřím, že o to požádá. 

  Es una pena que no hayamos tenido dinero 
para comprar ese coche. 

  Je škoda, že jsme neměli peníze na to, 
abychom si koupili to auto. 

  Ojalá me toque la lotería.   Kéž bych vyhrál v loterii! 

  Es conveniente que vayas a la fiesta con 
nosotros. 

  Je vhodné, abys šel na oslavu s námi. 

  Quiero conocer a una estrella que trabaje 
en Hollywood. 

  Chci poznat nějakou hvězdu, která pracuje 
v Hollywoodu. 

  Es una pena que José no haya querido ir de 
excursión tampoco. 

  Je škoda, že José také nechtěl jet na výlet. 

  Avísame cuando juegues.   Dej mi vědět, jak budeš hrát. 
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  Aquí no hay nadie que sepa hablar 
portugués. 

  Není tady nikdo, kdo by mluvil 
portugalsky. 

  Te lo diré cuando lo piense.   Povím ti to, jak to promyslím. 

  No creo que todos los días sean de fiesta.   Nemyslím, že každý den by měla být 
nějaká oslava. 

  Te llamaré cuando haya clase.   Zavolám ti, až bude vyučování. 

  Espero que pases un hermoso día de 
cumpleaños. 

  Doufám, že strávíš krásný narozeninový 
den. 

  Avísame cuando se duerma.   Dej mi vědět, až usne. 

  ¿No creéis que se lo merezca?   Nemyslíte si, že si to zaslouží? 

  Estamos buscando un hotel que tenga una 
piscina grande. 

  Hledáme hotel, který by měl velký bazén. 

  Cuando muera será tuyo.   Jak umřu, bude tvá. 

  Te avisaré cuando ataque.   Dám ti vědět, jak zaútočí. 

  ¡Qué raro que no haya llegado Pepa aún!   To je divné, že Pepa ještě nepřišla! 

  Diga lo que le apetezca.   Řekněte, co se vám zlíbí. 

  Espero que te guste la comida.   Očekávám, že ti bude chutnat. 

  Es una pena que Bea no haya querido 
participar en ese concurso. 

  Je škoda, že se Bea nechtěla té soutěže 
zúčastnit. 

  ¡Ojalá haga buen tiempo mañana!   Kéž by zítra bylo hezké počasí! 

  Ojalá me toque la lotería.   Kéž bych vyhrál loterii. 

  No es bueno que los visitemos sin aviso.   Není dobré, abychom je navštívili bez 
ohlášení. 

  ¿Cómo es posible que haya aquí tanto 
desorden? 

  Jak je možné, že je tady takový 
nepořádek? 

  Me extraña que María no haya llamado 
todavía. 

  Udivuje mě, že María ještě nezavolala. 

  Avíseme cuando lo encuentre.   Dejte mi vědět, až to najdete. 

  Estoy buscando un trabajo que esté cerca 
de mi casa. 

  Hledám si práci, která by byla blízko 
mého domu. 

  Es bueno que no sea una gripe.   Je dobré, že to není chřipka. 

  Cuando limpies te ayudaré.   Jak budeš uklízet, tak ti pomohu. 

  ¡Qué raro que María no haya salido con 
sus amigas! 

  To je divné, že María nešla ven se svými 
kamarádkami! 
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  Cuando estemos en Barcelona, podremos 
ver la arquitectura de Gaudí. 

  Až budeme v Barceloně, budeme se moci 
podívat na Gaudího architekturu. 

  Te voy a llamar cuando vuelva Lucía.   Zavolám ti, až se Lucie vrátí. 

  Calienta cuando corras.   Rozehřej se, když poběžíš. 

  Me parece que te preocupas demasiado.   Zdá se mi, že si děláš příliš velké starosti. 

  Cuando volvamos a casa, te haré la 
comida. 

  Až se vrátíme domů, připravím ti jídlo. 

  Avísame cuando lleguen Paula y Miguel.   Dej mi vědět, až Paula a Miguel přijedou. 

  ¿Hay alguien aquí que entienda ruso?   Je tu někdo, kdo by rozuměl ruštině? 

  No creo que tema nada.   Nemyslím si, že by se něčeho bál. 

  No es necesario que pagues la cuenta, yo 
tengo dinero. 

  Není nutné, abys ten účet zaplatil, já mám 
peníze. 

  Espero que fueran igual de buenos que tú.   Očekávám, že jsou stejně dobří jako ty. 

  Deja que te cure las heridas.   Nech ať ti vyléčím rány. 

  Esperamos que no cancelen el vuelo.   Doufám, že ten let nezruší. 

  Espero que no lo mate.   Očekávám, že ho nezabije. 

  ¡Qué raro que Bea no haya llegado 
todavía! 

  To je divné, že Bea ještě nepřišla! 

  Pablo, espero que nunca me olvides.   Pablo, doufám, že na mě nikdy 
nezapomeneš. 

  Espera a que se mueva.   Počkej, až se pohne. 

  ¡Qué pena que no tenga dinero para poder 
comprar este portátil! 

  To je škoda, že nemám peníze, abych si 
mohl koupit tento notebook. 

  Me extraña que no nos hayan avisado.   Udivuje mě, že nám nic neoznámili. 

  ¡Cómo es posible que no te hayas vestido 
aún! 

  Jak je možné, že ses ještě neoblékl? 

  ¿Cuándo me devolverás el libro? - Cuando 
lo encuentre. 

  Kdy mi vrátíš tu knihu? - Až ji najdu. 

  Avísame cuando salgas.   Dej mi vědět, až půjdeš ven. 

  Mis padres me han prohibido que salga de 
casa después de las nueve. 

  Rodiče mi zakázali, abych vycházel z 
domu po deváté hodině. 

  Es necesario que pidas la hora con 
antelación. 

  Je nutné, aby ses předem objednal. 

  No hay evidencia de que haya pasado 
algo. 

  Není důkaz, že se něco stalo. 
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  No hay muchas chicas que sean tan guapas 
como María. 

  Není mnoho dívek, které by byly tak 
krásné jako María. 

  Cuando haga mejor tiempo, iremos de 
excursión. 

  Až bude lepší počasí, pojedeme na výlet. 

  Queremos comprar un piso que tenga una 
terraza grande. 

  Chceme koupit byt, který by měl velikou 
terasu. 

  Es imprescindible que se lo digas.   Je nezbytné, abys jim to řekl. 

  Aunque parezca un chiste, es un sucedido.   I když se to zdá jako vtip, stalo se to. 

  Espero que no cambie de opinión.   Doufám, že nezmění názor. 

  Es conveniente que comas más verdura.   Je vhodné, abys jedl více zeleniny. 

  ¿Cómo es posible que no tengamos ningún 
dinero? 

  Jak je možné, že nemáme žádné peníze? 

  Cuando caiga me levantaré.   Když padnu, znovu se zvednu. 

  Espera a que regresen.   Počkej, až se vrátí. 

  Espero que me lo digas.   Doufám, že mi to řekneš. 

  No puede ser que haga tanto calor.   Není možné, aby bylo takové vedro. 

  No creo que alcance a Pedro corriendo.   Nemyslím, že dožene Pedra, když poběží. 

  ¡Qué pena que no hayáis querido ir con 
nosotros a ese concierto! 

  To je škoda, že jste nechtěli jít s námi na 
ten koncert. 

  Es importante que os traigáis ropa de 
verano. 

  Je důležité, abyste si přivezli letní 
oblečení. 

  ¿Cómo es posible que llegues más tarde?   Jak je možné, že přijedeš později? 

  No quiero que siga trabajando ahí.   Nechci, aby pokračoval v práci tady. 

  ¿Cuándo iremos a la piscina? - Cuando 
deje de llover. 

  Kdy půjdeme na koupaliště? - Až přestane 
pršet. 

  Le diré a Mauri que te traiga una copa de 
agua. 

  Řeknu Maurimu, aby ti přinesl sklenici 
vody. 

  ¡Qué raro que papá no haya comprado el 
árbol de Navidad! 

  To je divné, že táta nekoupil vánoční 
stromek! 

  Iremos a ver esa película cuando la pongan 
en el cine. 

  Půjdeme se na ten film podívat, až ho 
budou dávat v kině. 

  Es muy tarde pero esperamos que el 
supermercado esté abierto aún. 

  Je už pozdě, ale doufáme, že supermarket 
bude ještě otevřený. 

  No me gusta que me chistes.   Nelíbí se mi, že si ze mě děláš legraci. 

  Cuando vaya a Sevilla, iré a veros.   Až pojedu do Sevilly, přijdu vás navštívit. 
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  Me parece que corres demasiado peligro.   Zdá se mi, že se příliš vystavuješ 
nebezpečí. 

  Señora Sánchez, tengo un libro para usted. 
Espero que le guste. 

  Paní Sánchezová, mám pro vás jednu 
knihu. Doufám, že se vám bude líbit. 

  Cuando me preocupe lo sabrás.   Až si budu dělat starosti, dozvíš se to. 

  Es una pena que no vengas mañana a 
nuestra boda. 

  Je škoda, že zítra nepřijdeš na naši svatbu. 

  Avísame cuando la recibas.   Dej mi vědět, jak ho dostaneš (dopis). 

  Esperáis que no haga frío, ¿verdad?   Doufáte, že nebude zima, že? 

  ¿Cómo es posible que no funcione el aire 
acondicionado? 

  Jak je možné, že nefunguje klimatizace? 

  Cuando estemos en Granada, visitaremos 
la Alhambra. 

  Až budeme v Granadě, navštívíme 
Alhambru. 

  Te dolerá cuando andes.   Bude tě to bolet, když budeš chodit. 

  Me extraña que la niña no llore.   Udivuje mě, že holčička nepláče. 

  Si no estudias es imposible que apruebes.   Pokud nebudeš studovat, je nemožné, že 
projdeš. 

  ¿Quiere que le envuelva el libro?   Chcete, abych vám tu knihu zabalila? 

  Espero que todo salga bien.   Doufám, že všechno dobře dopadne. 

  ¿Cuándo lavaréis la vajilla? - Cuando 
tengamos más tiempo. 

  Kdy umyjete nádobí? - Až budeme mít 
více času. 

  Espera a que acabe.   Počkej, až to skončí. 

  Cuando conozcas a Lucía, verás que es 
muy guapa e inteligente. 

  Až poznáš Lucii, uvidíš, že je velmi krásná 
a inteligentní. 

  Es una pena que no quieras ir al cine con 
nosotros. 

  Je škoda, že s námi nechceš jít do kina. 

  ¡Ojalá pueda ir a París con vosotros!   Kéž bych s vámi mohl jet do Paříže! 

  Voy a bajar cuando aparques el coche.   Vystoupím, až zaparkuješ auto. 

  Prefiero que me devuelvan el dinero.   Byl bych radši, kdybyste mi vrátili peníze. 

  No creo que sienta lo mismo que tú.   Nemyslím, že cítí to samé co ty. 

  ¿Hay por aquí algún hotel que esté cerca 
de la estación de metro? . 

  Je tady nějaký hotel, který by byl blízko 
stanice metra? 

  Espero que lo firmes.   Očekávám, že to podepíšeš. 

  Aunque mi abuela tenga noventa años, 
está estupendamente. 

  I když je mojí babičce devadesát let, je na 
tom skvěle. 
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  No es bueno que duermas tan pocas horas.   Není dobré, abys spala tak málo. 

  No le dejes que fría nada.   Nenech ho, aby něco smažil. 

  Cuando tardes mucho, avísame.   Jakmile se hodně zpozdíš, dej mi vědět. 

  No puede ser que no haya nadie allí.   Není možné, že by tam nikdo nebyl. 

  No creo que la bolsa tienda a subir.   Nemyslím si, že by burza měla růst. 

  Es conveniente que estudiemos un poco de 
español antes de viajar a España. 

  Je vhodné, abychom trochu studovali 
španělštinu předtím, než odcestujeme do 
Španělska. 

  ¡Ojalá tenga razón!   Kéž by měla pravdu! 

  Te llamo cuando lo decida.   Zavolám ti, jak se rozhodnu. 

  Avísame cuando vuelva Luis.   Dej mi vědět, jak se vrátí Luis. 

  Es importante que te dejes vacunar.   Je důležité, aby ses nechal očkovat. 

  ¿Hay por aquí algún bar que esté abierto? .   Je tady nějaký bar, který by byl otevřený? 

  ¿Cómo es posible que este restaurante sea 
tan barato? 

  Jak je možné, že tato restaurace je tak 
levná? 

  Será mejor que te calles.   Bude lepší, když budeš mlčet. 

  Es conveniente que llegues a tiempo.   Je vhodné, abys přišel včas. 

  Cuando mande el paquete te lo diré.   Jakmile pošlu ten balík, řeknu ti to. 

  Diré que les reserven una habitación doble 
en ese hotel. 

  Řeknu, aby vám v tom hotelu 
zarezervovali dvoulůžkový pokoj. 

  ¡No puede ser que te despidan del trabajo!   To není možné, že tě propustí z práce! 

  En la fiesta de Javier habrá mucha gente, 
espero que te vistas adecuadamente. 

  Na Javierově oslavě bude hodně lidí, 
doufám, že se vhodně oblečeš. 

  En esta zona hay pocas casas que estén 
lejos de la carretera. 

  V této oblasti je málo domů, které by byly 
daleko od silnice. 

  Cuando se alegre lo sabrás.   Když se bude radovat, budeš o tom vědět. 

  Te he comprado un móvil para que me 
puedas llamar. 

  Koupil jsem ti mobil, abys mi mohla 
zavolat. 

  No creo que gane.   Nevěřím, že by vyhrál. 

  Apaga el fuego antes de que se queme la 
comida. 

  Zhasni oheň dříve, než se to jídlo spálí. 
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062.00_Lekce 11_subjuntiv_přítomný_karty 

abrir - abra, abras, abra, 
abramos, abráis, abran 

acabar - acabe, acabes, 
acabe, acabemos, acabéis, 

acaben 

acordar - acuerde, acuerdes, 
acuerde, acordemos, 
acordéis, acuerden 

adecuamente 
alcanzar - alcance, alcances, 

alcance, alcancemos, 
alcancéis, alcancen 

alegrar - alegre, alegres, 
alegre, alegremos, alegréis, 

alegren 

andar - ande, andes, ande, 
andemos, andéis, anden 

anillo 
atacar - ataque, ataques, 

ataque, ataquemos, ataquéis, 
ataquen 

caer - caiga, caigas, caiga, 
caigamos, caigáis, caigan 

callar - calle, calles, calle, 
callemos, calléis, callen 

cerrar - cierre, cierres, cierre, 
cerremos, cerréis, cierren 

coger - coja, cojas, coja, 
cojamos, cojáis, cojan 

conseguir - consiga, 
consigas, consiga, 

consigamos, consigáis, 
consigan 

conveniente 

correr - corra, corras, corra, 
corramos, corráis, corran 

coser - cosa, cosas, cosa, 
cosamos, cosáis, cosan 

decidir - decida, decidas, 
decida, decidamos, decidáis, 

decidan 
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abych si vzpomněl - aby si 
vzpomněli 

abych skončil - aby skončili abych otevřel - aby otevřeli 

abych měl radost - aby měli 
radost 

abych dosáhl - aby dosáhli adekvátně 

abych zaútočil - aby zaútočili prsten abych šel - aby šli 

abych zavřel - aby zavřeli abych ztichl - aby ztichli abych padl - aby padli 

příjemné abych dosáhl - aby dosáhli abych sbíral - aby sbírali 

abych rozhodl - aby rozhodli abych šil - aby šili abych běžel - aby běželi 
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decir - diga, digan demasiado desorden 

disparar - dispare, dispares, 
dispare, disparemos, 
disparéis, disparen 

dormir - duerma, duermas, 
duerma, durmamos, durmáis, 

duerman 
que encuentre 

entender - entienda, 
entiendas, entienda, 

entendamos, entendáis, 
entiendan 

enviar - envíe, envíes, envíe, 
enviemos, enviéis, envíen 

estrella 

evidencia fiesta 
firmar - firme, firmes, firme, 

firmemos, firméis, firmen 

freír - fría, frías, fría, 
friamos, friais, frían 

ganar - gane, ganes, gane, 
ganemos, ganéis, ganen 

gorro 

gripe gustar -guste haber - haya 
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nepořádek příliš říci - řekněte 

abych našel abych spal - aby spali abych střelil - aby střelili 

hvězda abych poslal - aby poslali 
abych rozuměl - aby 

rozuměli 

abych podepsal - aby 
podepsali 

večírek důkaz 

klobouk abych vyhrál - aby vyhráli abych smažil - aby smažili 

aby bylo aby se líbilo chřipka 
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heridas hermoso 
chistar - chiste, chistes, 

chiste, chistemos, chistéis, 
chisten 

imposible 
intentar - intente, intentes, 

intente, intentemos, intentéis, 
intenten 

jugar - juegue, juegues, 
juegue, juguemos, juguéis, 

jueguen 

libres 
limpiar - limpie, limpies, 

limpie, limpiemos, limpiéis, 
limpien 

llevar - lleve, lleves, lleve, 
llevemos, llevéis, lleven 

mandar - mande, mandes, 
mande, mandemos, mandéis, 

manden 

matar - mate, mates, mate, 
matemos, matéis, maten 

mayoría 

me extraña 
morir - muera, mueras, 

muera, muramos, muráis, 
mueran 

mover - mueva, muevas, 
mueva, movamos, mováis, 

muevan 

normal 
ocurrir - ocurra, ocurras, 

ocurra, ocurramos, ocurráis, 
ocurran 

odiar - odie, odies, odie, 
odiemos, odiéis, odien 

 
 
 
 
 
 
 
 



 484 

abych žertoval - aby 
žertovali 

krásný rány 

abych hrál - aby hráli abych zkusil - aby zkusili nemožné 

abych nesl - aby nesli abych uklízel - aby uklízeli volní 

většina abych zabil - aby zabili abych poslal - aby poslali 

abych pohnul - aby pohli abych zemřel - aby zemřeli chybí mi, udivuje mne 

abych nenáviděl - aby 
nenáviděli 

abych se objevil - aby se 
objevili 

normální 

 
 
 
 
 
 
 
 



 485 

ojalá 
parecer - parezca, parezcas, 

parezca, parezcamos, 
parezcáis, parezcan 

pastillas 

pedir - pida, pidas, pida, 
pidamos, pidáis, pidan 

pensar - piense, pienses, 
piense, pensemos, penséis, 

piensen 
postal 

preocupar - preocupe, 
preocupes, preocupe, 

preocupemos, preocupéis, 
preocupen 

qué raro quizás 

recibir - reciba, recibas, 
reciba, recibamos, recibáis, 

reciban 

regresar - regrese, regreses, 
regrese, regresemos, 
regreséis, regresen 

rescatar - rescate, rescates, 
rescate, rescatemos, 
rescatéis, rescaten 

retraso 
salir - salga, salgas, salga, 
salgamos, salgáis, salgan 

seguir - siga, sigas, siga, 
sigamos, sigáis, sigan 

sentir - sienta, sientas, sienta, 
sintamos, sintáis, sientan 

separarse 

ser - fuera (fuese), fueras 
(fueses), fuera (fuese), 

fuéramos (fuésemos), fuerais 
(fueseis), fueran (fuesen) 
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pilulky abych se zdál - aby se zdáli doufejme, kéž by 

pohlednice abych myslel - aby mysleli abych prosil - aby prosili 

možná jak divné 
abych se staral - aby se 

starali 

abych zachránil - aby 
zachránili 

abych se vrátil - aby se 
vrátili 

abych dostal - aby dostali 

abych následoval - aby 
následovali 

abych odešel - aby odešli zpoždění 

být - abych byl - aby byli oddělit se, rozejít se abych cítil - aby cítili 
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subir - suba, subas, suba, 
subamos, subáis, suban 

sucedido 
tardar - tarde, tardes, tarde, 
tardemos, tardéis, tarden 

temer - tema, temas, tema, 
temamos, temáis, teman 

tender - tienda tener razón 

tocar - toque, toques, toque, 
toquemos, toquéis, toquen 

traer - traiga, traigas, traiga, 
traigamos, traigáis, traigan 

vacunar 

vajilla 
volver - vuelva, vuelvas, 

vuelva, volvamos, volváis, 
vuelvan 

Hay que esperar hasta que 
abran. 

