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Milí přátelé, 

 
před sebou máte skripta k poslechovému kurzu Anglická gramatika B2. Kurz je určen pro 
pokročilé, tedy ty, kteří mají za sebou tři až čtyři roky studia angličtiny a volně navazuje na 
předchozí kurzy Anglická gramatika A1,A2 a Anglická gramatika B1. Některá témata v tomto 
kurzu a kurzu gramatiky B1 jsou shodná, ale v této úrovni se například složené časy probírají do 
větší hloubky a v širším kontextu. Spíše než na slovíčka klade tento kurz na procvičení vět 
s použitím studovaných témat. V tomto kurzu najdete celkem se seznámíte s přibližně dvěma 
sty novými slovíčky a s tisícovkou procvičovacích vět. 

  
 
Největší prostor je věnován pokročilejším předložkám, složeným slovesným časům a použití 
gerundia v různých typech vět. Každá lekce, kromě těch, které obsahují pouze samostatná 
slovíčka, obsahuje vysvětlení každého tématu, takže s tímto kurzem můžete pracovat zcela 
samostatně bez nutnosti používat další doprovodné výukové materiály. 

  
 
Jak s kurzem nejlépe pracovat? Nejprve si zopakujte nebo se seznamte s teorií každé lekce. Poté 
následuje série procvičovacích vět nejprve ve směru z angličtiny do češtiny a poté z češtiny do 
angličtiny. Pokud máte problémy s porozuměním, používejte v rámci každé lekce stopu anglický 
poslech, kde můžete poslouchat věty pouze v angličtině. 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. 

 
 
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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001_Lekce 01_slovní zásoba 02-08_poslouchejte 

  release   uvolnit, propustit 

  blame   obviňovat 

  absent   nepřítomen 

  reconsider   znovu zvážit 

  let sb out   vyprovodit 

  defend   bránit 

  persuade   přesvědčit 

  approach   přiblížit se 

  demonstrate   předvést 

  deserve   zasloužit si 

  express   vyjádřit 

  contain   obsahovat 

  text   psát nebo posílat textovou zprávu 

  spare parts   náhradní díly 

  face   čelit 

  employ   zaměstnant 

  fiancé   snoubenec, snoubenka 

  evidemce   důkaz 

  enclose   přiložit (dokument) 

  coincidence   náhoda 

  feat   čin 

  apologise   omluvit se 

  wonder   divit se 

  acquard   divný, zvláštní 

  spread   roztáhnout, rozprostřít 

  provide   poskytnout 

  nonsence   nesmysl 

  statesman   státník 

  betray   zradit 

  escape   uniknout, utéct 
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  mention   zmínit 

  attend   navštěvovat 

  interrupt   přerušit 

  panic   panikařit 

  melt   tát 

002_Lekce 01_slovní zásoba 02-08_přeložte 

  psát nebo posílat textovou zprávu   text 

  navštěvovat   attend 

  bránit   defend 

  panikařit   panic 

  poskytnout   provide 

  přerušit   interrupt 

  nesmysl   nonsence 

  přiložit (dokument)   enclose 

  roztáhnout, rozprostřít   spread 

  divný, zvláštní   acquard 

  přesvědčit   persuade 

  čelit   face 

  zradit   betray 

  vyprovodit   let sb out 

  snoubenec, snoubenka   fiancé 

  předvést   demonstrate 

  náhradní díly   spare parts 

  zaměstnant   employ 

  znovu zvážit   reconsider 

  nepřítomen   absent 

  zmínit   mention 

  důkaz   evidemce 

  vyjádřit   express 

  divit se   wonder 

  státník   statesman 
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  náhoda   coincidence 

  uniknout, utéct   escape 

  čin   feat 

  přiblížit se   approach 

  obsahovat   contain 

  uvolnit, propustit   release 

  obviňovat   blame 

  zasloužit si   deserve 

  omluvit se   apologise 

  tát   melt 

 