Espera a que acabe. 
Cuando me acuerde te lo 

diré. 

En la fiesta de Javier habrá 
mucha gente, espero que te 

vistas adecuadamente. 

No creo que alcance a Pedro 
corriendo. 

Cuando se alegre lo sabrás. Te dolerá cuando andes. 
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abych se zpozdil - aby se 
zpozdili 

to co se stalo 
abych vystoupal - aby 

vystoupali 

mít pravdu aby byla tendence 
abych se obával - aby se 

obávali 

očkovat abych nosil - aby nosili abych se dotkl - aby se dotkli 

Je třeba počkat, dokud 
neotevřou. 

abych se vrátil - aby se 
vrátili 

nádobí 

Na Javierově oslavě bude 
hodně lidí, doufám, že se 

vhodně oblečeš. 
Když si vzpomenu, řeknu ti. Počkej, až to skončí. 

Bude tě to bolet, když budeš 
chodit. 

Když se bude radovat, budeš 
o tom vědět. 

Nemyslím, že dožene Pedra, 
když poběží. 
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Es una pena que Puri haya 
perdido su anillo de oro. 

Te avisaré cuando ataque. Cuando caiga me levantaré. 

Hablaré cuando te calles. Apaga la luz cuando cierres. 
Ten cuidado cuando cojas 

setas. 

Llama cuando lo consigas. 
Es conveniente que 

descanses. 
Calienta cuando corras. 

Ten cuidado cuando cosas. Te llamo cuando lo decida. Diga lo que le apetezca. 

Me parece que te preocupas 
demasiado. 

¿Cómo es posible que haya 
aquí tanto desorden? 

No creo que me dispare. 

Avísame cuando se duerma. 
Avíseme cuando lo 

encuentre. 
No creo que lo entiendas. 
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Když padnu, znovu se 
zvednu. 

Dám ti vědět, jak zaútočí. 
To je škoda, že Puri ztratila 

svůj zlatý prstýnek. 

Buď opatrný, když budeš 
sbírat houby. 

Zhasni, až zavřeš. Budu mluvit, až ztichneš. 

Rozehřej se, když poběžíš. Je vhodné, aby sis odpočinul. 
Zavolej, jakmile toho 

dosáhneš. 

Řekněte, co se vám zlíbí. Zavolám ti, jak se rozhodnu. Dávej pozor, když šiješ. 

Nevěřím, že na mě vystřelí. 
Jak je možné, že je tady 

takový nepořádek? 
Zdá se mi, že si děláš příliš 

velké starosti. 

Nevěřím, že bys to pochopil. Dejte mi vědět, až to najdete. Dej mi vědět, až usne. 
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Te llamaré cuando la envíe. 
Quiero conocer a una estrella 

que trabaje en Hollywood. 
No hay evidencia de que 

haya pasado algo. 

No creo que todos los días 
sean de fiesta. 

Espero que lo firmes. No le dejes que fría nada. 

No creo que gane. 
¡Qué raro que no se haya 

encontrado mi gorro 
perdido! 

Es bueno que no sea una 
gripe. 

Espero que te guste la 
comida. 

Te llamaré cuando haya 
clase. 

Deja que te cure las heridas. 

Espero que pases un 
hermoso día de cumpleaños. 

No me gusta que me chistes. 
Si no estudias es imposible 

que apruebes. 

Avísame cuando lo intentes. Avísame cuando juegues. 
Sois libres de hacer lo que 

queráis. 
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Není důkaz, že se něco stalo. 
Chci poznat nějakou hvězdu, 
která pracuje v Hollywoodu. 

Zavolám ti, když ho pošlu. 

Nenech ho, aby něco smažil. Očekávám, že to podepíšeš. 
Nemyslím, že každý den by 

měla být nějaká oslava. 

Je dobré, že to není chřipka. 
To je divné, že se nenašla má 

ztracená čepice! 
Nevěřím, že by vyhrál. 

Nech ať ti vyléčím rány. 
Zavolám ti, až bude 

vyučování. 
Očekávám, že ti bude 

chutnat. 

Pokud nebudeš studovat, je 
nemožné, že projdeš. 

Nelíbí se mi, že si ze mě 
děláš legraci. 

Doufám, že strávíš krásný 
narozeninový den. 

Jste volní, můžete dělat co 
chcete. 

Dej mi vědět, jak budeš hrát. Dej mi vědět, jak to zkusíš. 
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Cuando limpies te ayudaré. 
Cuando mande el paquete te 

lo diré. 
Espero que no lo mate. 

Haré lo que elija la mayoría. 
Me extraña que Elena no 

conteste al móvil. 
Cuando muera será tuyo. 

Espera a que se mueva. 
Es normal que los niños 

jueguen. 
No creo que ocurra nada. 

No creo que te odie. Ojalá me toque la lotería. 
Estos zapatos hacen que 

parezca más alto. 

Es importante que tomes 
estas pastillas. 

No creo que lo pida. Te lo diré cuando lo piense. 

Cuando llegues a Nueva 
York, escríbeme una postal. 

Cuando me preocupe lo 
sabrás. 

Es una pena que Leticia no 
quiera casarse contigo. 
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Očekávám, že ho nezabije. 
Jakmile pošlu ten balík, 

řeknu ti to. 
Jak budeš uklízet, tak ti 

pomohu. 

Jak umřu, bude tvá. 
Udivuje mě, že Elena nebere 

mobil. 
Udělám to, co zvolí většina. 

Nevěřím, že se něco stane. Je normální. že si děti hrají. Počkej, až se pohne. 

Tyhle boty dělají, že si 
připadám vyšší. 

Kéž bych vyhrál v loterii! Nevěřím, že by tě nenáviděl. 

Povím ti to, jak to 
promyslím. 

Nevěřím, že o to požádá. 
Je důležité, abys bral tyto 

prášky. 

Je škoda, že si tě Leticia 
nechce vzít. 

Až si budu dělat starosti, 
dozvíš se to. 

Až přijedeš do New Yorku, 
napiš mi pohled. 
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Quizás lleguemos tarde. Avísame cuando la recibas. Espera a que regresen. 

Espero que no necesites que 
te rescate. 

No puede ser que el tren 
tenga tanto retraso. 

Avísame cuando salgas. 

No quiero que siga 
trabajando ahí. 

No creo que sienta lo mismo 
que tú. 

Es una pena que Manuel y 
Ana se hayan separado. 

Espero que fueran igual de 
buenos que tú. 

Cuando suba te lo diré. 
Aunque parezca un chiste, es 

un sucedido. 

Cuando tardes mucho, 
avísame. 

No creo que tema nada. 
No creo que la bolsa tienda a 

subir. 

¡Ojalá tenga razón! Ojalá me toque la lotería. No hace falta que lo traigas. 
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Počkej, až se vrátí. 
Dej mi vědět, jak ho 

dostaneš (dopis). 
Možná přijedeme pozdě. 

Dej mi vědět, až půjdeš ven. 
Není možné, aby měl vlak 

takové zpoždění. 
Očekávám, že nepotřebuješ, 

ať tě zachráním. 

Je škoda, že Manuel a Ana 
se rozešli. 

Nemyslím, že cítí to samé co 
ty. 

Nechci, aby pokračoval v 
práci tady. 

I když se to zdá jako vtip, 
stalo se to. 

Jak vystoupím, řeknu ti. 
Očekávám, že jsou stejně 

dobří jako ty. 

Nemyslím si, že by burza 
měla růst. 

Nemyslím si, že by se 
něčeho bál. 

Jakmile se hodně zpozdíš, 
dej mi vědět. 

Není třeba, abys to nosil. Kéž bych vyhrál loterii. Kéž by měla pravdu! 
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Es importante que te dejes 
vacunar. 

¿Cuándo lavaréis la vajilla? - 
Cuando tengamos más 

tiempo. 

Avísame cuando vuelva 
Luis. 

Si te duele la cabeza, será 
mejor que te acuestes. 

Es imprescindible que se lo 
digas. 

No es necesario que pagues 
la cuenta, yo tengo dinero. 

¡Ojalá pueda ir a París con 
vosotros! 

¡Ojalá haga buen tiempo 
mañana! 

Es conveniente que comas 
más verdura. 

No es bueno que los 
visitemos sin aviso. 

Es necesario que pidas la 
hora con antelación. 

Es imprescindible que veas 
la película hasta el fin. 

Es conveniente que vayas a 
la fiesta con nosotros. 

Es importante que os traigáis 
ropa de verano. 

Es conveniente que 
estudiemos un poco de 

español antes de viajar a 
España. 

No es necesario que lo 
sepamos todo. 

Es bueno que le compres un 
regalo a José. 

No es bueno que duermas 
tan pocas horas. 
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Dej mi vědět, jak se vrátí 
Luis. 

Kdy umyjete nádobí? - Až 
budeme mít více času. 

Je důležité, aby ses nechal 
očkovat. 

Není nutné, abys ten účet 
zaplatil, já mám peníze. 

Je nezbytné, abys jim to řekl. 
Jestliže tě bolí hlava, bude 

lepší, když půjdeš spát. 

Je vhodné, abys jedl více 
zeleniny. 

Kéž by zítra bylo hezké 
počasí! 

Kéž bych s vámi mohl jet do 
Paříže! 

Je nezbytné, abys ten film 
viděl až do konce. 

Je nutné, aby ses předem 
objednal. 

Není dobré, abychom je 
navštívili bez ohlášení. 

Je vhodné, abychom trochu 
studovali španělštinu 

předtím, než odcestujeme do 
Španělska. 

Je důležité, abyste si přivezli 
letní oblečení. 

Je vhodné, abys šel na oslavu 
s námi. 

Není dobré, abys spala tak 
málo. 

Je dobré, abys koupil Josému 
nějaký dárek. 

Není důležité, abychom 
věděli všechno. 
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Me parece que corres 
demasiado peligro. 

Es conveniente que llegues a 
tiempo. 

Será mejor que te calles. 

Cuando vaya a Sevilla, iré a 
veros. 

Te voy a llamar cuando 
vuelva Lucía. 

Cuando volvamos a casa, te 
haré la comida. 

Cuando estemos en Granada, 
visitaremos la Alhambra. 

Te llamaré cuando llegue a 
la escuela. 

¿Cuándo visitarás el castillo? 
- Cuando no esté tan 

cansado. 

¿Cuándo me devolverás el 
libro? - Cuando lo encuentre. 

Cuando haga mejor tiempo, 
iremos de excursión. 

Avísame cuando lleguen 
Paula y Miguel. 

¿Cuándo iremos a la piscina? 
- Cuando deje de llover. 

Cuando estemos en 
Barcelona, podremos ver la 

arquitectura de Gaudí. 

Cuando conozcas a Lucía, 
verás que es muy guapa e 

inteligente. 

Voy a bajar cuando aparques 
el coche. 

Espero que estudies mucho. Espero que todo salga bien. 
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Bude lepší, když budeš 
mlčet. 

Je vhodné, abys přišel včas. 
Zdá se mi, že se příliš 
vystavuješ nebezpečí. 

Až se vrátíme domů, 
připravím ti jídlo. 

Zavolám ti, až se Lucie vrátí. 
Až pojedu do Sevilly, přijdu 

vás navštívit. 

Kdy navštívíš hrad? Až 
nebudu tak unavený. 

Zavolám ti, až dorazím do 
školy. 

Až budeme v Granadě, 
navštívíme Alhambru. 

Dej mi vědět, až Paula a 
Miguel přijedou. 

Až bude lepší počasí, 
pojedeme na výlet. 

Kdy mi vrátíš tu knihu? - Až 
ji najdu. 

Až poznáš Lucii, uvidíš, že 
je velmi krásná a 

inteligentní. 

Až budeme v Barceloně, 
budeme se moci podívat na 

Gaudího architekturu. 

Kdy půjdeme na koupaliště? 
- Až přestane pršet. 

Doufám, že všechno dobře 
dopadne. 

Doufám, že se hodně učíš. 
Vystoupím, až zaparkuješ 

auto. 
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Esperáis que no haga frío, 
¿verdad? 

Espero que me lo digas. 
Pablo, espero que nunca me 

olvides. 

Esperamos que os sintáis 
bien en nuestra casa. 

Señora Sánchez, tengo un 
libro para usted. Espero que 

le guste. 

Se te ve muy cansado. 
Espero que duermas bien. 

Es muy tarde pero esperamos 
que el supermercado esté 

abierto aún. 

¿Cómo es posible que no 
estés con Miguel? 

¿Cómo es posible que no 
tengamos ningún dinero? 

¿Cómo es posible que no 
funcione el aire 
acondicionado? 

¿Cómo es posible que este 
restaurante sea tan barato? 

No puede ser que haga tanto 
calor. 

No puede ser que no lo sepas 
todavía. 

¿Cómo es posible que 
llegues más tarde? 

Le diré a Mauri que te traiga 
una copa de agua. 

No puede ser que no haya 
nadie allí. 

Espero que no cambie de 
opinión. 

Esperamos que no cancelen 
el vuelo. 
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Pablo, doufám, že na mě 
nikdy nezapomeneš. 

Doufám, že mi to řekneš. Doufáte, že nebude zima, že? 

Je vidět, že jsi hodně 
unavený. Doufám, že budeš 

dobře spát. 

Paní Sánchezová, mám pro 
vás jednu knihu. Doufám, že 

se vám bude líbit. 

Doufáme, že se u nás doma 
budete cítit dobře. 

Jak je možné, že nemáme 
žádné peníze? 

Jak je možné, že nejsi s 
Miguelem? 

Je už pozdě, ale doufáme, že 
supermarket bude ještě 

otevřený. 

Není možné, aby bylo takové 
vedro. 

Jak je možné, že tato 
restaurace je tak levná? 

Jak je možné, že nefunguje 
klimatizace? 

Řeknu Maurimu, aby ti 
přinesl sklenici vody. 

Jak je možné, že přijedeš 
později? 

Není možné, že bys to ještě 
nevěděl. 

Doufám, že ten let nezruší. Doufám, že nezmění názor. 
Není možné, že by tam nikdo 

nebyl. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 503 

Diré que les reserven una 
habitación doble en ese 

hotel. 

Iremos a ver esa película 
cuando la pongan en el cine. 

Compraré este libro cuando 
tenga dinero. 

¡No puede ser que te 
despidan del trabajo! 

Estoy buscando un 
restaurante que esté cerca de 

nuestro hotel. 

En esta zona hay pocas casas 
que estén lejos de la 

carretera. 

¿Hay por aquí algún bar que 
esté abierto? . 

¿Hay por aquí algún hotel 
que esté cerca de la estación 

de metro? . 

¿No hay por aquí ningún 
restaurante que esté abierto? 

Aquí no hay nadie que sepa 
hablar portugués. 

¿Hay alguien aquí que 
entienda ruso? 

Están buscando una 
secretaria que hable francés. 

Queremos comprar un piso 
que tenga una terraza grande. 

No conozco a nadie que haga 
la comida como mi mujer. 

Estoy buscando un trabajo 
que esté cerca de mi casa. 

Quiere comprar un libro que 
sea interesante. 

No hay muchas chicas que 
sean tan guapas como María. 

Nunca he conocido a nadie 
que hable tantos idiomas 

como ella. 
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Koupím si tu knihu, až budu 
mít peníze. 

Půjdeme se na ten film 
podívat, až ho budou dávat v 

kině. 

Řeknu, aby vám v tom 
hotelu zarezervovali 
dvoulůžkový pokoj. 

V této oblasti je málo domů, 
které by byly daleko od 

silnice. 

Hledám restauraci, která by 
byla blízko našeho hotelu. 

To není možné, že tě 
propustí z práce! 

Není tady nějaká restaurace, 
která by byla otevřená? 

Je tady nějaký hotel, který by 
byl blízko stanice metra? 

Je tady nějaký bar, který by 
byl otevřený? 

Hledají sekretářku, která by 
mluvila francouzsky. 

Je tu někdo, kdo by rozuměl 
ruštině? 

Není tady nikdo, kdo by 
mluvil portugalsky. 

Hledám si práci, která by 
byla blízko mého domu. 

Neznám nikoho, kdo by 
dělal takové jídlo jako moje 

žena. 

Chceme koupit byt, který by 
měl velikou terasu. 

Nikdy jsem nepoznal nikoho, 
kdo by mluvil tolika jazyky 

jako ona. 

Není mnoho dívek, které by 
byly tak krásné jako María. 

Chce koupit knihu, která by 
byla zajímavá. 
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Queremos irnos de 
vacaciones a un lugar donde 

no haya mucha gente. 

¡Qué raro que no haya 
llegado Pepa aún! 

¡Qué raro que no esté Mauri 
con vosotros! 

Me extraña que María no 
haya llamado todavía. 

Es una pena que no quieras ir 
al cine con nosotros. 

Es una pena que José no 
haya querido ir de excursión 

tampoco. 

¡Qué raro que hoy no haya 
venido Mauri a clase! 

¡Qué pena que no tenga 
dinero para poder comprar 

este portátil! 

Es una pena que no hayamos 
tenido dinero para comprar 

ese coche. 

Es una pena que no vengas 
mañana a nuestra boda. 

¡Qué pena que no hayáis 
querido ir con nosotros a ese 

concierto! 

¡Qué raro que Bea no haya 
llegado todavía! 

En nuestra clase hay poca 
gente que no estudie español. 

Estamos buscando un hotel 
que tenga una piscina 

grande. 

Es una pena que Bea no haya 
querido participar en ese 

concurso. 

¡Qué raro que María no haya 
salido con sus amigas! 

Me extraña que no te hayas 
vestido mejor, hace mucho 

viento. 

¡Cómo es posible que no te 
hayas vestido aún! 
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To je divné, že s vámi Mauri 
není! 

To je divné, že Pepa ještě 
nepřišla! 

Chceme jet na prázdniny na 
nějaké místo, kde by nebylo 

hodně lidí. 

Je škoda, že José také 
nechtěl jet na výlet. 

Je škoda, že s námi nechceš 
jít do kina. 

Udivuje mě, že María ještě 
nezavolala. 

Je škoda, že jsme neměli 
peníze na to, abychom si 

koupili to auto. 

To je škoda, že nemám 
peníze, abych si mohl koupit 

tento notebook. 

To je ale zvláštní, že Mauri 
dnes nepřišel do školy. 

To je divné, že Bea ještě 
nepřišla! 

To je škoda, že jste nechtěli 
jít s námi na ten koncert. 

Je škoda, že zítra nepřijdeš 
na naši svatbu. 

Je škoda, že se Bea nechtěla 
té soutěže zúčastnit. 

Hledáme hotel, který by měl 
velký bazén. 

V naší třídě je málo lidí, 
kteří by nestudovali 

španělštinu. 

Jak je možné, že ses ještě 
neoblékl? 

Udivuje mě, že ses neoblékla 
lépe, je velký vítr. 

To je divné, že María nešla 
ven se svými kamarádkami! 
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Me extraña que haya llegado 
con tanto retraso, 

habitualmente es puntual. 

Estoy muy ocupado así que 
no me molestes más. 

¡Qué raro que papá no haya 
comprado el árbol de 

Navidad! 

Te he comprado un móvil 
para que me puedas llamar. 

Prefiero que me devuelvan el 
dinero. 

¿Quiere que le envuelva el 
libro? 

Me extraña que la niña no 
llore. 

¿No creéis que se lo 
merezca? 

Me extraña que no nos hayan 
avisado. 

Aunque mi abuela tenga 
noventa años, está 
estupendamente. 

Quiero ver esta película 
aunque sea mala. 

Necesito que me abraces. 

Mis padres me han prohibido 
que salga de casa después de 

las nueve. 

Apaga el fuego antes de que 
se queme la comida. 

-  

-  -  -  
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To je divné, že táta nekoupil 
vánoční stromek! 

Jsem velmi zaneprázdněný, 
tak už mě neobtěžuj. 

Udivuje mě, že přišla s 
takovým zpožděním, 
obvykle je dochvilná. 

Chcete, abych vám tu knihu 
zabalila? 

Byl bych radši, kdybyste mi 
vrátili peníze. 

Koupil jsem ti mobil, abys 
mi mohla zavolat. 

Udivuje mě, že nám nic 
neoznámili. 

Nemyslíte si, že si to 
zaslouží? 

Udivuje mě, že holčička 
nepláče. 

Potřebuji, abys mě obejmula. 
Chci vidět tento film, i když 

bude špatný. 

I když je mojí babičce 
devadesát let, je na tom 

skvěle. 

-  
Zhasni oheň dříve, než se to 

jídlo spálí. 

Rodiče mi zakázali, abych 
vycházel z domu po deváté 

hodině. 
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062.02_Lekce 11_subjuntiv_přítomný_test 

  nádobí ................................................................. 

  Byl bych radši, kdybyste mi vrátili peníze. ................................................................. 

  Kéž bych vyhrál v loterii! ................................................................. 

  abych se objevil - aby se objevili ................................................................. 

  Dej mi vědět, jak to zkusíš. ................................................................. 

  Dej mi vědět, jak ho dostaneš (dopis). ................................................................. 

  Jak je možné, že nefunguje klimatizace? ................................................................. 

  Jak umřu, bude tvá. ................................................................. 

  klobouk ................................................................. 

  Kéž bych s vámi mohl jet do Paříže! ................................................................. 

  Nevěřím, že na mě vystřelí. ................................................................. 

  Počkej, až se vrátí. ................................................................. 

  To je divné, že se nenašla má ztracená 
čepice! 

................................................................. 

  volní ................................................................. 

  Je třeba počkat, dokud neotevřou. ................................................................. 

  krásný ................................................................. 

  Až poznáš Lucii, uvidíš, že je velmi krásná 
a inteligentní. 

................................................................. 

  Kdy umyjete nádobí? - Až budeme mít 
více času. 

................................................................. 

  Počkej, až se pohne. ................................................................. 

  abych se obával - aby se obávali ................................................................. 

  Jak je možné, že nejsi s Miguelem? ................................................................. 

  Dej mi vědět, jak budeš hrát. ................................................................. 

  Nemyslím si, že by burza měla růst. ................................................................. 

  Jak je možné, že tato restaurace je tak 
levná? 

................................................................. 

  Kdy navštívíš hrad? Až nebudu tak 
unavený. 

................................................................. 

  důkaz ................................................................. 

  aby byla tendence ................................................................. 
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  abych myslel - aby mysleli ................................................................. 

  To je škoda, že nemám peníze, abych si 
mohl koupit tento notebook. 

................................................................. 

  Je důležité, aby ses nechal očkovat. ................................................................. 

  Udivuje mě, že ses neoblékla lépe, je 
velký vítr. 

................................................................. 

  Není důkaz, že se něco stalo. ................................................................. 

  Chceme jet na prázdniny na nějaké místo, 
kde by nebylo hodně lidí. 

................................................................. 

  Pokud nebudeš studovat, je nemožné, že 
projdeš. 

................................................................. 

  Zavolám ti, až se Lucie vrátí. ................................................................. 

  Jak budeš uklízet, tak ti pomohu. ................................................................. 

  abych zavřel - aby zavřeli ................................................................. 

  abych dosáhl - aby dosáhli ................................................................. 

  Buď opatrný, když budeš sbírat houby. ................................................................. 

  abych se vrátil - aby se vrátili ................................................................. 

  Je vhodné, abys přišel včas. ................................................................. 

  abych odešel - aby odešli ................................................................. 

  doufejme, kéž by ................................................................. 

  Zhasni oheň dříve, než se to jídlo spálí. ................................................................. 

  Nevěřím, že by vyhrál. ................................................................. 

  Zdá se mi, že si děláš příliš velké starosti. ................................................................. 

  abych ztichl - aby ztichli ................................................................. 

  Koupil jsem ti mobil, abys mi mohla 
zavolat. 

................................................................. 

  abych se zdál - aby se zdáli ................................................................. 

  Jste volní, můžete dělat co chcete. ................................................................. 

  Je už pozdě, ale doufáme, že supermarket 
bude ještě otevřený. 

................................................................. 

  Až přijedeš do New Yorku, napiš mi 
pohled. 

................................................................. 

  Povím ti to, jak to promyslím. ................................................................. 

  abych žertoval - aby žertovali ................................................................. 
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  Hledají sekretářku, která by mluvila 
francouzsky. 

................................................................. 

  Není tady nikdo, kdo by mluvil 
portugalsky. 

................................................................. 

  Rozehřej se, když poběžíš. ................................................................. 

  Pablo, doufám, že na mě nikdy 
nezapomeneš. 

................................................................. 

  Nevěřím, že by tě nenáviděl. ................................................................. 

  Bude tě to bolet, když budeš chodit. ................................................................. 

  abych dostal - aby dostali ................................................................. 

  Očekávám, že jsou stejně dobří jako ty. ................................................................. 

  Jestliže tě bolí hlava, bude lepší, když 
půjdeš spát. 

................................................................. 

  Očekávám, že nepotřebuješ, ať tě 
zachráním. 

................................................................. 

  Kdy mi vrátíš tu knihu? - Až ji najdu. ................................................................. 

  Nemyslíte si, že si to zaslouží? ................................................................. 

  Zdá se mi, že se příliš vystavuješ 
nebezpečí. 

................................................................. 

  Chcete, abych vám tu knihu zabalila? ................................................................. 

  Doufám, že strávíš krásný narozeninový 
den. 

................................................................. 

  Je tady nějaký hotel, který by byl blízko 
stanice metra? 

................................................................. 

  abych střelil - aby střelili ................................................................. 

  Až bude lepší počasí, pojedeme na výlet. ................................................................. 

  pohlednice ................................................................. 

  abych uklízel - aby uklízeli ................................................................. 

  Je vhodné, abys jedl více zeleniny. ................................................................. 

  Je normální. že si děti hrají. ................................................................. 

  abych se vrátil - aby se vrátili ................................................................. 

  Kéž bych vyhrál loterii. ................................................................. 

  Když si vzpomenu, řeknu ti. ................................................................. 

  abych se dotkl - aby se dotkli ................................................................. 
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  abych šil - aby šili ................................................................. 

  Nemyslím, že dožene Pedra, když poběží. ................................................................. 

  abych skončil - aby skončili ................................................................. 

  Očekávám, že ti bude chutnat. ................................................................. 

  Neznám nikoho, kdo by dělal takové jídlo 
jako moje žena. 

................................................................. 

  Chci poznat nějakou hvězdu, která pracuje 
v Hollywoodu. 

................................................................. 

  To je škoda, že jste nechtěli jít s námi na 
ten koncert. 

................................................................. 

  Doufáte, že nebude zima, že? ................................................................. 

  Je nutné, aby ses předem objednal. ................................................................. 

  Hledám si práci, která by byla blízko 
mého domu. 

................................................................. 

  abych našel ................................................................. 

  abych se zpozdil - aby se zpozdili ................................................................. 

  Je škoda, že si tě Leticia nechce vzít. ................................................................. 

  abych měl radost - aby měli radost ................................................................. 

  abych rozhodl - aby rozhodli ................................................................. 

  abych podepsal - aby podepsali ................................................................. 

  Až se vrátíme domů, připravím ti jídlo. ................................................................. 

  Dej mi vědět, až Paula a Miguel přijedou. ................................................................. 

  abych nosil - aby nosili ................................................................. 

  Jakmile pošlu ten balík, řeknu ti to. ................................................................. 

  Paní Sánchezová, mám pro vás jednu 
knihu. Doufám, že se vám bude líbit. 

................................................................. 

  říci - řekněte ................................................................. 

  Tyhle boty dělají, že si připadám vyšší. ................................................................. 

  Dávej pozor, když šiješ. ................................................................. 

  Zhasni, až zavřeš. ................................................................. 

  abych dosáhl - aby dosáhli ................................................................. 

  abych cítil - aby cítili ................................................................. 

  Dám ti vědět, jak zaútočí. ................................................................. 
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  Jak vystoupím, řeknu ti. ................................................................. 

  Budu mluvit, až ztichneš. ................................................................. 

  Není nutné, abys ten účet zaplatil, já mám 
peníze. 

................................................................. 

  To není možné, že tě propustí z práce! ................................................................. 

  Nemyslím, že každý den by měla být 
nějaká oslava. 

................................................................. 

  abych zabil - aby zabili ................................................................. 

  abych následoval - aby následovali ................................................................. 

  Hledáme hotel, který by měl velký bazén. ................................................................. 

  Nemyslím si, že by se něčeho bál. ................................................................. 

  rány ................................................................. 

  Doufám, že se hodně učíš. ................................................................. 

  abych zachránil - aby zachránili ................................................................. 

  příjemné ................................................................. 

  Udivuje mě, že přišla s takovým 
zpožděním, obvykle je dochvilná. 

................................................................. 

  Zavolej, jakmile toho dosáhneš. ................................................................. 

  Je dobré, abys koupil Josému nějaký 
dárek. 

................................................................. 

  Jak je možné, že přijedeš později? ................................................................. 

  Hledám restauraci, která by byla blízko 
našeho hotelu. 

................................................................. 

  abych poslal - aby poslali ................................................................. 

  abych nenáviděl - aby nenáviděli ................................................................. 

  večírek ................................................................. 

  Dej mi vědět, až půjdeš ven. ................................................................. 

  Není mnoho dívek, které by byly tak 
krásné jako María. 

................................................................. 

  Je nezbytné, abys jim to řekl. ................................................................. 

  abych vystoupal - aby vystoupali ................................................................. 

  Je škoda, že s námi nechceš jít do kina. ................................................................. 

  Není dobré, abychom je navštívili bez 
ohlášení. 

................................................................. 
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  abych otevřel - aby otevřeli ................................................................. 

  Nikdy jsem nepoznal nikoho, kdo by 
mluvil tolika jazyky jako ona. 

................................................................. 

  Není dobré, abys spala tak málo. ................................................................. 

  abych spal - aby spali ................................................................. 

  Koupím si tu knihu, až budu mít peníze. ................................................................. 

  nemožné ................................................................. 

  Dej mi vědět, jak se vrátí Luis. ................................................................. 

  abych zemřel - aby zemřeli ................................................................. 

  mít pravdu ................................................................. 

  být - abych byl - aby byli ................................................................. 

  To je škoda, že Puri ztratila svůj zlatý 
prstýnek. 

................................................................. 

  Je škoda, že zítra nepřijdeš na naši svatbu. ................................................................. 

  Zavolám ti, jak se rozhodnu. ................................................................. 

  Řeknu Maurimu, aby ti přinesl sklenici 
vody. 

................................................................. 

  aby bylo ................................................................. 

  Není třeba, abys to nosil. ................................................................. 

  Nechci, aby pokračoval v práci tady. ................................................................. 

  abych si vzpomněl - aby si vzpomněli ................................................................. 

  abych padl - aby padli ................................................................. 

  Zavolám ti, až bude vyučování. ................................................................. 

  V této oblasti je málo domů, které by byly 
daleko od silnice. 

................................................................. 

  Není možné, aby bylo takové vedro. ................................................................. 

  To je ale zvláštní, že Mauri dnes nepřišel 
do školy. 

................................................................. 

  Až budeme v Granadě, navštívíme 
Alhambru. 

................................................................. 

  Kéž by zítra bylo hezké počasí! ................................................................. 

  Je škoda, že jsme neměli peníze na to, 
abychom si koupili to auto. 

................................................................. 

  abych běžel - aby běželi ................................................................. 
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  abych se staral - aby se starali ................................................................. 

  prsten ................................................................. 

  Není možné, aby měl vlak takové 
zpoždění. 

................................................................. 

  abych šel - aby šli ................................................................. 

  Možná přijedeme pozdě. ................................................................. 

  Kéž by měla pravdu! ................................................................. 

  Není důležité, abychom věděli všechno. ................................................................. 

  očkovat ................................................................. 

  hvězda ................................................................. 

  Jsem velmi zaneprázdněný, tak už mě 
neobtěžuj. 

................................................................. 

  abych poslal - aby poslali ................................................................. 

  Je škoda, že se Bea nechtěla té soutěže 
zúčastnit. 

................................................................. 

  abych zkusil - aby zkusili ................................................................. 

  Je důležité, abys bral tyto prášky. ................................................................. 

  Doufám, že ten let nezruší. ................................................................. 

  abych smažil - aby smažili ................................................................. 

  Nevěřím, že bys to pochopil. ................................................................. 

  Nelíbí se mi, že si ze mě děláš legraci. ................................................................. 

  To je divné, že María nešla ven se svými 
kamarádkami! 

................................................................. 

  To je divné, že s vámi Mauri není! ................................................................. 

  Nevěřím, že o to požádá. ................................................................. 

  I když je mojí babičce devadesát let, je na 
tom skvěle. 

................................................................. 

  Udivuje mě, že holčička nepláče. ................................................................. 

  Když padnu, znovu se zvednu. ................................................................. 

  Je vhodné, abys šel na oslavu s námi. ................................................................. 

  možná ................................................................. 

  Udivuje mě, že Elena nebere mobil. ................................................................. 

  Je tady nějaký bar, který by byl otevřený? ................................................................. 



 516 

  Počkej, až to skončí. ................................................................. 

  Potřebuji, abys mě obejmula. ................................................................. 

  Chci vidět tento film, i když bude špatný. ................................................................. 

  Až si budu dělat starosti, dozvíš se to. ................................................................. 

  Je škoda, že José také nechtěl jet na výlet. ................................................................. 

  abych vyhrál - aby vyhráli ................................................................. 

  Jak je možné, že je tady takový 
nepořádek? 

................................................................. 

  chybí mi, udivuje mne ................................................................. 

  Není možné, že bys to ještě nevěděl. ................................................................. 

  oddělit se, rozejít se ................................................................. 

  Řeknu, aby vám v tom hotelu 
zarezervovali dvoulůžkový pokoj. 

................................................................. 

  Dej mi vědět, až usne. ................................................................. 

  Je vidět, že jsi hodně unavený. Doufám, že 
budeš dobře spát. 

................................................................. 

  Udělám to, co zvolí většina. ................................................................. 

  nepořádek ................................................................. 

  Kdy půjdeme na koupaliště? - Až přestane 
pršet. 

................................................................. 

  Nech ať ti vyléčím rány. ................................................................. 

  aby se líbilo ................................................................. 

  V naší třídě je málo lidí, kteří by 
nestudovali španělštinu. 

................................................................. 

  To je divné, že Bea ještě nepřišla! ................................................................. 

  abych zaútočil - aby zaútočili ................................................................. 

  Až budeme v Barceloně, budeme se moci 
podívat na Gaudího architekturu. 

................................................................. 

  Je škoda, že Manuel a Ana se rozešli. ................................................................. 

  abych prosil - aby prosili ................................................................. 

  Doufám, že všechno dobře dopadne. ................................................................. 

  abych sbíral - aby sbírali ................................................................. 

  Je důležité, abyste si přivezli letní 
oblečení. 

................................................................. 
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  Na Javierově oslavě bude hodně lidí, 
doufám, že se vhodně oblečeš. 

................................................................. 

  abych hrál - aby hráli ................................................................. 

  jak divné ................................................................. 

  Nevěřím, že se něco stane. ................................................................. 

  Je vhodné, aby sis odpočinul. ................................................................. 

  chřipka ................................................................. 

  Je tu někdo, kdo by rozuměl ruštině? ................................................................. 

  Rodiče mi zakázali, abych vycházel z 
domu po deváté hodině. 

................................................................. 

  abych nesl - aby nesli ................................................................. 

  Jak je možné, že ses ještě neoblékl? ................................................................. 

  Bude lepší, když budeš mlčet. ................................................................. 

  Udivuje mě, že nám nic neoznámili. ................................................................. 

  adekvátně ................................................................. 

  normální ................................................................. 

  Až pojedu do Sevilly, přijdu vás navštívit. ................................................................. 

  Zavolám ti, když ho pošlu. ................................................................. 

  abych pohnul - aby pohli ................................................................. 

  Vystoupím, až zaparkuješ auto. ................................................................. 

  Je vhodné, abychom trochu studovali 
španělštinu předtím, než odcestujeme do 
Španělska. 

................................................................. 

  pilulky ................................................................. 

  příliš ................................................................. 

  Chce koupit knihu, která by byla zajímavá. ................................................................. 

  Očekávám, že to podepíšeš. ................................................................. 