003_Lekce 01_slovní zásoba 02-08_anglický poslech 

  contain   obsahovat 

  acquard   divný, zvláštní 

  feat   čin 

  evidemce   důkaz 

  blame   obviňovat 

  deserve   zasloužit si 

  express   vyjádřit 

  apologise   omluvit se 

  spread   roztáhnout, rozprostřít 

  escape   uniknout, utéct 

  face   čelit 

  absent   nepřítomen 

  persuade   přesvědčit 

  demonstrate   předvést 

  spare parts   náhradní díly 

  fiancé   snoubenec, snoubenka 

  interrupt   přerušit 

  release   uvolnit, propustit 

  let sb out   vyprovodit 
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  statesman   státník 

  reconsider   znovu zvážit 

  panic   panikařit 

  provide   poskytnout 

  defend   bránit 

  attend   navštěvovat 

  nonsence   nesmysl 

  mention   zmínit 

  employ   zaměstnant 

  enclose   přiložit (dokument) 

  wonder   divit se 

  approach   přiblížit se 

  coincidence   náhoda 

  betray   zradit 

  text   psát nebo posílat textovou zprávu 

  melt   tát 
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003.01_Lekce 01_slovní zásoba 02-08_karty 

betray reconsider panic 

provide mention demonstrate 

face approach contain 

wonder acquard blame 

express let sb out feat 

interrupt spread absent 
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panikařit znovu zvážit zradit 

předvést zmínit poskytnout 

obsahovat přiblížit se čelit 

obviňovat divný, zvláštní divit se 

čin vyprovodit vyjádřit 

nepřítomen roztáhnout, rozprostřít přerušit 
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evidemce statesman nonsence 

fiancé text deserve 

coincidence enclose employ 

apologise attend release 

defend escape spare parts 

persuade melt -  
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nesmysl státník důkaz 

zasloužit si 
psát nebo posílat textovou 

zprávu 
snoubenec, snoubenka 

zaměstnant přiložit (dokument) náhoda 

uvolnit, propustit navštěvovat omluvit se 

náhradní díly uniknout, utéct bránit 

-  tát přesvědčit 
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003.02_Lekce 01_slovní zásoba 02-08_test 

  čelit ................................................................. 

  vyprovodit ................................................................. 

  tát ................................................................. 

  roztáhnout, rozprostřít ................................................................. 

  přerušit ................................................................. 

  zaměstnant ................................................................. 

  vyjádřit ................................................................. 

  navštěvovat ................................................................. 

  náhoda ................................................................. 

  divný, zvláštní ................................................................. 

  čin ................................................................. 

  státník ................................................................. 

  psát nebo posílat textovou zprávu ................................................................. 

  přesvědčit ................................................................. 

  panikařit ................................................................. 

  divit se ................................................................. 

  uniknout, utéct ................................................................. 

  snoubenec, snoubenka ................................................................. 

  zradit ................................................................. 

  předvést ................................................................. 

  důkaz ................................................................. 

  omluvit se ................................................................. 

  přiložit (dokument) ................................................................. 

  bránit ................................................................. 

  nesmysl ................................................................. 

  obviňovat ................................................................. 

  obsahovat ................................................................. 

  uvolnit, propustit ................................................................. 

  nepřítomen ................................................................. 

  zmínit ................................................................. 
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  znovu zvážit ................................................................. 

  přiblížit se ................................................................. 

  poskytnout ................................................................. 

  zasloužit si ................................................................. 

 

003.02_Lekce 01_slovní zásoba 02-08_test_klíč 

  čelit   face 

  vyprovodit   let sb out 

  tát   melt 

  roztáhnout, rozprostřít   spread 

  přerušit   interrupt 

  zaměstnant   employ 

  vyjádřit   express 

  navštěvovat   attend 

  náhoda   coincidence 

  divný, zvláštní   acquard 

  čin   feat 

  státník   statesman 

  psát nebo posílat textovou zprávu   text 

  přesvědčit   persuade 

  panikařit   panic 

  divit se   wonder 

  uniknout, utéct   escape 

  snoubenec, snoubenka   fiancé 

  zradit   betray 

  předvést   demonstrate 

  důkaz   evidemce 

  omluvit se   apologise 

  přiložit (dokument)   enclose 

  bránit   defend 

  nesmysl   nonsence 
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  obviňovat   blame 