  Chceme koupit byt, který by měl velikou 
terasu. 

................................................................. 

  I když se to zdá jako vtip, stalo se to. ................................................................. 

  Nenech ho, aby něco smažil. ................................................................. 

  Zavolám ti, až dorazím do školy. ................................................................. 
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  Půjdeme se na ten film podívat, až ho 
budou dávat v kině. 

................................................................. 

  Doufáme, že se u nás doma budete cítit 
dobře. 

................................................................. 

  Nemyslím, že cítí to samé co ty. ................................................................. 

  Doufám, že nezmění názor. ................................................................. 

  Není tady nějaká restaurace, která by byla 
otevřená? 

................................................................. 

  Udivuje mě, že María ještě nezavolala. ................................................................. 
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062.03_Lekce 11_subjuntiv_přítomný_test_klíč 

  nádobí   vajilla 

  Byl bych radši, kdybyste mi vrátili peníze.   Prefiero que me devuelvan el dinero. 

  Kéž bych vyhrál v loterii!   Ojalá me toque la lotería. 

  abych se objevil - aby se objevili   ocurrir - ocurra, ocurras, ocurra, 
ocurramos, ocurráis, ocurran 

  Dej mi vědět, jak to zkusíš.   Avísame cuando lo intentes. 

  Dej mi vědět, jak ho dostaneš (dopis).   Avísame cuando la recibas. 

  Jak je možné, že nefunguje klimatizace?   ¿Cómo es posible que no funcione el aire 
acondicionado? 

  Jak umřu, bude tvá.   Cuando muera será tuyo. 

  klobouk   gorro 

  Kéž bych s vámi mohl jet do Paříže!   ¡Ojalá pueda ir a París con vosotros! 

  Nevěřím, že na mě vystřelí.   No creo que me dispare. 

  Počkej, až se vrátí.   Espera a que regresen. 

  To je divné, že se nenašla má ztracená 
čepice! 

  ¡Qué raro que no se haya encontrado mi 
gorro perdido! 

  volní   libres 

  Je třeba počkat, dokud neotevřou.   Hay que esperar hasta que abran. 

  krásný   hermoso 

  Až poznáš Lucii, uvidíš, že je velmi krásná 
a inteligentní. 

  Cuando conozcas a Lucía, verás que es 
muy guapa e inteligente. 

  Kdy umyjete nádobí? - Až budeme mít 
více času. 

  ¿Cuándo lavaréis la vajilla? - Cuando 
tengamos más tiempo. 

  Počkej, až se pohne.   Espera a que se mueva. 

  abych se obával - aby se obávali   temer - tema, temas, tema, temamos, 
temáis, teman 

  Jak je možné, že nejsi s Miguelem?   ¿Cómo es posible que no estés con 
Miguel? 

  Dej mi vědět, jak budeš hrát.   Avísame cuando juegues. 

  Nemyslím si, že by burza měla růst.   No creo que la bolsa tienda a subir. 

  Jak je možné, že tato restaurace je tak 
levná? 

  ¿Cómo es posible que este restaurante sea 
tan barato? 

  Kdy navštívíš hrad? Až nebudu tak 
unavený. 

  ¿Cuándo visitarás el castillo? - Cuando no 
esté tan cansado. 
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  důkaz   evidencia 

  aby byla tendence   tender - tienda 

  abych myslel - aby mysleli   pensar - piense, pienses, piense, pensemos, 
penséis, piensen 

  To je škoda, že nemám peníze, abych si 
mohl koupit tento notebook. 

  ¡Qué pena que no tenga dinero para poder 
comprar este portátil! 

  Je důležité, aby ses nechal očkovat.   Es importante que te dejes vacunar. 

  Udivuje mě, že ses neoblékla lépe, je 
velký vítr. 

  Me extraña que no te hayas vestido mejor, 
hace mucho viento. 

  Není důkaz, že se něco stalo.   No hay evidencia de que haya pasado 
algo. 

  Chceme jet na prázdniny na nějaké místo, 
kde by nebylo hodně lidí. 

  Queremos irnos de vacaciones a un lugar 
donde no haya mucha gente. 

  Pokud nebudeš studovat, je nemožné, že 
projdeš. 

  Si no estudias es imposible que apruebes. 

  Zavolám ti, až se Lucie vrátí.   Te voy a llamar cuando vuelva Lucía. 

  Jak budeš uklízet, tak ti pomohu.   Cuando limpies te ayudaré. 

  abych zavřel - aby zavřeli   cerrar - cierre, cierres, cierre, cerremos, 
cerréis, cierren 

  abych dosáhl - aby dosáhli   alcanzar - alcance, alcances, alcance, 
alcancemos, alcancéis, alcancen 

  Buď opatrný, když budeš sbírat houby.   Ten cuidado cuando cojas setas. 

  abych se vrátil - aby se vrátili   volver - vuelva, vuelvas, vuelva, 
volvamos, volváis, vuelvan 

  Je vhodné, abys přišel včas.   Es conveniente que llegues a tiempo. 

  abych odešel - aby odešli   salir - salga, salgas, salga, salgamos, 
salgáis, salgan 

  doufejme, kéž by   ojalá 

  Zhasni oheň dříve, než se to jídlo spálí.   Apaga el fuego antes de que se queme la 
comida. 

  Nevěřím, že by vyhrál.   No creo que gane. 

  Zdá se mi, že si děláš příliš velké starosti.   Me parece que te preocupas demasiado. 

  abych ztichl - aby ztichli   callar - calle, calles, calle, callemos, 
calléis, callen 

  Koupil jsem ti mobil, abys mi mohla 
zavolat. 

  Te he comprado un móvil para que me 
puedas llamar. 
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  abych se zdál - aby se zdáli   parecer - parezca, parezcas, parezca, 
parezcamos, parezcáis, parezcan 

  Jste volní, můžete dělat co chcete.   Sois libres de hacer lo que queráis. 

  Je už pozdě, ale doufáme, že supermarket 
bude ještě otevřený. 

  Es muy tarde pero esperamos que el 
supermercado esté abierto aún. 

  Až přijedeš do New Yorku, napiš mi 
pohled. 

  Cuando llegues a Nueva York, escríbeme 
una postal. 

  Povím ti to, jak to promyslím.   Te lo diré cuando lo piense. 

  abych žertoval - aby žertovali   chistar - chiste, chistes, chiste, chistemos, 
chistéis, chisten 

  Hledají sekretářku, která by mluvila 
francouzsky. 

  Están buscando una secretaria que hable 
francés. 

  Není tady nikdo, kdo by mluvil 
portugalsky. 

  Aquí no hay nadie que sepa hablar 
portugués. 

  Rozehřej se, když poběžíš.   Calienta cuando corras. 

  Pablo, doufám, že na mě nikdy 
nezapomeneš. 

  Pablo, espero que nunca me olvides. 

  Nevěřím, že by tě nenáviděl.   No creo que te odie. 

  Bude tě to bolet, když budeš chodit.   Te dolerá cuando andes. 

  abych dostal - aby dostali   recibir - reciba, recibas, reciba, recibamos, 
recibáis, reciban 

  Očekávám, že jsou stejně dobří jako ty.   Espero que fueran igual de buenos que tú. 

  Jestliže tě bolí hlava, bude lepší, když 
půjdeš spát. 

  Si te duele la cabeza, será mejor que te 
acuestes. 

  Očekávám, že nepotřebuješ, ať tě 
zachráním. 

  Espero que no necesites que te rescate. 

  Kdy mi vrátíš tu knihu? - Až ji najdu.   ¿Cuándo me devolverás el libro? - Cuando 
lo encuentre. 

  Nemyslíte si, že si to zaslouží?   ¿No creéis que se lo merezca? 

  Zdá se mi, že se příliš vystavuješ 
nebezpečí. 

  Me parece que corres demasiado peligro. 

  Chcete, abych vám tu knihu zabalila?   ¿Quiere que le envuelva el libro? 

  Doufám, že strávíš krásný narozeninový 
den. 

  Espero que pases un hermoso día de 
cumpleaños. 

  Je tady nějaký hotel, který by byl blízko 
stanice metra? 

  ¿Hay por aquí algún hotel que esté cerca 
de la estación de metro? . 
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  abych střelil - aby střelili   disparar - dispare, dispares, dispare, 
disparemos, disparéis, disparen 

  Až bude lepší počasí, pojedeme na výlet.   Cuando haga mejor tiempo, iremos de 
excursión. 

  pohlednice   postal 

  abych uklízel - aby uklízeli   limpiar - limpie, limpies, limpie, 
limpiemos, limpiéis, limpien 

  Je vhodné, abys jedl více zeleniny.   Es conveniente que comas más verdura. 

  Je normální. že si děti hrají.   Es normal que los niños jueguen. 

  abych se vrátil - aby se vrátili   regresar - regrese, regreses, regrese, 
regresemos, regreséis, regresen 

  Kéž bych vyhrál loterii.   Ojalá me toque la lotería. 

  Když si vzpomenu, řeknu ti.   Cuando me acuerde te lo diré. 

  abych se dotkl - aby se dotkli   tocar - toque, toques, toque, toquemos, 
toquéis, toquen 

  abych šil - aby šili   coser - cosa, cosas, cosa, cosamos, cosáis, 
cosan 

  Nemyslím, že dožene Pedra, když poběží.   No creo que alcance a Pedro corriendo. 

  abych skončil - aby skončili   acabar - acabe, acabes, acabe, acabemos, 
acabéis, acaben 

  Očekávám, že ti bude chutnat.   Espero que te guste la comida. 

  Neznám nikoho, kdo by dělal takové jídlo 
jako moje žena. 

  No conozco a nadie que haga la comida 
como mi mujer. 

  Chci poznat nějakou hvězdu, která pracuje 
v Hollywoodu. 

  Quiero conocer a una estrella que trabaje 
en Hollywood. 

  To je škoda, že jste nechtěli jít s námi na 
ten koncert. 

  ¡Qué pena que no hayáis querido ir con 
nosotros a ese concierto! 

  Doufáte, že nebude zima, že?   Esperáis que no haga frío, ¿verdad? 

  Je nutné, aby ses předem objednal.   Es necesario que pidas la hora con 
antelación. 

  Hledám si práci, která by byla blízko 
mého domu. 

  Estoy buscando un trabajo que esté cerca 
de mi casa. 

  abych našel   que encuentre 

  abych se zpozdil - aby se zpozdili   tardar - tarde, tardes, tarde, tardemos, 
tardéis, tarden 
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  Je škoda, že si tě Leticia nechce vzít.   Es una pena que Leticia no quiera casarse 
contigo. 

  abych měl radost - aby měli radost   alegrar - alegre, alegres, alegre, alegremos, 
alegréis, alegren 

  abych rozhodl - aby rozhodli   decidir - decida, decidas, decida, 
decidamos, decidáis, decidan 

  abych podepsal - aby podepsali   firmar - firme, firmes, firme, firmemos, 
firméis, firmen 

  Až se vrátíme domů, připravím ti jídlo.   Cuando volvamos a casa, te haré la 
comida. 

  Dej mi vědět, až Paula a Miguel přijedou.   Avísame cuando lleguen Paula y Miguel. 

  abych nosil - aby nosili   traer - traiga, traigas, traiga, traigamos, 
traigáis, traigan 

  Jakmile pošlu ten balík, řeknu ti to.   Cuando mande el paquete te lo diré. 

  Paní Sánchezová, mám pro vás jednu 
knihu. Doufám, že se vám bude líbit. 

  Señora Sánchez, tengo un libro para usted. 
Espero que le guste. 

  říci - řekněte   decir - diga, digan 

  Tyhle boty dělají, že si připadám vyšší.   Estos zapatos hacen que parezca más alto. 

  Dávej pozor, když šiješ.   Ten cuidado cuando cosas. 

  Zhasni, až zavřeš.   Apaga la luz cuando cierres. 

  abych dosáhl - aby dosáhli   conseguir - consiga, consigas, consiga, 
consigamos, consigáis, consigan 

  abych cítil - aby cítili   sentir - sienta, sientas, sienta, sintamos, 
sintáis, sientan 

  Dám ti vědět, jak zaútočí.   Te avisaré cuando ataque. 

  Jak vystoupím, řeknu ti.   Cuando suba te lo diré. 

  Budu mluvit, až ztichneš.   Hablaré cuando te calles. 

  Není nutné, abys ten účet zaplatil, já mám 
peníze. 

  No es necesario que pagues la cuenta, yo 
tengo dinero. 

  To není možné, že tě propustí z práce!   ¡No puede ser que te despidan del trabajo! 

  Nemyslím, že každý den by měla být 
nějaká oslava. 

  No creo que todos los días sean de fiesta. 

  abych zabil - aby zabili   matar - mate, mates, mate, matemos, 
matéis, maten 

  abych následoval - aby následovali   seguir - siga, sigas, siga, sigamos, sigáis, 
sigan 
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  Hledáme hotel, který by měl velký bazén.   Estamos buscando un hotel que tenga una 
piscina grande. 

  Nemyslím si, že by se něčeho bál.   No creo que tema nada. 

  rány   heridas 

  Doufám, že se hodně učíš.   Espero que estudies mucho. 

  abych zachránil - aby zachránili   rescatar - rescate, rescates, rescate, 
rescatemos, rescatéis, rescaten 

  příjemné   conveniente 

  Udivuje mě, že přišla s takovým 
zpožděním, obvykle je dochvilná. 

  Me extraña que haya llegado con tanto 
retraso, habitualmente es puntual. 

  Zavolej, jakmile toho dosáhneš.   Llama cuando lo consigas. 

  Je dobré, abys koupil Josému nějaký 
dárek. 

  Es bueno que le compres un regalo a José. 

  Jak je možné, že přijedeš později?   ¿Cómo es posible que llegues más tarde? 

  Hledám restauraci, která by byla blízko 
našeho hotelu. 

  Estoy buscando un restaurante que esté 
cerca de nuestro hotel. 

  abych poslal - aby poslali   mandar - mande, mandes, mande, 
mandemos, mandéis, manden 

  abych nenáviděl - aby nenáviděli   odiar - odie, odies, odie, odiemos, odiéis, 
odien 

  večírek   fiesta 

  Dej mi vědět, až půjdeš ven.   Avísame cuando salgas. 

  Není mnoho dívek, které by byly tak 
krásné jako María. 

  No hay muchas chicas que sean tan guapas 
como María. 

  Je nezbytné, abys jim to řekl.   Es imprescindible que se lo digas. 

  abych vystoupal - aby vystoupali   subir - suba, subas, suba, subamos, subáis, 
suban 

  Je škoda, že s námi nechceš jít do kina.   Es una pena que no quieras ir al cine con 
nosotros. 

  Není dobré, abychom je navštívili bez 
ohlášení. 

  No es bueno que los visitemos sin aviso. 

  abych otevřel - aby otevřeli   abrir - abra, abras, abra, abramos, abráis, 
abran 

  Nikdy jsem nepoznal nikoho, kdo by 
mluvil tolika jazyky jako ona. 

  Nunca he conocido a nadie que hable 
tantos idiomas como ella. 

  Není dobré, abys spala tak málo.   No es bueno que duermas tan pocas horas. 
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  abych spal - aby spali   dormir - duerma, duermas, duerma, 
durmamos, durmáis, duerman 

  Koupím si tu knihu, až budu mít peníze.   Compraré este libro cuando tenga dinero. 

  nemožné   imposible 

  Dej mi vědět, jak se vrátí Luis.   Avísame cuando vuelva Luis. 

  abych zemřel - aby zemřeli   morir - muera, mueras, muera, muramos, 
muráis, mueran 

  mít pravdu   tener razón 

  být - abych byl - aby byli   ser - fuera (fuese), fueras (fueses), fuera 
(fuese), fuéramos (fuésemos), fuerais 
(fueseis), fueran (fuesen) 

  To je škoda, že Puri ztratila svůj zlatý 
prstýnek. 

  Es una pena que Puri haya perdido su 
anillo de oro. 

  Je škoda, že zítra nepřijdeš na naši svatbu.   Es una pena que no vengas mañana a 
nuestra boda. 

  Zavolám ti, jak se rozhodnu.   Te llamo cuando lo decida. 

  Řeknu Maurimu, aby ti přinesl sklenici 
vody. 

  Le diré a Mauri que te traiga una copa de 
agua. 

  aby bylo   haber - haya 

  Není třeba, abys to nosil.   No hace falta que lo traigas. 

  Nechci, aby pokračoval v práci tady.   No quiero que siga trabajando ahí. 

  abych si vzpomněl - aby si vzpomněli   acordar - acuerde, acuerdes, acuerde, 
acordemos, acordéis, acuerden 

  abych padl - aby padli   caer - caiga, caigas, caiga, caigamos, 
caigáis, caigan 

  Zavolám ti, až bude vyučování.   Te llamaré cuando haya clase. 

  V této oblasti je málo domů, které by byly 
daleko od silnice. 

  En esta zona hay pocas casas que estén 
lejos de la carretera. 

  Není možné, aby bylo takové vedro.   No puede ser que haga tanto calor. 

  To je ale zvláštní, že Mauri dnes nepřišel 
do školy. 

  ¡Qué raro que hoy no haya venido Mauri a 
clase! 

  Až budeme v Granadě, navštívíme 
Alhambru. 

  Cuando estemos en Granada, visitaremos 
la Alhambra. 

  Kéž by zítra bylo hezké počasí!   ¡Ojalá haga buen tiempo mañana! 

  Je škoda, že jsme neměli peníze na to, 
abychom si koupili to auto. 

  Es una pena que no hayamos tenido dinero 
para comprar ese coche. 
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  abych běžel - aby běželi   correr - corra, corras, corra, corramos, 
corráis, corran 

  abych se staral - aby se starali   preocupar - preocupe, preocupes, 
preocupe, preocupemos, preocupéis, 
preocupen 

  prsten   anillo 

  Není možné, aby měl vlak takové 
zpoždění. 

  No puede ser que el tren tenga tanto 
retraso. 

  abych šel - aby šli   andar - ande, andes, ande, andemos, 
andéis, anden 

  Možná přijedeme pozdě.   Quizás lleguemos tarde. 

  Kéž by měla pravdu!   ¡Ojalá tenga razón! 

  Není důležité, abychom věděli všechno.   No es necesario que lo sepamos todo. 

  očkovat   vacunar 

  hvězda   estrella 

  Jsem velmi zaneprázdněný, tak už mě 
neobtěžuj. 

  Estoy muy ocupado así que no me 
molestes más. 

  abych poslal - aby poslali   enviar - envíe, envíes, envíe, enviemos, 
enviéis, envíen 

  Je škoda, že se Bea nechtěla té soutěže 
zúčastnit. 

  Es una pena que Bea no haya querido 
participar en ese concurso. 

  abych zkusil - aby zkusili   intentar - intente, intentes, intente, 
intentemos, intentéis, intenten 

  Je důležité, abys bral tyto prášky.   Es importante que tomes estas pastillas. 