  obsahovat   contain 

  uvolnit, propustit   release 

  nepřítomen   absent 

  zmínit   mention 

  znovu zvážit   reconsider 

  přiblížit se   approach 

  poskytnout   provide 

  zasloužit si   deserve 

  náhradní díly   spare parts 
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004_Lekce 02_podmiňovací způsob_vysvětleni 
 
Podmínku, kterou v češtině vyjadřujeme pomocí BY, v angličtině vyjádříme pomocí následujících 
podmiňovacích tvarů: 
 
WOULD – by 
SHOULD – měl by 
COULD – mohl by 
MAY/MIGHT – možná, možnost 
 
Kladná věta oznamovací: 
 
I would go there. Šel bych tam. 
You should do it. Měl bys to udělat. 
He might come. Možná příjde. 
 
Zápor tvoříme pomocí NOT 
 
I would not do it.  Nedělal bych to. 
You shooudn´t rely on it Neměl bys na to spoléhat. 
I couldn´t ask it of him . O to bych ho nemohl požádat. 
He might not be on time. Možná nepřijde včas. 
 
Otázku pak převrácením slovosledu oznamovací věty: 
 
What would you do?   Co bys dělal? 
Should I stay or should I go?  Měl bych zůstat, nebo bych měl jít? 
Could you help us?   Mohl bys nám pomoci? 
 
Také byste měli vědět, že: 
 
-WOULD se používá nejen ve výše uvedeném významu, ale může suplovat i minulý popis 
opakovaného děje obvykle vyjadřovaného vazbou USED TO 
 
The weather used to be better.     The weather would be better  Počasí bývalo lepší. 
I used to go there often.       I would go there often.  Chodíval jsem tam často 
 
COULD se používá nejen jako „mohl bych“, ale také znamená „mohl jsem“ 
 
I could do it  Mohl bych to udělat   ale i  Mohl jsem to udělat 
 
Podmiňovací tvary se často pojí s minulým infinitivem sloves pro vyjádření možnosti v minulosti. 
Srovnejte: 
 
He might lose it. Možná to ztratí. 
He might have lost it. Možná to ztratil. 
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005_Lekce 02_podmiňovací způsob_poslouchejte 

  You could provide it sooner.   Mohli byste to poskytnout dříve. 

  What I wouldn´t do for you.   Co bych pro tebe neudělal. 

  Would you help us?   Pomohl bys nám? 

  We could have a nice chat   Mohli bychom si hezky popovídat. 

  Could it contain pollutants?   Mohlo by to obsahovat znečišťující látky? 

  I would not go for it.   Nešel bych do toho. 

  What should I expect?   Co bych měl očekávat? 

  They might not want to go there.   Možná tam nebudou chtít jít. 

  We should feel much better.   Měli bychom se cítit mnohem lépe. 

  You might have lost it.   Možná jsi to ztratil. 

  We might have been lost for a while.   Možná jsme byli na chvíli ztraceni. 

  You should begin as soon as possible.   Měl bys začít co nejdříve. 

  Would you be of any assistance?   Pomohl bys nějak? 

  Could you be of any help?   Mohl bys být nějak nápomocen? 

  He may be there.   Možná tam bude. 

  Would you reconsider?   Zvážil bys to ještě jednou? 

  You might want to change your sheets.   Možná si budete chtít vyměnit povlečení. 

  They would be there on time.   Byli by tady včas. 

  She might not want to see me today.   Možná mě nebude chtít dnes vidět 

  They may see us next week   Možná se s námi uvidí příští týden. 

  What would you do?   Co bys dělal? 

  They might have been having lunch.   Možná právě obědvali. 

  What would you expect?   Co bys očekával? 