  Doufám, že ten let nezruší.   Esperamos que no cancelen el vuelo. 

  abych smažil - aby smažili   freír - fría, frías, fría, friamos, friais, frían 

  Nevěřím, že bys to pochopil.   No creo que lo entiendas. 

  Nelíbí se mi, že si ze mě děláš legraci.   No me gusta que me chistes. 

  To je divné, že María nešla ven se svými 
kamarádkami! 

  ¡Qué raro que María no haya salido con 
sus amigas! 

  To je divné, že s vámi Mauri není!   ¡Qué raro que no esté Mauri con vosotros! 

  Nevěřím, že o to požádá.   No creo que lo pida. 

  I když je mojí babičce devadesát let, je na 
tom skvěle. 

  Aunque mi abuela tenga noventa años, 
está estupendamente. 

  Udivuje mě, že holčička nepláče.   Me extraña que la niña no llore. 
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  Když padnu, znovu se zvednu.   Cuando caiga me levantaré. 

  Je vhodné, abys šel na oslavu s námi.   Es conveniente que vayas a la fiesta con 
nosotros. 

  možná   quizás 

  Udivuje mě, že Elena nebere mobil.   Me extraña que Elena no conteste al 
móvil. 

  Je tady nějaký bar, který by byl otevřený?   ¿Hay por aquí algún bar que esté abierto? . 

  Počkej, až to skončí.   Espera a que acabe. 

  Potřebuji, abys mě obejmula.   Necesito que me abraces. 

  Chci vidět tento film, i když bude špatný.   Quiero ver esta película aunque sea mala. 

  Až si budu dělat starosti, dozvíš se to.   Cuando me preocupe lo sabrás. 

  Je škoda, že José také nechtěl jet na výlet.   Es una pena que José no haya querido ir de 
excursión tampoco. 

  abych vyhrál - aby vyhráli   ganar - gane, ganes, gane, ganemos, 
ganéis, ganen 

  Jak je možné, že je tady takový 
nepořádek? 

  ¿Cómo es posible que haya aquí tanto 
desorden? 

  chybí mi, udivuje mne   me extraña 

  Není možné, že bys to ještě nevěděl.   No puede ser que no lo sepas todavía. 

  oddělit se, rozejít se   separarse 

  Řeknu, aby vám v tom hotelu 
zarezervovali dvoulůžkový pokoj. 

  Diré que les reserven una habitación doble 
en ese hotel. 

  Dej mi vědět, až usne.   Avísame cuando se duerma. 

  Je vidět, že jsi hodně unavený. Doufám, že 
budeš dobře spát. 

  Se te ve muy cansado. Espero que 
duermas bien. 

  Udělám to, co zvolí většina.   Haré lo que elija la mayoría. 

  nepořádek   desorden 

  Kdy půjdeme na koupaliště? - Až přestane 
pršet. 

  ¿Cuándo iremos a la piscina? - Cuando 
deje de llover. 

  Nech ať ti vyléčím rány.   Deja que te cure las heridas. 

  aby se líbilo   gustar -guste 

  V naší třídě je málo lidí, kteří by 
nestudovali španělštinu. 

  En nuestra clase hay poca gente que no 
estudie español. 

  To je divné, že Bea ještě nepřišla!   ¡Qué raro que Bea no haya llegado 
todavía! 
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  abych zaútočil - aby zaútočili   atacar - ataque, ataques, ataque, 
ataquemos, ataquéis, ataquen 

  Až budeme v Barceloně, budeme se moci 
podívat na Gaudího architekturu. 

  Cuando estemos en Barcelona, podremos 
ver la arquitectura de Gaudí. 

  Je škoda, že Manuel a Ana se rozešli.   Es una pena que Manuel y Ana se hayan 
separado. 

  abych prosil - aby prosili   pedir - pida, pidas, pida, pidamos, pidáis, 
pidan 

  Doufám, že všechno dobře dopadne.   Espero que todo salga bien. 

  abych sbíral - aby sbírali   coger - coja, cojas, coja, cojamos, cojáis, 
cojan 

  Je důležité, abyste si přivezli letní 
oblečení. 

  Es importante que os traigáis ropa de 
verano. 

  Na Javierově oslavě bude hodně lidí, 
doufám, že se vhodně oblečeš. 

  En la fiesta de Javier habrá mucha gente, 
espero que te vistas adecuadamente. 

  abych hrál - aby hráli   jugar - juegue, juegues, juegue, juguemos, 
juguéis, jueguen 

  jak divné   qué raro 

  Nevěřím, že se něco stane.   No creo que ocurra nada. 

  Je vhodné, aby sis odpočinul.   Es conveniente que descanses. 

  chřipka   gripe 

  Je tu někdo, kdo by rozuměl ruštině?   ¿Hay alguien aquí que entienda ruso? 

  Rodiče mi zakázali, abych vycházel z 
domu po deváté hodině. 

  Mis padres me han prohibido que salga de 
casa después de las nueve. 

  abych nesl - aby nesli   llevar - lleve, lleves, lleve, llevemos, 
llevéis, lleven 

  Jak je možné, že ses ještě neoblékl?   ¡Cómo es posible que no te hayas vestido 
aún! 

  Bude lepší, když budeš mlčet.   Será mejor que te calles. 

  Udivuje mě, že nám nic neoznámili.   Me extraña que no nos hayan avisado. 

  adekvátně   adecuamente 

  normální   normal 

  Až pojedu do Sevilly, přijdu vás navštívit.   Cuando vaya a Sevilla, iré a veros. 

  Zavolám ti, když ho pošlu.   Te llamaré cuando la envíe. 

  abych pohnul - aby pohli   mover - mueva, muevas, mueva, 
movamos, mováis, muevan 
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  Vystoupím, až zaparkuješ auto.   Voy a bajar cuando aparques el coche. 

  Je vhodné, abychom trochu studovali 
španělštinu předtím, než odcestujeme do 
Španělska. 

  Es conveniente que estudiemos un poco de 
español antes de viajar a España. 

  pilulky   pastillas 

  příliš   demasiado 

  Chce koupit knihu, která by byla zajímavá.   Quiere comprar un libro que sea 
interesante. 

  Očekávám, že to podepíšeš.   Espero que lo firmes. 

  Chceme koupit byt, který by měl velikou 
terasu. 

  Queremos comprar un piso que tenga una 
terraza grande. 

  I když se to zdá jako vtip, stalo se to.   Aunque parezca un chiste, es un sucedido. 

  Nenech ho, aby něco smažil.   No le dejes que fría nada. 

  Zavolám ti, až dorazím do školy.   Te llamaré cuando llegue a la escuela. 

  Půjdeme se na ten film podívat, až ho 
budou dávat v kině. 

  Iremos a ver esa película cuando la pongan 
en el cine. 

  Doufáme, že se u nás doma budete cítit 
dobře. 

  Esperamos que os sintáis bien en nuestra 
casa. 

  Nemyslím, že cítí to samé co ty.   No creo que sienta lo mismo que tú. 

  Doufám, že nezmění názor.   Espero que no cambie de opinión. 

  Není tady nějaká restaurace, která by byla 
otevřená? 

  ¿No hay por aquí ningún restaurante que 
esté abierto? 

  Udivuje mě, že María ještě nezavolala.   Me extraña que María no haya llamado 
todavía. 
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063_Lekce 12_subjuntiv_minulý_vysvětlení! 
 

IMPERFECTO DE SUBJUNTIVO – IMPERFEKTUM SUBJUNTIVU 

PLUSCUAMPERFECTO DE SUBJUNTIVO –PŘEDMINULÝ ČAS SUBJUNTIVU 

 

IMPERFEKTUM SUBJUNTIVU: 

Tvoření imperfekta: 

Pravidelná slovesa: 

Tento slovesný způsob se tvoří z 3. osoby čísla množného minulého času jednoduchého. 

Subjuntiv imperfekta má dvojí tvary, mezi nimiž není významový rozdíl, a proto uvádíme oba 

dva.  

1. slovesná třída vzor: hablar 

hablaron > odtrheme -ron > zůstane nám habla > k habla budeme přidávat následující 

koncovky: 

-ra/-se   hablara/hablase    

-ras/-ses  hablaras/hablases    

-ra/-se   hablara/hablase    

-ramos/-semos  habláramos/hablásemos   

-rais/-seis  hablarais/hablaseis    

-ran/-sen  hablaran/hablasen    

¡Ojála se realizaran nuestros planes!   Kéž by se uskutečnily naše plány! 

¿Sería posible que tu madre cocinara algo?  Bylo by možné, aby tvá mamka něco 

uvařila? 
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2. slovesná tříd vzor: comer 

comieron > odtrheme -ron > zůstane nám comie > ke comie budeme přidávat následující 

koncovky:  

-ra/-se   comiera/comiese    

-ras/-ses  comieras/comieses    

-ra/-se   comiera/comiese    

-ramos/-semos comiéramos/comiésemos   

-rais/-seis  comierais/comieseis    

-ran/-sen  comieran/comiesen    

Dudaba que comieran todo.   Pochyboval jsem, že všechno sní. 

Ordenó que bebiera todo.    Poručil jsem, ať vše vypije. 

 

3. slovesná třída vzor: vivir 

vivieron > odtrheme -ron > zůstane nám vivie > k vivie budeme přidávat následující koncovky: 

-ra/-se    viviera/viviese    

-ras/-ses   vivieras/vivieses    

-ra/-se    viviera/viviese    

-ramos/-semos  viviéramos/viviésemos   

-rais/-seis   vivierais/vivieseis    

-ran/-sen   vivieran/viviesen ´ 

Te dijo que abrieras el libro.   Řekl ti, abys otevřel tu knihu. 

Mi padre me encargó que le escribiera esta carta.  Můj otec mě pověřil, abych Vám 

napsal tento dopis. 
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Pravopisné změny u pravidelných sloves: 

U sloves, jejichž kmen končí na samohlásku, dochází v koncovkách u 3. osoby čísla 

množného minulého času jednoduchého ke změně i →y a tato změna se projeví i 

v subjuntivu imperfekta.  

Číst  leer    leyeron   leyera/leyese  

Věřit  creer    creyeron   creyera/creyese 

   

Slovesa se změnami kmenových samohlásek: 

Typy změn samohlásky: 

1. změna e →ie→i 

Některá slovesa mají ve 3. osobě čísla množného změnu e →i v minulém čase 

jednoduchém a změna se projeví i v subjuntivu imperfekta.  

Cítit se  Sentir(se)   se sintieron  se sintiera/se sintiese 

 

2. změna e →i 

Některá slovesa mají ve 3. osobě čísla množného změnu e →i. 

Následovat Seguir    siguieron  siguiera/siguiese 

prosit   pedir     pidieron  pidiera/pidiese 

lhát   mentir    mintieron  mintiera/mintiese 

 

3. změna o →ue→u 

Slovesa morir a dormir mají ve 3. osobě čísla množného o →u. 

Spát Dormir  durmieron  durmiera/durmiese 

Zemřít morir    murieron  muriera/muriese 

 

Nepravidelná slovesa: 

Koncovky u sloves nepravidelných jsou stejné jako u pravidelných: 

Tener     mít 

-ra/-se    tuviera/tuviese    

-ras/-ses   tuvieras/tuvieses    

-ra/-se    tuviera/tuviese    
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-ramos/-semos  tuviéramos/tuviésemos   

-rais/-seis   tuvierais/tuvieseis    

-ran/-sen   tuvieran/tuviesen   

 

Nepravidelná slovesa v min. čase jednoduchém jsou nepravidelná i v subjuntivu imperfekta: 

být      estuviera/estuviese 

dělat      hiciera/hiciese 

dát      pusiera/pusiese 

moci      pudiera/pudiese 

chtít      quisiera/quisiese 

vědět      supiera/supiese 

říct      dijera/dijese 

přijít      viniera/viniese 

odejít      saliera/saliese 

vrátit se     volviera/volviese 

vidět      viera/viese 

být      fuera/fuese 

jít      fuera/fuese 

Dudaba que le saliera bien.    Pochybovala jsem, že mu to vyjde. 

Me hizo muy feliz que vinieras a mi boda.  Měla jsem radost, že jdeš na mou 

svatbu.  

Me pidieron que viniera más tarde.   Prosili mě, abych přišla později. 

Me gustaría que mi hijo tuviera más tiempo libre. Líbilo by se mi, kdyby měl můj syn 

více volného času.  
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Pravopisné změny u nepravidelných sloves: 

U sloves zakončených na -ducir dochází ve všech osobách ke změně souhlásky -c →j . 

Přeložit  Traducir  tradujeron  tradujera/tradujese 

Varábět  Producir  produjeron  produjera/produjese 

 

Subjuntiv imperfekta se používá při časové souslednosti: 

Ve španělštině je na rozdíl od češtiny užití časů ve vedlejší větě závislé na čase věty hlavní, a 

to i v subjuntivu. Je-li v hlavní větě některý z minulých časů nebo kondicionál, přizpůsobí se 

čas slovesa ve vedlejší větě času ve větě hlavní. 

1. imperfektum subjuntivu se použije při současnosti obou dějů. 

Sentí que estuviera enfermo.   Litoval jsem, že je nemocný. 

María me pidió que le trajera agua.  Marie mě požádala, abych jí přinesla vodu. 

V češtině bude ve vedlejší větě přítomný čas a ve španělštině bude imperfektum subjuntivu. 

PŘEDMINULÝ ČAS SUBJUNTIVU 

Tento čas se skládá z pomocného slovesa haber v subjuntivu imperfekta a příčestí 

významového slovesa.  

Tvary vyčasovaného slovesa haber v subjuntivu imperfekta+příčestí  

hubiera/hubiese   hablado   Mluvil jsem 

hubieras/hubieses    hablado   Mluvil jsi  

hubiera/hubiese   hablado   Mluvil 

hubiéramos/hubiésemos  hablado   Mluvili jsme 

hubierais/hubieseis   hablado   Mluvili jste 

hubieran/hubieses   hablado   Mluvili 

 

Subjuntiv pluscuamperfekta se používá při časové souslednosti: 

.Sentí que hubiera estado enfermo.   Litoval jsem, že byl nemocný. 

Esperaba que hubiera ido con vosotros.   Doufala jsem, že šel s vámi. 
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  Me gustaría que vinieras a verme más a 
menudo. 

  Byl bych rád, kdyby ses na mě přišla 
podívat častěji. 

  Me gustaría que respetaras mi deseo.   Byl bych rád, kdybys respektoval moje 
přání. 

  El señor Fernández me dijo que no le 
hiciéramos esperar. 

  Pan Fernández mi řekl, ať ho nenecháme 
čekat. 

  Queríamos que te quedaras aquí con 
Felipe. 

  Chtěli jsme, abys tady zůstal s Filipem. 

  Te rogué que no se lo dijeras a nadie.   Poprosil jsem tě, abys to nikomu neřekl. 

  Me pidió que se lo contara todo.   Požádala mě, abych jí to všechno 
povyprávěl. 

  Ya sé que te gustaría que llegara a tiempo.   Vždyť já vím, že bys byl rád, kdybych 
přišel včas. 

  A mis padres les gustaría que fuera 
abogado. 

  Moji rodiče by byli rádi, kdybych byl 
advokátem. 

  Lola nos dijo que limpiáramos el cuarto de 
baño. 

  Lola nám řekla, abychom uklidili 
koupelnu. 

  Ojalá pudiera volver al pasado.   Kéž bych se mohl vrátit do minulosti. 

  Me gustaría que fueras puntual esta vez.   Byl bych rád, kdybys byl tentokrát 
dochvilný. 

  Juan me pidió que le prestara el 
diccionario. 

  Juan mě požádal, abych mu půjčil slovník. 

  María nos recomendó que visitáramos este 
museo. 

  María nám doporučila, abychom navštívili 
tohle muzeum. 

  Ayer mi pidieron que trajera el dinero.   Včera mě požádali, abych přinesl peníze. 

  Te dije que abrieras la carta.   Řekl jsem ti, abys otevřel ten dopis. 

  No quería que te fueras.   Nechtěl jsem, abys odešel. 

  Francisco me pidió que hablara contigo.   Francisco mě požádal, abych si s tebou 
promluvil. 

  Pepe me rogó que le comprara un helado. .   Pepe mě poprosil, abych mu koupil 
zmrzlinu. 

  El cliente se quejó de que no funcionara la 
calefacción en su habitación. 

  Klient si stěžoval, že v jeho pokoji 
nefunguje topení. 
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  Te recomendé que vieras esta película.   Doporučil jsem ti, aby ses na tento film 
podíval. 

  Me sorprendió que vinieras tú sola.   Překvapilo mě, že přijdeš sama. 

  Nos dijeron que les esperáramos a la 
salida. 

  Řekli nám, abychom je počkali u východu. 

  El médico me recomendó que comiera 
más verdura y fruta. 

  Doktor mi doporučil, abych jedl více 
zeleniny a ovoce. 

  Ojalá hiciera mejor tiempo.   Kéž by bylo lepší počasí! 

  No hubiéramos llegado sin tu ayuda.   Nebyli bychom přijeli bez tvé pomoci. 

  Te dijimos que cerraras la puerta.   Řekli jsme ti, abys zavřel dveře. 

  Me gustaría que salieras conmigo.   Byl bych rád, kdybys se mnou chodila. 

  El médico te recomendó que no trabajaras 
tanto. 

  Lékař ti doporučil, abys tolik nepracoval. 

  María me aconsejó que fuera a esa 
peluquería. 

  María mi doporučila, abych šla do toho 
kadeřnictví. 

  Era imposible que lo hiciéramos solos.   Bylo nemožné, abychom to udělali sami. 

  Tú mismo me dijiste que apagara la luz.   Ty sám jsi mi řekl, abych zhasl světlo. 

  Me dijiste que abriera la ventana.   Řekla jsi mi, abych otevřel okno. 

  Me dijiste que pidiera la cuenta.   Řekla jsi mi, abych požádal o účet. 

  A mí también me gustaría que todo saliera 
bien. 

  Také by se mi líbilo, kdyby všechno 
dopadlo dobře. 

  No creo que dijera esas cosas.   Nevěřím, že by říkal takové věci. 

  Le pedí que me trajera una taza de té.   Požádal jsem ho, aby mi přinesl šálek čaje. 

  Me gustaría que me ayudarais en las tareas 
de casa. 

  Byl bych rád, kdybyste mi pomáhali s 
domácími pracemi. 

  Mi mujer me dijo que volviera a casa 
pronto. 

  Má žena mi řekla, abych se domů vrátil 
brzy. 

  Me gustaría que vieras la película también.   Byl bych rád, kdyby ses na ten film také 
podíval. 

  Mis padres me dijeron que volviera a casa 
pronto. 

  Rodiče mi řekli, abych se vrátil brzy 
domů. 

  Me gustaría que vinieras a mi fiesta.   Byl bych rád, kdybys přišel na mou 
oslavu. 

  A Roberto le gustaría que fueras al cine 
con él. 

  Roberto by byl rád, kdybys s ním šla do 
kina. 
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  Nos gustaría que te decidieras tú sola.   Byli bychom rádi, kdyby ses rozhodla 
sama. 

  Laura me dijo que no comiera tanto 
chocolate. 

  Laura mi řekla, abych nejedl tolik 
čokolády. 

  Esperaba que vinieras pronto.   Doufal jsem, že brzy přijdeš. 

  Quería que probaras este plato. .   Chtěl jsem, abys ochutnala tohle jídlo. 

  Preferiría que lo hicieras ahora mismo.   Byl bych raději, kdybys to udělal hned 
teď. 

  Nos pidieron que hiciéramos la cena.   Požádali nás, abychom připravili večeři. 

  Le dije que volviera enseguida.   Řekl jsem jí, aby se okamžitě vrátila. 

  Carmen me pidió que le trajera esta carta.   Carmen mě požádala, abych jí ten dopis 
přinesla. 

  Mi hijo me pidió que le diera veinte euros.   Můj syn mě požádal, abych mu dal dvacet 
euro. 

  Te dije que empezaras a trabajar.   Řekl jsem ti, abys začal pracovat. 

  Me gustaría que me hicieras caso.   Byla bych ráda, kdybys na mě dala. 

  Te pedí que se lo dijeras.   Požádal jsem tě, abys mu to řekla. 

  Me pidió que os lo dijera.   Požádala mě, abych vám to řekl. 

  Me rogaron que viniera más tarde.   Poprosili mě, abych přišel později. 

  Me gustaría que mi hija se casara en 
verano. 

  Byla bych ráda, kdyby se má dcera 
vdávala v létě. 

  Te pedí que no le mintieras más.   Žádal jsem tě, abys jí už nelhal. 

  Les gustaría que les escribieras más a 
menudo. 

  Byli by rádi, kdybys jim napsal častěji. 

  Ojalá estuviera contigo.   Kéž bych byl s tebou. 

  No quería que te aburrieras.   Nechtěl jsem, aby ses nudila. 

  Te dije que pintaras todo el piso.   Řekl jsem ti, abys vymaloval celý byt. 

  Preferiría que hubiera más gente en la 
exposición. 

  Byl bych raději, kdyby bylo na výstavě 
více lidí. 

  Elena me dijo que no gastara tanto dinero.   Elena mi řekla, abych neutrácel tolik 
peněz. 

  La abuela quería que me despidiera de 
vosotros. 

  Babička chtěla, abych se s vámi rozloučil. 

  Andrea me pidió que vendiera ese coche.   Andrea mě požádala, abych prodal to auto. 
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  Me gustaría que los profesores no fueran 
tan exigentes. 

  Byl bych rád, kdyby profesoři nebyli tak 
nároční. 

  Me gustaría que mi piso fuera moderno.   Přála bych si, aby můj byt byl moderní. 

  Mi marido quería que en nuestro piso 
hubiera armarios empotrados. 

  Můj manžel chtěl, aby v našem bytě byly 
vestavěné skříně. 

  El abuelo nos dijo que pusiéramos la 
mesa. 

  Dědeček nám řekl, abychom prostřeli stůl. 

  Nos gustaría que vendieras ese coche.   Byli bychom rádi, kdybys to auto prodal. 

  Carlos te dijo que terminaras el trabajo 
hoy. 

  Carlos ti řekl, abys tu práci dnes dokončil. 

  Laura me pidió que prestara cincuenta 
euros. 

  Laura mě požádala, abych jí půjčil padesát 
euro. 

  Me gustaría que hiciera sol.   Byl bych rád, kdyby svítilo slunce. 

  A mis padres les gustaría que estudiara 
más. 

  Moji rodiče by byli rádi, kdybych se více 
učil. 

  Pedro me pidió que le planchara la camisa.   Pedro mě požádal, abych mu vyžehlila 
košili. 

  Querías que te dijera la verdad.   Chtěl jsi, abych ti řekl pravdu. 

  Ojalá hubieras estado conmigo.   Kéž bys býval byl se mnou. 

  No creía que fueses tan alto.   Nevěřil jsem, že jsi tak vysoký. 

  Marta y Pepe me pidieron que nos 
quedáramos en casa hoy. 

  Marta a Pepe mě požádali, abychom dnes 
zůstali doma. 

  El médico me recomendó que hiciera 
algún deporte. 

  Lékař mi doporučil, abych dělal nějaký 
sport. 

  Le pedí que me ayudara.   Požádal jsem ji, aby mi pomohla. 

  Ojalá supiera tanto como tú.   Kéž bych věděl tolik co ty. 

  Os rogamos que no hicierais el ruido.   Prosili jsme vás, abyste nedělali hluk. 

  Rosa quería que fuéramos al cine.   Rosa chtěla, abychom šli do kina. 

  Luis me dijo ayer que le devolviera ese 
libro. 

  Luis mi včera řekl, abych mu tu knihu 
vrátil. 

  Te dije que esperaras un rato.   Řekl jsem ti, abys chvíli počkal. 

  Le pedí a Laura que no saliera de casa 
sola. 

  Požádal jsem Lauru, aby nevycházela z 
domu sama. 

  Quería que María viniera también.   Chtěl jsem, aby Marie také přišla. 

  Me pediste que no fuera allí.   Požádala jsi mě, abych tam nešel. 
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  Me pidieron que les ayudara a buscar el 
dinero. 

  Požádali mě, abych jim pomohl hledat ty 
peníze. 

  Laura me dijo que os escribiera un correo 
electrónico. 

  Laura mi řekla, abych vám napsal e-mail. 

  Marta quería que la abrazara.   Marta chtěla, abych ji obejmul. 

  Me gustaría que te atrevieras a hacerlo.   Byla bych ráda, kdyby ses odvážil to 
udělat. 

  Ojalá tuviera tanta suerte como tú.   Kéž bych měl tolik štěstí jako ty. 

  Ana no creía que Francisco volviera.   Ana nevěřila, že by se Francisco vrátil. 
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  Nebyli bychom přijeli bez tvé pomoci.   No hubiéramos llegado sin tu ayuda. 

  Požádala mě, abych vám to řekl.   Me pidió que os lo dijera. 

  Marta a Pepe mě požádali, abychom dnes 
zůstali doma. 

  Marta y Pepe me pidieron que nos 
quedáramos en casa hoy. 

  Laura mě požádala, abych jí půjčil padesát 
euro. 

  Laura me pidió que prestara cincuenta 
euros. 

  Moji rodiče by byli rádi, kdybych byl 
advokátem. 

  A mis padres les gustaría que fuera 
abogado. 

  Rodiče mi řekli, abych se vrátil brzy 
domů. 

  Mis padres me dijeron que volviera a casa 
pronto. 

  Chtěl jsem, abys ochutnala tohle jídlo.   Quería que probaras este plato. . 

  Byl bych rád, kdyby ses na ten film také 
podíval. 

  Me gustaría que vieras la película también. 

  María mi doporučila, abych šla do toho 
kadeřnictví. 

  María me aconsejó que fuera a esa 
peluquería. 

  Byli bychom rádi, kdyby ses rozhodla 
sama. 

  Nos gustaría que te decidieras tú sola. 

  Doufal jsem, že brzy přijdeš.   Esperaba que vinieras pronto. 

  Překvapilo mě, že přijdeš sama.   Me sorprendió que vinieras tú sola. 

  Řekla jsi mi, abych otevřel okno.   Me dijiste que abriera la ventana. 

  Řekl jsem ti, abys vymaloval celý byt.   Te dije que pintaras todo el piso. 

  Doporučil jsem ti, aby ses na tento film 
podíval. 

  Te recomendé que vieras esta película. 

  Byli bychom rádi, kdybys to auto prodal.   Nos gustaría que vendieras ese coche. 
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  Ty sám jsi mi řekl, abych zhasl světlo.   Tú mismo me dijiste que apagara la luz. 

  Klient si stěžoval, že v jeho pokoji 
nefunguje topení. 

  El cliente se quejó de que no funcionara la 
calefacción en su habitación. 

  Požádala mě, abych jí to všechno 
povyprávěl. 

  Me pidió que se lo contara todo. 

  Nechtěl jsem, abys odešel.   No quería que te fueras. 

  Byl bych rád, kdyby profesoři nebyli tak 
nároční. 

  Me gustaría que los profesores no fueran 
tan exigentes. 

  Byla bych ráda, kdyby se má dcera 
vdávala v létě. 

  Me gustaría que mi hija se casara en 
verano. 

  Kéž bych věděl tolik co ty.   Ojalá supiera tanto como tú. 

  Nevěřím, že by říkal takové věci.   No creo que dijera esas cosas. 

  Pedro mě požádal, abych mu vyžehlila 
košili. 

  Pedro me pidió que le planchara la camisa. 

  Pan Fernández mi řekl, ať ho nenecháme 
čekat. 

  El señor Fernández me dijo que no le 
hiciéramos esperar. 

  Francisco mě požádal, abych si s tebou 
promluvil. 

  Francisco me pidió que hablara contigo. 

  Kéž bys býval byl se mnou.   Ojalá hubieras estado conmigo. 

  Poprosili mě, abych přišel později.   Me rogaron que viniera más tarde. 

  Byl bych rád, kdybyste mi pomáhali s 
domácími pracemi. 

  Me gustaría que me ayudarais en las tareas 
de casa. 

  Luis mi včera řekl, abych mu tu knihu 
vrátil. 

  Luis me dijo ayer que le devolviera ese 
libro. 

  Poprosil jsem tě, abys to nikomu neřekl.   Te rogué que no se lo dijeras a nadie. 

  Požádali nás, abychom připravili večeři.   Nos pidieron que hiciéramos la cena. 

  Juan mě požádal, abych mu půjčil slovník.   Juan me pidió que le prestara el 
diccionario. 

  Řekl jsem ti, abys otevřel ten dopis.   Te dije que abrieras la carta. 

  Byl bych rád, kdybys se mnou chodila.   Me gustaría que salieras conmigo. 

  Moji rodiče by byli rádi, kdybych se více 
učil. 

  A mis padres les gustaría que estudiara 
más. 

  Můj manžel chtěl, aby v našem bytě byly 
vestavěné skříně. 

  Mi marido quería que en nuestro piso 
hubiera armarios empotrados. 

  Chtěli jsme, abys tady zůstal s Filipem.   Queríamos que te quedaras aquí con 
Felipe. 
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  Andrea mě požádala, abych prodal to auto.   Andrea me pidió que vendiera ese coche. 

  Vždyť já vím, že bys byl rád, kdybych 
přišel včas. 

  Ya sé que te gustaría que llegara a tiempo. 

  Carlos ti řekl, abys tu práci dnes dokončil.   Carlos te dijo que terminaras el trabajo 
hoy. 

  Požádala jsi mě, abych tam nešel.   Me pediste que no fuera allí. 

  Řekli nám, abychom je počkali u východu.   Nos dijeron que les esperáramos a la 
salida. 

  Pepe mě poprosil, abych mu koupil 
zmrzlinu. 

  Pepe me rogó que le comprara un helado. . 

  Žádal jsem tě, abys jí už nelhal.   Te pedí que no le mintieras más. 

  Babička chtěla, abych se s vámi rozloučil.   La abuela quería que me despidiera de 
vosotros. 

  Požádal jsem ji, aby mi pomohla.   Le pedí que me ayudara. 

  Byl bych raději, kdybys to udělal hned 
teď. 

  Preferiría que lo hicieras ahora mismo. 

  Řekli jsme ti, abys zavřel dveře.   Te dijimos que cerraras la puerta. 

  Byl bych rád, kdyby ses na mě přišla 
podívat častěji. 

  Me gustaría que vinieras a verme más a 
menudo. 

  Lola nám řekla, abychom uklidili 
koupelnu. 

  Lola nos dijo que limpiáramos el cuarto de 
baño. 

  Elena mi řekla, abych neutrácel tolik 
peněz. 

  Elena me dijo que no gastara tanto dinero. 

  Dědeček nám řekl, abychom prostřeli stůl.   El abuelo nos dijo que pusiéramos la 
mesa. 

  Bylo nemožné, abychom to udělali sami.   Era imposible que lo hiciéramos solos. 

  Rosa chtěla, abychom šli do kina.   Rosa quería que fuéramos al cine. 

  Včera mě požádali, abych přinesl peníze.   Ayer mi pidieron que trajera el dinero. 

  Chtěl jsi, abych ti řekl pravdu.   Querías que te dijera la verdad. 

  Požádal jsem tě, abys mu to řekla.   Te pedí que se lo dijeras. 

  Prosili jsme vás, abyste nedělali hluk.   Os rogamos que no hicierais el ruido. 

  Kéž bych se mohl vrátit do minulosti.   Ojalá pudiera volver al pasado. 

  Nechtěl jsem, aby ses nudila.   No quería que te aburrieras. 

  Můj syn mě požádal, abych mu dal dvacet 
euro. 

  Mi hijo me pidió que le diera veinte euros. 
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  Přála bych si, aby můj byt byl moderní.   Me gustaría que mi piso fuera moderno. 

  Roberto by byl rád, kdybys s ním šla do 
kina. 

  A Roberto le gustaría que fueras al cine 
con él. 

  Řekl jsem ti, abys začal pracovat.   Te dije que empezaras a trabajar. 

  Požádali mě, abych jim pomohl hledat ty 
peníze. 

  Me pidieron que les ayudara a buscar el 
dinero. 

  Lékař ti doporučil, abys tolik nepracoval.   El médico te recomendó que no trabajaras 
tanto. 

  Byl bych raději, kdyby bylo na výstavě 
více lidí. 

  Preferiría que hubiera más gente en la 
exposición. 

  Byla bych ráda, kdyby ses odvážil to 
udělat. 

  Me gustaría que te atrevieras a hacerlo. 

  Marta chtěla, abych ji obejmul.   Marta quería que la abrazara. 

  Doktor mi doporučil, abych jedl více 
zeleniny a ovoce. 

  El médico me recomendó que comiera 
más verdura y fruta. 

  Kéž by bylo lepší počasí!   Ojalá hiciera mejor tiempo. 

  Laura mi řekla, abych vám napsal e-mail.   Laura me dijo que os escribiera un correo 
electrónico. 

  Byl bych rád, kdybys respektoval moje 
přání. 

  Me gustaría que respetaras mi deseo. 

  Řekl jsem ti, abys chvíli počkal.   Te dije que esperaras un rato. 

  Také by se mi líbilo, kdyby všechno 
dopadlo dobře. 

  A mí también me gustaría que todo saliera 
bien. 

  Byla bych ráda, kdybys na mě dala.   Me gustaría que me hicieras caso. 

  María nám doporučila, abychom navštívili 
tohle muzeum. 

  María nos recomendó que visitáramos este 
museo. 

  Laura mi řekla, abych nejedl tolik 
čokolády. 

  Laura me dijo que no comiera tanto 
chocolate. 

  Požádal jsem ho, aby mi přinesl šálek čaje.   Le pedí que me trajera una taza de té. 

  Lékař mi doporučil, abych dělal nějaký 
sport. 

  El médico me recomendó que hiciera 
algún deporte. 

  Požádal jsem Lauru, aby nevycházela z 
domu sama. 

  Le pedí a Laura que no saliera de casa 
sola. 

  Byli by rádi, kdybys jim napsal častěji.   Les gustaría que les escribieras más a 
menudo. 

  Kéž bych byl s tebou.   Ojalá estuviera contigo. 
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  Nevěřil jsem, že jsi tak vysoký.   No creía que fueses tan alto. 

  Kéž bych měl tolik štěstí jako ty.   Ojalá tuviera tanta suerte como tú. 

  Byl bych rád, kdyby svítilo slunce.   Me gustaría que hiciera sol. 

  Byl bych rád, kdybys byl tentokrát 
dochvilný. 

  Me gustaría que fueras puntual esta vez. 

  Řekla jsi mi, abych požádal o účet.   Me dijiste que pidiera la cuenta. 

  Má žena mi řekla, abych se domů vrátil 
brzy. 

  Mi mujer me dijo que volviera a casa 
pronto. 

  Byl bych rád, kdybys přišel na mou 
oslavu. 

  Me gustaría que vinieras a mi fiesta. 

  Carmen mě požádala, abych jí ten dopis 
přinesla. 

  Carmen me pidió que le trajera esta carta. 

  Chtěl jsem, aby Marie také přišla.   Quería que María viniera también. 

  Řekl jsem jí, aby se okamžitě vrátila.   Le dije que volviera enseguida. 

  Ana nevěřila, že by se Francisco vrátil.   Ana no creía que Francisco volviera. 
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  No quería que te aburrieras.   Nechtěl jsem, aby ses nudila. 

  Pedro me pidió que le planchara la camisa.   Pedro mě požádal, abych mu vyžehlila 
košili. 

  Me pediste que no fuera allí.   Požádala jsi mě, abych tam nešel. 

  Ojalá pudiera volver al pasado.   Kéž bych se mohl vrátit do minulosti. 

  Mi hijo me pidió que le diera veinte euros.   Můj syn mě požádal, abych mu dal dvacet 
euro. 

  Me gustaría que me hicieras caso.   Byla bych ráda, kdybys na mě dala. 

  Me dijiste que pidiera la cuenta.   Řekla jsi mi, abych požádal o účet. 

  El señor Fernández me dijo que no le 
hiciéramos esperar. 

  Pan Fernández mi řekl, ať ho nenecháme 
čekat. 

  Francisco me pidió que hablara contigo.   Francisco mě požádal, abych si s tebou 
promluvil. 

  Me gustaría que me ayudarais en las tareas 
de casa. 

  Byl bych rád, kdybyste mi pomáhali s 
domácími pracemi. 

  Andrea me pidió que vendiera ese coche.   Andrea mě požádala, abych prodal to auto. 

  Luis me dijo ayer que le devolviera ese 
libro. 

  Luis mi včera řekl, abych mu tu knihu 
vrátil. 
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  Quería que María viniera también.   Chtěl jsem, aby Marie také přišla. 

  Nos gustaría que vendieras ese coche.   Byli bychom rádi, kdybys to auto prodal. 

  Esperaba que vinieras pronto.   Doufal jsem, že brzy přijdeš. 

  Mi marido quería que en nuestro piso 
hubiera armarios empotrados. 

  Můj manžel chtěl, aby v našem bytě byly 
vestavěné skříně. 

  Pepe me rogó que le comprara un helado. .   Pepe mě poprosil, abych mu koupil 
zmrzlinu. 

  Laura me dijo que no comiera tanto 
chocolate. 

  Laura mi řekla, abych nejedl tolik 
čokolády. 

  Te dije que esperaras un rato.   Řekl jsem ti, abys chvíli počkal. 

  Me gustaría que vinieras a mi fiesta.   Byl bych rád, kdybys přišel na mou 
oslavu. 