  Should I stay or should I go?   Měl bych zůstat nebo bych měl jít? 

  I might be late.   Možná přijdu pozdě. 

  Should I be worried?   Měl bych si dělat starosti? 

  He might have done it.   Možná to udělal. 

  When could we receive it?   Kdy bychom to mohli obdržet? 

  She would never betray us.   Nikdy by nás nezradila. 

  I would not mention it twice.   Nezmiňoval bych to dvakrát. 
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  She might be busy.   Možná bude zaneprázdněná. 

  They should leave us alone.   Měli by nás nechat na pokoji. 

  I may have been asleep.   Možná jsem spal. 

  You should provide some support.   Měl bys poskytnout nějakou podporu. 

  She may have brought it.   Možná to přinesla. 

  How could we demonstrate it?   Jak bychom to mohli předvést? 

  He might have been wrong.   Možná se mýlil. 

  I might be wrong now, but usually I am 
not. 

  Možná se teď mýlím, ale obvykle ne. 

  He might have seen her yesterday.   Možná se s ní včera viděl. 

  You might be too tired.   Možná budeš příliš unavený. 

  She shouldn´t go for it.   Neměla by na to skočit. 

  She should not get too close.   Neměla by se dostat příliš blízko. 

  I would like to begin as soon as possible.   Rád bych začal co nejdříve. 

  Should I help them?   Měl bych jim pomoci? 

  I could do it better.   Mohl bych to udělat lépe? 

  I could not do it.   Nemohl bych to dělat. 

  They might be in the airplane.   Možná jsou v letadle. 

  She might not have recognized you.   Možná tě nepoznala. 

  We could reconsider our decision.   Mohli bychom přehodnotit naše 
rozhodnutí. 

  She might have forgotten it at home.   Možná to zapomněla doma. 

  Could you help us?   Mohli byste nám pomoci? 

  You should face the reality.   Měl bys čelit realitě. 

  It might not be true.   Možná to není pravda. 

  He may bring it tomorrow.   Možná to přinese zítra. 

  Should we leave?   Měli bychom odejít? 

  You should not approach it.   Neměl by ses k tomu přibližovat. 

  You should not panic.   Neměl bys panikařit 

  They might have achieved it.   Možná toho dosáhli. 

  They might have succeeded.   Možná měli úspěch. 

  You shouldn´t make this decision.   Neměli byste dělat toto rozhodnutí. 
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  He might have mentioned it in his speech.   Možná to zmínil ve svém projevu. 

 

006_Lekce 02_podmiňovací způsob_přeložte 

  Měl bych si dělat starosti?   Should I be worried? 

  Pomohl bys nějak?   Would you be of any assistance? 

  Možná to není pravda.   It might not be true. 

  Pomohl bys nám?   Would you help us? 

  Neměl by ses k tomu přibližovat.   You should not approach it. 

  Nikdy by nás nezradila.   She would never betray us. 

  Rád bych začal co nejdříve.   I would like to begin as soon as possible. 

  Možná tam nebudou chtít jít.   They might not want to go there. 

  Měli bychom se cítit mnohem lépe.   We should feel much better. 

  Neměla by na to skočit.   She shouldn´t go for it. 

  Možná měli úspěch.   They might have succeeded. 

  Měl bys poskytnout nějakou podporu.   You should provide some support. 

  Jak bychom to mohli předvést?   How could we demonstrate it? 

  Co bych pro tebe neudělal.   What I wouldn´t do for you. 

  Možná si budete chtít vyměnit povlečení.   You might want to change your sheets. 

  Možná toho dosáhli.   They might have achieved it. 

  Možná budeš příliš unavený.   You might be too tired. 

  Možná právě obědvali.   They might have been having lunch. 

  Možná přijdu pozdě.   I might be late. 

  Možná to přinese zítra.   He may bring it tomorrow. 

  Co bys očekával?   What would you expect? 

  Nezmiňoval bych to dvakrát.   I would not mention it twice. 

  Možná jsou v letadle.   They might be in the airplane. 