  A Roberto le gustaría que fueras al cine 
con él. 

  Roberto by byl rád, kdybys s ním šla do 
kina. 

  Me gustaría que vinieras a verme más a 
menudo. 

  Byl bych rád, kdyby ses na mě přišla 
podívat častěji. 

  Marta y Pepe me pidieron que nos 
quedáramos en casa hoy. 

  Marta a Pepe mě požádali, abychom dnes 
zůstali doma. 

  Te recomendé que vieras esta película.   Doporučil jsem ti, aby ses na tento film 
podíval. 

  Ojalá supiera tanto como tú.   Kéž bych věděl tolik co ty. 

  María nos recomendó que visitáramos este 
museo. 

  María nám doporučila, abychom navštívili 
tohle muzeum. 

  No quería que te fueras.   Nechtěl jsem, abys odešel. 

  Me gustaría que mi piso fuera moderno.   Přála bych si, aby můj byt byl moderní. 

  Era imposible que lo hiciéramos solos.   Bylo nemožné, abychom to udělali sami. 

  Ojalá tuviera tanta suerte como tú.   Kéž bych měl tolik štěstí jako ty. 

  Mi mujer me dijo que volviera a casa 
pronto. 

  Má žena mi řekla, abych se domů vrátil 
brzy. 

  No hubiéramos llegado sin tu ayuda.   Nebyli bychom přijeli bez tvé pomoci. 

  Les gustaría que les escribieras más a 
menudo. 

  Byli by rádi, kdybys jim napsal častěji. 

  Mis padres me dijeron que volviera a casa 
pronto. 

  Rodiče mi řekli, abych se vrátil brzy 
domů. 

  Carlos te dijo que terminaras el trabajo 
hoy. 

  Carlos ti řekl, abys tu práci dnes dokončil. 
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  Ayer mi pidieron que trajera el dinero.   Včera mě požádali, abych přinesl peníze. 

  El médico te recomendó que no trabajaras 
tanto. 

  Lékař ti doporučil, abys tolik nepracoval. 

  Le pedí a Laura que no saliera de casa 
sola. 

  Požádal jsem Lauru, aby nevycházela z 
domu sama. 

  Le dije que volviera enseguida.   Řekl jsem jí, aby se okamžitě vrátila. 

  Me pidió que os lo dijera.   Požádala mě, abych vám to řekl. 

  A mí también me gustaría que todo saliera 
bien. 

  Také by se mi líbilo, kdyby všechno 
dopadlo dobře. 

  Me dijiste que abriera la ventana.   Řekla jsi mi, abych otevřel okno. 

  Te dije que pintaras todo el piso.   Řekl jsem ti, abys vymaloval celý byt. 

  Me gustaría que hiciera sol.   Byl bych rád, kdyby svítilo slunce. 

  Te dijimos que cerraras la puerta.   Řekli jsme ti, abys zavřel dveře. 

  El cliente se quejó de que no funcionara la 
calefacción en su habitación. 

  Klient si stěžoval, že v jeho pokoji 
nefunguje topení. 

  Me pidieron que les ayudara a buscar el 
dinero. 

  Požádali mě, abych jim pomohl hledat ty 
peníze. 

  Nos gustaría que te decidieras tú sola.   Byli bychom rádi, kdyby ses rozhodla 
sama. 

  Ojalá estuviera contigo.   Kéž bych byl s tebou. 

  Me gustaría que vieras la película también.   Byl bych rád, kdyby ses na ten film také 
podíval. 

  A mis padres les gustaría que estudiara 
más. 

  Moji rodiče by byli rádi, kdybych se více 
učil. 

  Le pedí que me ayudara.   Požádal jsem ji, aby mi pomohla. 

  Carmen me pidió que le trajera esta carta.   Carmen mě požádala, abych jí ten dopis 
přinesla. 

  Preferiría que lo hicieras ahora mismo.   Byl bych raději, kdybys to udělal hned 
teď. 

  Me gustaría que salieras conmigo.   Byl bych rád, kdybys se mnou chodila. 

  Me gustaría que te atrevieras a hacerlo.   Byla bych ráda, kdyby ses odvážil to 
udělat. 

  El médico me recomendó que comiera 
más verdura y fruta. 

  Doktor mi doporučil, abych jedl více 
zeleniny a ovoce. 

  El médico me recomendó que hiciera 
algún deporte. 

  Lékař mi doporučil, abych dělal nějaký 
sport. 
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  María me aconsejó que fuera a esa 
peluquería. 

  María mi doporučila, abych šla do toho 
kadeřnictví. 

  Me rogaron que viniera más tarde.   Poprosili mě, abych přišel později. 

  Te dije que empezaras a trabajar.   Řekl jsem ti, abys začal pracovat. 

  Ojalá hiciera mejor tiempo.   Kéž by bylo lepší počasí! 

  Me gustaría que los profesores no fueran 
tan exigentes. 

  Byl bych rád, kdyby profesoři nebyli tak 
nároční. 

  No creo que dijera esas cosas.   Nevěřím, že by říkal takové věci. 

  Lola nos dijo que limpiáramos el cuarto de 
baño. 

  Lola nám řekla, abychom uklidili 
koupelnu. 

  Te pedí que se lo dijeras.   Požádal jsem tě, abys mu to řekla. 

  El abuelo nos dijo que pusiéramos la 
mesa. 

  Dědeček nám řekl, abychom prostřeli stůl. 

  Me gustaría que fueras puntual esta vez.   Byl bych rád, kdybys byl tentokrát 
dochvilný. 

  Te dije que abrieras la carta.   Řekl jsem ti, abys otevřel ten dopis. 

  Tú mismo me dijiste que apagara la luz.   Ty sám jsi mi řekl, abych zhasl světlo. 

  Ya sé que te gustaría que llegara a tiempo.   Vždyť já vím, že bys byl rád, kdybych 
přišel včas. 

  Nos dijeron que les esperáramos a la 
salida. 

  Řekli nám, abychom je počkali u východu. 

  Laura me pidió que prestara cincuenta 
euros. 

  Laura mě požádala, abych jí půjčil padesát 
euro. 

  Ojalá hubieras estado conmigo.   Kéž bys býval byl se mnou. 

  Elena me dijo que no gastara tanto dinero.   Elena mi řekla, abych neutrácel tolik 
peněz. 

  La abuela quería que me despidiera de 
vosotros. 

  Babička chtěla, abych se s vámi rozloučil. 

  Me gustaría que mi hija se casara en 
verano. 

  Byla bych ráda, kdyby se má dcera 
vdávala v létě. 

  Laura me dijo que os escribiera un correo 
electrónico. 

  Laura mi řekla, abych vám napsal e-mail. 

  Juan me pidió que le prestara el 
diccionario. 

  Juan mě požádal, abych mu půjčil slovník. 

  Nos pidieron que hiciéramos la cena.   Požádali nás, abychom připravili večeři. 

  Os rogamos que no hicierais el ruido.   Prosili jsme vás, abyste nedělali hluk. 
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  A mis padres les gustaría que fuera 
abogado. 

  Moji rodiče by byli rádi, kdybych byl 
advokátem. 

  Rosa quería que fuéramos al cine.   Rosa chtěla, abychom šli do kina. 

  Queríamos que te quedaras aquí con 
Felipe. 

  Chtěli jsme, abys tady zůstal s Filipem. 

  Te pedí que no le mintieras más.   Žádal jsem tě, abys jí už nelhal. 

  No creía que fueses tan alto.   Nevěřil jsem, že jsi tak vysoký. 

  Me gustaría que respetaras mi deseo.   Byl bych rád, kdybys respektoval moje 
přání. 

  Querías que te dijera la verdad.   Chtěl jsi, abych ti řekl pravdu. 

  Me pidió que se lo contara todo.   Požádala mě, abych jí to všechno 
povyprávěl. 

  Quería que probaras este plato. .   Chtěl jsem, abys ochutnala tohle jídlo. 

  Te rogué que no se lo dijeras a nadie.   Poprosil jsem tě, abys to nikomu neřekl. 

  Le pedí que me trajera una taza de té.   Požádal jsem ho, aby mi přinesl šálek čaje. 

  Me sorprendió que vinieras tú sola.   Překvapilo mě, že přijdeš sama. 

  Marta quería que la abrazara.   Marta chtěla, abych ji obejmul. 

  Preferiría que hubiera más gente en la 
exposición. 

  Byl bych raději, kdyby bylo na výstavě 
více lidí. 

  Ana no creía que Francisco volviera.   Ana nevěřila, že by se Francisco vrátil. 
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El cliente se quejó de que no 
funcionara la calefacción en 

su habitación. 

No creo que dijera esas 
cosas. 

Ojalá estuviera contigo. 

Ojalá hubieras estado 
conmigo. 

No hubiéramos llegado sin tu 
ayuda. 

Ojalá hiciera mejor tiempo. 

Ojalá pudiera volver al 
pasado. 

Ojalá supiera tanto como tú. No creía que fueses tan alto. 

Ojalá tuviera tanta suerte 
como tú. 

Laura me dijo que no 
comiera tanto chocolate. 

Francisco me pidió que 
hablara contigo. 

El médico me recomendó 
que comiera más verdura y 

fruta. 

Lola nos dijo que 
limpiáramos el cuarto de 

baño. 

Te dije que pintaras todo el 
piso. 

Nos pidieron que hiciéramos 
la cena. 

Mis padres me dijeron que 
volviera a casa pronto. 

Juan me pidió que le prestara 
el diccionario. 
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Kéž bych byl s tebou. 
Nevěřím, že by říkal takové 

věci. 
Klient si stěžoval, že v jeho 

pokoji nefunguje topení. 

Kéž by bylo lepší počasí! 
Nebyli bychom přijeli bez 

tvé pomoci. 
Kéž bys býval byl se mnou. 

Nevěřil jsem, že jsi tak 
vysoký. 

Kéž bych věděl tolik co ty. 
Kéž bych se mohl vrátit do 

minulosti. 

Francisco mě požádal, abych 
si s tebou promluvil. 

Laura mi řekla, abych nejedl 
tolik čokolády. 

Kéž bych měl tolik štěstí 
jako ty. 

Řekl jsem ti, abys vymaloval 
celý byt. 

Lola nám řekla, abychom 
uklidili koupelnu. 

Doktor mi doporučil, abych 
jedl více zeleniny a ovoce. 

Juan mě požádal, abych mu 
půjčil slovník. 

Rodiče mi řekli, abych se 
vrátil brzy domů. 

Požádali nás, abychom 
připravili večeři. 
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Mi hijo me pidió que le diera 
veinte euros. 

Te pedí que se lo dijeras. 
Nos dijeron que les 

esperáramos a la salida. 

Luis me dijo ayer que le 
devolviera ese libro. 

Andrea me pidió que 
vendiera ese coche. 

Le pedí a Laura que no 
saliera de casa sola. 

Querías que te dijera la 
verdad. 

Te pedí que no le mintieras 
más. 

Me gustaría que mi piso 
fuera moderno. 

Rosa quería que fuéramos al 
cine. 

Marta y Pepe me pidieron 
que nos quedáramos en casa 

hoy. 

Me pidieron que les ayudara 
a buscar el dinero. 

Carlos te dijo que terminaras 
el trabajo hoy. 

El señor Fernández me dijo 
que no le hiciéramos esperar. 

Carmen me pidió que le 
trajera esta carta. 

Me dijiste que pidiera la 
cuenta. 

Me pediste que no fuera allí. 
La abuela quería que me 
despidiera de vosotros. 
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Řekli nám, abychom je 
počkali u východu. 

Požádal jsem tě, abys mu to 
řekla. 

Můj syn mě požádal, abych 
mu dal dvacet euro. 

Požádal jsem Lauru, aby 
nevycházela z domu sama. 

Andrea mě požádala, abych 
prodal to auto. 

Luis mi včera řekl, abych mu 
tu knihu vrátil. 

Přála bych si, aby můj byt 
byl moderní. 

Žádal jsem tě, abys jí už 
nelhal. 

Chtěl jsi, abych ti řekl 
pravdu. 

Požádali mě, abych jim 
pomohl hledat ty peníze. 

Marta a Pepe mě požádali, 
abychom dnes zůstali doma. 

Rosa chtěla, abychom šli do 
kina. 

Carmen mě požádala, abych 
jí ten dopis přinesla. 

Pan Fernández mi řekl, ať ho 
nenecháme čekat. 

Carlos ti řekl, abys tu práci 
dnes dokončil. 

Babička chtěla, abych se s 
vámi rozloučil. 

Požádala jsi mě, abych tam 
nešel. 

Řekla jsi mi, abych požádal 
o účet. 
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Me sorprendió que vinieras 
tú sola. 

A mí también me gustaría 
que todo saliera bien. 

Mi marido quería que en 
nuestro piso hubiera 

armarios empotrados. 

Te dije que empezaras a 
trabajar. 

Pedro me pidió que le 
planchara la camisa. 

El abuelo nos dijo que 
pusiéramos la mesa. 

Ayer mi pidieron que trajera 
el dinero. 

Pepe me rogó que le 
comprara un helado. . 

Os rogamos que no hicierais 
el ruido. 

Te dije que abrieras la carta. 
Era imposible que lo 

hiciéramos solos. 
Me rogaron que viniera más 

tarde. 

Le dije que volviera 
enseguida. 

No quería que te fueras. 
Laura me dijo que os 
escribiera un correo 

electrónico. 

Me pidió que os lo dijera. Te dije que esperaras un rato. 
Elena me dijo que no gastara 

tanto dinero. 
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Můj manžel chtěl, aby v 
našem bytě byly vestavěné 

skříně. 

Také by se mi líbilo, kdyby 
všechno dopadlo dobře. 

Překvapilo mě, že přijdeš 
sama. 

Dědeček nám řekl, abychom 
prostřeli stůl. 

Pedro mě požádal, abych mu 
vyžehlila košili. 

Řekl jsem ti, abys začal 
pracovat. 

Prosili jsme vás, abyste 
nedělali hluk. 

Pepe mě poprosil, abych mu 
koupil zmrzlinu. 

Včera mě požádali, abych 
přinesl peníze. 

Poprosili mě, abych přišel 
později. 

Bylo nemožné, abychom to 
udělali sami. 

Řekl jsem ti, abys otevřel ten 
dopis. 

Laura mi řekla, abych vám 
napsal e-mail. 

Nechtěl jsem, abys odešel. 
Řekl jsem jí, aby se okamžitě 

vrátila. 

Elena mi řekla, abych 
neutrácel tolik peněz. 

Řekl jsem ti, abys chvíli 
počkal. 

Požádala mě, abych vám to 
řekl. 
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Te rogué que no se lo dijeras 
a nadie. 

Me dijiste que abriera la 
ventana. 

Te dijimos que cerraras la 
puerta. 

Me pidió que se lo contara 
todo. 

Tú mismo me dijiste que 
apagara la luz. 

Quería que probaras este 
plato. . 

Le pedí que me ayudara. 
El médico te recomendó que 

no trabajaras tanto. 
El médico me recomendó 
que hiciera algún deporte. 

María nos recomendó que 
visitáramos este museo. 

Te recomendé que vieras 
esta película. 

No quería que te aburrieras. 

Laura me pidió que prestara 
cincuenta euros. 

Mi mujer me dijo que 
volviera a casa pronto. 

Me gustaría que vieras la 
película también. 

Me gustaría que mi hija se 
casara en verano. 

Nos gustaría que vendieras 
ese coche. 

Ya sé que te gustaría que 
llegara a tiempo. 
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Řekli jsme ti, abys zavřel 
dveře. 

Řekla jsi mi, abych otevřel 
okno. 

Poprosil jsem tě, abys to 
nikomu neřekl. 

Chtěl jsem, abys ochutnala 
tohle jídlo. 

Ty sám jsi mi řekl, abych 
zhasl světlo. 

Požádala mě, abych jí to 
všechno povyprávěl. 

Lékař mi doporučil, abych 
dělal nějaký sport. 

Lékař ti doporučil, abys tolik 
nepracoval. 

Požádal jsem ji, aby mi 
pomohla. 

Nechtěl jsem, aby ses nudila. 
Doporučil jsem ti, aby ses na 

tento film podíval. 

María nám doporučila, 
abychom navštívili tohle 

muzeum. 

Byl bych rád, kdyby ses na 
ten film také podíval. 

Má žena mi řekla, abych se 
domů vrátil brzy. 

Laura mě požádala, abych jí 
půjčil padesát euro. 

Vždyť já vím, že bys byl rád, 
kdybych přišel včas. 

Byli bychom rádi, kdybys to 
auto prodal. 

Byla bych ráda, kdyby se má 
dcera vdávala v létě. 
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Me gustaría que fueras 
puntual esta vez. 

A mis padres les gustaría que 
fuera abogado. 

Me gustaría que vinieras a 
verme más a menudo. 

Me gustaría que me 
ayudarais en las tareas de 

casa. 

Preferiría que hubiera más 
gente en la exposición. 

Preferiría que lo hicieras 
ahora mismo. 

Me gustaría que los 
profesores no fueran tan 

exigentes. 

A mis padres les gustaría que 
estudiara más. 

A Roberto le gustaría que 
fueras al cine con él. 

Me gustaría que hiciera sol. 
Me gustaría que vinieras a 

mi fiesta. 
Les gustaría que les 

escribieras más a menudo. 

Me gustaría que respetaras 
mi deseo. 

Me gustaría que salieras 
conmigo. 

Nos gustaría que te 
decidieras tú sola. 

Me gustaría que te atrevieras 
a hacerlo. 

Me gustaría que me hicieras 
caso. 

Quería que María viniera 
también. 
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Byl bych rád, kdyby ses na 
mě přišla podívat častěji. 

Moji rodiče by byli rádi, 
kdybych byl advokátem. 

Byl bych rád, kdybys byl 
tentokrát dochvilný. 

Byl bych raději, kdybys to 
udělal hned teď. 

Byl bych raději, kdyby bylo 
na výstavě více lidí. 

Byl bych rád, kdybyste mi 
pomáhali s domácími 

pracemi. 

Roberto by byl rád, kdybys s 
ním šla do kina. 

Moji rodiče by byli rádi, 
kdybych se více učil. 

Byl bych rád, kdyby 
profesoři nebyli tak nároční. 

Byli by rádi, kdybys jim 
napsal častěji. 

Byl bych rád, kdybys přišel 
na mou oslavu. 

Byl bych rád, kdyby svítilo 
slunce. 

Byli bychom rádi, kdyby ses 
rozhodla sama. 

Byl bych rád, kdybys se 
mnou chodila. 

Byl bych rád, kdybys 
respektoval moje přání. 

Chtěl jsem, aby Marie také 
přišla. 

Byla bych ráda, kdybys na 
mě dala. 

Byla bych ráda, kdyby ses 
odvážil to udělat. 
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Queríamos que te quedaras 
aquí con Felipe. 

Marta quería que la abrazara. 
Le pedí que me trajera una 

taza de té. 

María me aconsejó que fuera 
a esa peluquería. 

Esperaba que vinieras 
pronto. 

Ana no creía que Francisco 
volviera. 

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  
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Požádal jsem ho, aby mi 
přinesl šálek čaje. 

Marta chtěla, abych ji 
obejmul. 

Chtěli jsme, abys tady zůstal 
s Filipem. 

Ana nevěřila, že by se 
Francisco vrátil. 

Doufal jsem, že brzy přijdeš. 
María mi doporučila, abych 

šla do toho kadeřnictví. 

 

  



 560 

066.02_Lekce 12_subjuntiv_minulý_test 

  Chtěli jsme, abys tady zůstal s Filipem. ................................................................. 

  Pan Fernández mi řekl, ať ho nenecháme 
čekat. 

................................................................. 

  Vždyť já vím, že bys byl rád, kdybych 
přišel včas. 

................................................................. 

  Byli bychom rádi, kdyby ses rozhodla 
sama. 

................................................................. 

  Carlos ti řekl, abys tu práci dnes dokončil. ................................................................. 

  Marta a Pepe mě požádali, abychom dnes 
zůstali doma. 

................................................................. 

  Laura mě požádala, abych jí půjčil padesát 
euro. 

................................................................. 

  Rosa chtěla, abychom šli do kina. ................................................................. 

  Byla bych ráda, kdyby ses odvážil to 
udělat. 

................................................................. 

  Byl bych raději, kdyby bylo na výstavě 
více lidí. 

................................................................. 

  Luis mi včera řekl, abych mu tu knihu 
vrátil. 

................................................................. 

  Byl bych rád, kdybys se mnou chodila. ................................................................. 

  Ana nevěřila, že by se Francisco vrátil. ................................................................. 

  Můj syn mě požádal, abych mu dal dvacet 
euro. 

................................................................. 

  Byla bych ráda, kdyby se má dcera 
vdávala v létě. 

................................................................. 

  Řekli nám, abychom je počkali u východu. ................................................................. 

  Poprosili mě, abych přišel později. ................................................................. 

  Řekl jsem ti, abys chvíli počkal. ................................................................. 

  Kéž by bylo lepší počasí! ................................................................. 

  Žádal jsem tě, abys jí už nelhal. ................................................................. 

  Byla bych ráda, kdybys na mě dala. ................................................................. 

  Nechtěl jsem, abys odešel. ................................................................. 

  Byli bychom rádi, kdybys to auto prodal. ................................................................. 
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  Doporučil jsem ti, aby ses na tento film 
podíval. 

................................................................. 

  Byl bych rád, kdybyste mi pomáhali s 
domácími pracemi. 

................................................................. 

  Prosili jsme vás, abyste nedělali hluk. ................................................................. 

  Řekla jsi mi, abych požádal o účet. ................................................................. 

  Řekli jsme ti, abys zavřel dveře. ................................................................. 

  Juan mě požádal, abych mu půjčil slovník. ................................................................. 

  Byl bych rád, kdybys respektoval moje 
přání. 

................................................................. 

  Požádala mě, abych jí to všechno 
povyprávěl. 

................................................................. 

  Laura mi řekla, abych nejedl tolik 
čokolády. 

................................................................. 

  Byli by rádi, kdybys jim napsal častěji. ................................................................. 

  Moji rodiče by byli rádi, kdybych se více 
učil. 

................................................................. 

  Můj manžel chtěl, aby v našem bytě byly 
vestavěné skříně. 

................................................................. 

  Překvapilo mě, že přijdeš sama. ................................................................. 

  Kéž bych se mohl vrátit do minulosti. ................................................................. 

  Poprosil jsem tě, abys to nikomu neřekl. ................................................................. 

  Carmen mě požádala, abych jí ten dopis 
přinesla. 

................................................................. 

  Andrea mě požádala, abych prodal to auto. ................................................................. 

  Nechtěl jsem, aby ses nudila. ................................................................. 

  Požádala jsi mě, abych tam nešel. ................................................................. 

  Řekl jsem ti, abys otevřel ten dopis. ................................................................. 

  Přála bych si, aby můj byt byl moderní. ................................................................. 

  Kéž bych měl tolik štěstí jako ty. ................................................................. 

  Lékař ti doporučil, abys tolik nepracoval. ................................................................. 

  Požádali nás, abychom připravili večeři. ................................................................. 

  Francisco mě požádal, abych si s tebou 
promluvil. 

................................................................. 
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  Nevěřil jsem, že jsi tak vysoký. ................................................................. 

  Doufal jsem, že brzy přijdeš. ................................................................. 

  Požádal jsem Lauru, aby nevycházela z 
domu sama. 

................................................................. 

  Nebyli bychom přijeli bez tvé pomoci. ................................................................. 

  Roberto by byl rád, kdybys s ním šla do 
kina. 

................................................................. 

  Laura mi řekla, abych vám napsal e-mail. ................................................................. 

  Řekl jsem jí, aby se okamžitě vrátila. ................................................................. 

  Včera mě požádali, abych přinesl peníze. ................................................................. 

  Ty sám jsi mi řekl, abych zhasl světlo. ................................................................. 

  Nevěřím, že by říkal takové věci. ................................................................. 

  Kéž bych věděl tolik co ty. ................................................................. 

  Byl bych rád, kdyby profesoři nebyli tak 
nároční. 

................................................................. 

  Požádal jsem ho, aby mi přinesl šálek čaje. ................................................................. 

  Kéž bys býval byl se mnou. ................................................................. 

  Doktor mi doporučil, abych jedl více 
zeleniny a ovoce. 

................................................................. 

  Klient si stěžoval, že v jeho pokoji 
nefunguje topení. 

................................................................. 

  Chtěl jsi, abych ti řekl pravdu. ................................................................. 

  Rodiče mi řekli, abych se vrátil brzy 
domů. 

................................................................. 

  Kéž bych byl s tebou. ................................................................. 

  Požádali mě, abych jim pomohl hledat ty 
peníze. 

................................................................. 

  Byl bych raději, kdybys to udělal hned 
teď. 

................................................................. 

  Bylo nemožné, abychom to udělali sami. ................................................................. 

  Babička chtěla, abych se s vámi rozloučil. ................................................................. 

  Chtěl jsem, aby Marie také přišla. ................................................................. 

  Pedro mě požádal, abych mu vyžehlila 
košili. 

................................................................. 
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  Byl bych rád, kdyby ses na mě přišla 
podívat častěji. 

................................................................. 

  Lékař mi doporučil, abych dělal nějaký 
sport. 

................................................................. 

  María nám doporučila, abychom navštívili 
tohle muzeum. 

................................................................. 

  Lola nám řekla, abychom uklidili 
koupelnu. 

................................................................. 

  Řekla jsi mi, abych otevřel okno. ................................................................. 

  Má žena mi řekla, abych se domů vrátil 
brzy. 

................................................................. 

  Také by se mi líbilo, kdyby všechno 
dopadlo dobře. 

................................................................. 

  Pepe mě poprosil, abych mu koupil 
zmrzlinu. 

................................................................. 

  Řekl jsem ti, abys začal pracovat. ................................................................. 

  Požádal jsem ji, aby mi pomohla. ................................................................. 

  Požádala mě, abych vám to řekl. ................................................................. 

  Byl bych rád, kdyby svítilo slunce. ................................................................. 

  Byl bych rád, kdyby ses na ten film také 
podíval. 

................................................................. 

  Dědeček nám řekl, abychom prostřeli stůl. ................................................................. 

  Chtěl jsem, abys ochutnala tohle jídlo. ................................................................. 

  Elena mi řekla, abych neutrácel tolik 
peněz. 

................................................................. 

  Řekl jsem ti, abys vymaloval celý byt. ................................................................. 

  María mi doporučila, abych šla do toho 
kadeřnictví. 

................................................................. 

  Požádal jsem tě, abys mu to řekla. ................................................................. 

  Byl bych rád, kdybys přišel na mou 
oslavu. 

................................................................. 

  Moji rodiče by byli rádi, kdybych byl 
advokátem. 

................................................................. 

  Byl bych rád, kdybys byl tentokrát 
dochvilný. 

................................................................. 

  Marta chtěla, abych ji obejmul. ................................................................. 
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066.03_Lekce 12_subjuntiv_minulý_test_klíč 
  Chtěli jsme, abys tady zůstal s Filipem.   Queríamos que te quedaras aquí con 

Felipe. 

  Pan Fernández mi řekl, ať ho nenecháme 
čekat. 

  El señor Fernández me dijo que no le 
hiciéramos esperar. 

  Vždyť já vím, že bys byl rád, kdybych 
přišel včas. 

  Ya sé que te gustaría que llegara a tiempo. 

  Byli bychom rádi, kdyby ses rozhodla 
sama. 

  Nos gustaría que te decidieras tú sola. 

  Carlos ti řekl, abys tu práci dnes dokončil.   Carlos te dijo que terminaras el trabajo 
hoy. 

  Marta a Pepe mě požádali, abychom dnes 
zůstali doma. 

  Marta y Pepe me pidieron que nos 
quedáramos en casa hoy. 

  Laura mě požádala, abych jí půjčil padesát 
euro. 

  Laura me pidió que prestara cincuenta 
euros. 

  Rosa chtěla, abychom šli do kina.   Rosa quería que fuéramos al cine. 

  Byla bych ráda, kdyby ses odvážil to 
udělat. 

  Me gustaría que te atrevieras a hacerlo. 

  Byl bych raději, kdyby bylo na výstavě 
více lidí. 

  Preferiría que hubiera más gente en la 
exposición. 

  Luis mi včera řekl, abych mu tu knihu 
vrátil. 

  Luis me dijo ayer que le devolviera ese 
libro. 

  Byl bych rád, kdybys se mnou chodila.   Me gustaría que salieras conmigo. 

  Ana nevěřila, že by se Francisco vrátil.   Ana no creía que Francisco volviera. 

  Můj syn mě požádal, abych mu dal dvacet 
euro. 

  Mi hijo me pidió que le diera veinte euros. 

  Byla bych ráda, kdyby se má dcera 
vdávala v létě. 

  Me gustaría que mi hija se casara en 
verano. 

  Řekli nám, abychom je počkali u východu.   Nos dijeron que les esperáramos a la 
salida. 

  Poprosili mě, abych přišel později.   Me rogaron que viniera más tarde. 

  Řekl jsem ti, abys chvíli počkal.   Te dije que esperaras un rato. 

  Kéž by bylo lepší počasí!   Ojalá hiciera mejor tiempo. 

  Žádal jsem tě, abys jí už nelhal.   Te pedí que no le mintieras más. 

  Byla bych ráda, kdybys na mě dala.   Me gustaría que me hicieras caso. 

  Nechtěl jsem, abys odešel.   No quería que te fueras. 



 565 

  Byli bychom rádi, kdybys to auto prodal.   Nos gustaría que vendieras ese coche. 

  Doporučil jsem ti, aby ses na tento film 
podíval. 

  Te recomendé que vieras esta película. 

  Byl bych rád, kdybyste mi pomáhali s 
domácími pracemi. 

  Me gustaría que me ayudarais en las tareas 
de casa. 

  Prosili jsme vás, abyste nedělali hluk.   Os rogamos que no hicierais el ruido. 

  Řekla jsi mi, abych požádal o účet.   Me dijiste que pidiera la cuenta. 

  Řekli jsme ti, abys zavřel dveře.   Te dijimos que cerraras la puerta. 

  Juan mě požádal, abych mu půjčil slovník.   Juan me pidió que le prestara el 
diccionario. 

  Byl bych rád, kdybys respektoval moje 
přání. 

  Me gustaría que respetaras mi deseo. 

  Požádala mě, abych jí to všechno 
povyprávěl. 

  Me pidió que se lo contara todo. 

  Laura mi řekla, abych nejedl tolik 
čokolády. 

  Laura me dijo que no comiera tanto 
chocolate. 

  Byli by rádi, kdybys jim napsal častěji.   Les gustaría que les escribieras más a 
menudo. 

  Moji rodiče by byli rádi, kdybych se více 
učil. 

  A mis padres les gustaría que estudiara 
más. 

  Můj manžel chtěl, aby v našem bytě byly 
vestavěné skříně. 

  Mi marido quería que en nuestro piso 
hubiera armarios empotrados. 

  Překvapilo mě, že přijdeš sama.   Me sorprendió que vinieras tú sola. 

  Kéž bych se mohl vrátit do minulosti.   Ojalá pudiera volver al pasado. 

  Poprosil jsem tě, abys to nikomu neřekl.   Te rogué que no se lo dijeras a nadie. 

  Carmen mě požádala, abych jí ten dopis 
přinesla. 

  Carmen me pidió que le trajera esta carta. 

  Andrea mě požádala, abych prodal to auto.   Andrea me pidió que vendiera ese coche. 

  Nechtěl jsem, aby ses nudila.   No quería que te aburrieras. 

  Požádala jsi mě, abych tam nešel.   Me pediste que no fuera allí. 

  Řekl jsem ti, abys otevřel ten dopis.   Te dije que abrieras la carta. 

  Přála bych si, aby můj byt byl moderní.   Me gustaría que mi piso fuera moderno. 

  Kéž bych měl tolik štěstí jako ty.   Ojalá tuviera tanta suerte como tú. 

  Lékař ti doporučil, abys tolik nepracoval.   El médico te recomendó que no trabajaras 
tanto. 
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  Požádali nás, abychom připravili večeři.   Nos pidieron que hiciéramos la cena. 

  Francisco mě požádal, abych si s tebou 
promluvil. 

  Francisco me pidió que hablara contigo. 

  Nevěřil jsem, že jsi tak vysoký.   No creía que fueses tan alto. 

  Doufal jsem, že brzy přijdeš.   Esperaba que vinieras pronto. 

  Požádal jsem Lauru, aby nevycházela z 
domu sama. 

  Le pedí a Laura que no saliera de casa 
sola. 

  Nebyli bychom přijeli bez tvé pomoci.   No hubiéramos llegado sin tu ayuda. 

  Roberto by byl rád, kdybys s ním šla do 
kina. 

  A Roberto le gustaría que fueras al cine 
con él. 

  Laura mi řekla, abych vám napsal e-mail.   Laura me dijo que os escribiera un correo 
electrónico. 

  Řekl jsem jí, aby se okamžitě vrátila.   Le dije que volviera enseguida. 

  Včera mě požádali, abych přinesl peníze.   Ayer mi pidieron que trajera el dinero. 

  Ty sám jsi mi řekl, abych zhasl světlo.   Tú mismo me dijiste que apagara la luz. 

  Nevěřím, že by říkal takové věci.   No creo que dijera esas cosas. 

  Kéž bych věděl tolik co ty.   Ojalá supiera tanto como tú. 

  Byl bych rád, kdyby profesoři nebyli tak 
nároční. 

  Me gustaría que los profesores no fueran 
tan exigentes. 

  Požádal jsem ho, aby mi přinesl šálek čaje.   Le pedí que me trajera una taza de té. 

  Kéž bys býval byl se mnou.   Ojalá hubieras estado conmigo. 

  Doktor mi doporučil, abych jedl více 
zeleniny a ovoce. 

  El médico me recomendó que comiera 
más verdura y fruta. 

  Klient si stěžoval, že v jeho pokoji 
nefunguje topení. 

  El cliente se quejó de que no funcionara la 
calefacción en su habitación. 

  Chtěl jsi, abych ti řekl pravdu.   Querías que te dijera la verdad. 

  Rodiče mi řekli, abych se vrátil brzy 
domů. 

  Mis padres me dijeron que volviera a casa 
pronto. 

  Kéž bych byl s tebou.   Ojalá estuviera contigo. 

  Požádali mě, abych jim pomohl hledat ty 
peníze. 

  Me pidieron que les ayudara a buscar el 
dinero. 

  Byl bych raději, kdybys to udělal hned 
teď. 

  Preferiría que lo hicieras ahora mismo. 

  Bylo nemožné, abychom to udělali sami.   Era imposible que lo hiciéramos solos. 
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  Babička chtěla, abych se s vámi rozloučil.   La abuela quería que me despidiera de 
vosotros. 

  Chtěl jsem, aby Marie také přišla.   Quería que María viniera también. 

  Pedro mě požádal, abych mu vyžehlila 
košili. 

  Pedro me pidió que le planchara la camisa. 

  Byl bych rád, kdyby ses na mě přišla 
podívat častěji. 

  Me gustaría que vinieras a verme más a 
menudo. 

  Lékař mi doporučil, abych dělal nějaký 
sport. 

  El médico me recomendó que hiciera 
algún deporte. 

  María nám doporučila, abychom navštívili 
tohle muzeum. 

  María nos recomendó que visitáramos este 
museo. 

  Lola nám řekla, abychom uklidili 
koupelnu. 

  Lola nos dijo que limpiáramos el cuarto de 
baño. 

  Řekla jsi mi, abych otevřel okno.   Me dijiste que abriera la ventana. 

  Má žena mi řekla, abych se domů vrátil 
brzy. 

  Mi mujer me dijo que volviera a casa 
pronto. 

  Také by se mi líbilo, kdyby všechno 
dopadlo dobře. 

  A mí también me gustaría que todo saliera 
bien. 

  Pepe mě poprosil, abych mu koupil 
zmrzlinu. 

  Pepe me rogó que le comprara un helado. . 

  Řekl jsem ti, abys začal pracovat.   Te dije que empezaras a trabajar. 

  Požádal jsem ji, aby mi pomohla.   Le pedí que me ayudara. 

  Požádala mě, abych vám to řekl.   Me pidió que os lo dijera. 

  Byl bych rád, kdyby svítilo slunce.   Me gustaría que hiciera sol. 

  Byl bych rád, kdyby ses na ten film také 
podíval. 

  Me gustaría que vieras la película también. 

  Dědeček nám řekl, abychom prostřeli stůl.   El abuelo nos dijo que pusiéramos la 
mesa. 

  Chtěl jsem, abys ochutnala tohle jídlo.   Quería que probaras este plato. . 

  Elena mi řekla, abych neutrácel tolik 
peněz. 

  Elena me dijo que no gastara tanto dinero. 

  Řekl jsem ti, abys vymaloval celý byt.   Te dije que pintaras todo el piso. 

  María mi doporučila, abych šla do toho 
kadeřnictví. 

  María me aconsejó que fuera a esa 
peluquería. 

  Požádal jsem tě, abys mu to řekla.   Te pedí que se lo dijeras. 
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  Byl bych rád, kdybys přišel na mou 
oslavu. 

  Me gustaría que vinieras a mi fiesta. 

  Moji rodiče by byli rádi, kdybych byl 
advokátem. 

  A mis padres les gustaría que fuera 
abogado. 

  Byl bych rád, kdybys byl tentokrát 
dochvilný. 

  Me gustaría que fueras puntual esta vez. 

  Marta chtěla, abych ji obejmul.   Marta quería que la abrazara. 
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