  Kdy bychom to mohli obdržet?   When could we receive it? 

  Možná jsi to ztratil.   You might have lost it. 

  Možná to přinesla.   She may have brought it. 

  Měl bych jim pomoci?   Should I help them? 

  Měl bych zůstat nebo bych měl jít?   Should I stay or should I go? 



 23 

  Neměl bys panikařit   You should not panic. 

  Možná mě nebude chtít dnes vidět   She might not want to see me today. 

  Možná to zapomněla doma.   She might have forgotten it at home. 

  Mohli byste to poskytnout dříve.   You could provide it sooner. 

  Možná se s námi uvidí příští týden.   They may see us next week 

  Mohli bychom přehodnotit naše 
rozhodnutí. 

  We could reconsider our decision. 

  Mohl bych to udělat lépe?   I could do it better. 

  Mohli byste nám pomoci?   Could you help us? 

  Nemohl bych to dělat.   I could not do it. 

  Měl bys čelit realitě.   You should face the reality. 

  Mohlo by to obsahovat znečišťující látky?   Could it contain pollutants? 

  Co bych měl očekávat?   What should I expect? 

  Mohl bys být nějak nápomocen?   Could you be of any help? 

  Možná bude zaneprázdněná.   She might be busy. 

  Byli by tady včas.   They would be there on time. 

  Měli bychom odejít?   Should we leave? 

  Možná se mýlil.   He might have been wrong. 

  Neměla by se dostat příliš blízko.   She should not get too close. 

  Možná jsme byli na chvíli ztraceni.   We might have been lost for a while. 

  Možná se teď mýlím, ale obvykle ne.   I might be wrong now, but usually I am 
not. 

  Zvážil bys to ještě jednou?   Would you reconsider? 

  Možná jsem spal.   I may have been asleep. 

  Měli by nás nechat na pokoji.   They should leave us alone. 

  Možná tě nepoznala.   She might not have recognized you. 

  Nešel bych do toho.   I would not go for it. 

  Mohli bychom si hezky popovídat.   We could have a nice chat 

  Možná se s ní včera viděl.   He might have seen her yesterday. 

  Možná to udělal.   He might have done it. 

  Měl bys začít co nejdříve.   You should begin as soon as possible. 

  Neměli byste dělat toto rozhodnutí.   You shouldn´t make this decision. 
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  Co bys dělal?   What would you do? 

  Možná tam bude.   He may be there. 

  Možná to zmínil ve svém projevu.   He might have mentioned it in his speech. 

 

007.00_Lekce 02_podmiňovací způsob_anglický poslech 

  He may bring it tomorrow.   Možná to přinese zítra. 

  I may have been asleep.   Možná jsem spal. 

  We might have been lost for a while.   Možná jsme byli na chvíli ztraceni. 

  They would be there on time.   Byli by tady včas. 

  I might be late.   Možná přijdu pozdě. 

  I would not go for it.   Nešel bych do toho. 

  You could provide it sooner.   Mohli byste to poskytnout dříve. 

  She might be busy.   Možná bude zaneprázdněná. 

  Should I stay or should I go?   Měl bych zůstat nebo bych měl jít? 

  Should I be worried?   Měl bych si dělat starosti? 

  Would you be of any assistance?   Pomohl bys nějak? 

  When could we receive it?   Kdy bychom to mohli obdržet? 

  I would not mention it twice.   Nezmiňoval bych to dvakrát. 

  What should I expect?   Co bych měl očekávat? 

  You should not approach it.   Neměl by ses k tomu přibližovat. 

  It might not be true.   Možná to není pravda. 

  We could reconsider our decision.   Mohli bychom přehodnotit naše 
rozhodnutí. 

  Should I help them?   Měl bych jim pomoci? 

  You might be too tired.   Možná budeš příliš unavený. 

  You should provide some support.   Měl bys poskytnout nějakou podporu. 

  You might have lost it.   Možná jsi to ztratil. 

  You should not panic.   Neměl bys panikařit 

  He may be there.   Možná tam bude. 

  Could you be of any help?   Mohl bys být nějak nápomocen? 

  They might be in the airplane.   Možná jsou v letadle. 
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  She might not want to see me today.   Možná mě nebude chtít dnes vidět 

  Would you help us?   Pomohl bys nám? 

  You should begin as soon as possible.   Měl bys začít co nejdříve. 

  She would never betray us.   Nikdy by nás nezradila. 

  He might have seen her yesterday.   Možná se s ní včera viděl. 

  We should feel much better.   Měli bychom se cítit mnohem lépe. 

  What would you expect?   Co bys očekával? 

  How could we demonstrate it?   Jak bychom to mohli předvést? 

  She shouldn´t go for it.   Neměla by na to skočit. 

  They might have succeeded.   Možná měli úspěch. 

  I could do it better.   Mohl bych to udělat lépe? 

  You should face the reality.   Měl bys čelit realitě. 

  Could it contain pollutants?   Mohlo by to obsahovat znečišťující látky? 

  They might have been having lunch.   Možná právě obědvali. 

  I might be wrong now, but usually I am 
not. 

  Možná se teď mýlím, ale obvykle ne. 

  We could have a nice chat   Mohli bychom si hezky popovídat. 

  She might have forgotten it at home.   Možná to zapomněla doma. 

  You shouldn´t make this decision.   Neměli byste dělat toto rozhodnutí. 

  They might not want to go there.   Možná tam nebudou chtít jít. 

  Could you help us?   Mohli byste nám pomoci? 

  They should leave us alone.   Měli by nás nechat na pokoji. 

  She may have brought it.   Možná to přinesla. 

  He might have been wrong.   Možná se mýlil. 

  They might have achieved it.   Možná toho dosáhli. 

  What would you do?   Co bys dělal? 

  They may see us next week   Možná se s námi uvidí příští týden. 

  Would you reconsider?   Zvážil bys to ještě jednou? 

  She should not get too close.   Neměla by se dostat příliš blízko. 

  I would like to begin as soon as possible.   Rád bych začal co nejdříve. 

  What I wouldn´t do for you.   Co bych pro tebe neudělal. 
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  You might want to change your sheets.   Možná si budete chtít vyměnit povlečení. 

  Should we leave?   Měli bychom odejít? 

  She might not have recognized you.   Možná tě nepoznala. 

  I could not do it.   Nemohl bych to dělat. 

  He might have done it.   Možná to udělal. 

  He might have mentioned it in his speech.   Možná to zmínil ve svém projevu. 
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007.01_Lekce 02_podminovací způsob_karty 

Co bys očekával? Rád bych začal co nejdříve. Nešel bych do toho. 

Pomohl bys nám? Pomohl bys nějak? Co bys dělal? 

Nikdy by nás nezradila. Byli by tady včas. Co bych pro tebe neudělal. 

Zvážil bys to ještě jednou? Co bych měl očekávat? Měl bys začít co nejdříve. 

Neměla by na to skočit. Měl bych jim pomoci? 
Měl bych zůstat nebo bych 

měl jít? 

Měl bych si dělat starosti? Neměl bys panikařit 
Neměla by se dostat příliš 

blízko. 
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I would not go for it. 
I would like to begin as soon 

as possible. 
What would you expect? 

What would you do? 
Would you be of any 

assistance? 
Would you help us? 

What I wouldn´t do for you. They would be there on time. She would never betray us. 

You should begin as soon as 
possible. 

What should I expect? Would you reconsider? 

Should I stay or should I go? Should I help them? She shouldn´t go for it. 

She should not get too close. You should not panic. Should I be worried? 
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Měli by nás nechat na 
pokoji. 

Měli bychom odejít? 
Neměli byste dělat toto 

rozhodnutí. 

Měl bys poskytnout nějakou 
podporu. 

Nezmiňoval bych to dvakrát. 
Kdy bychom to mohli 

obdržet? 

Mohl bys být nějak 
nápomocen? 

Mohli byste to poskytnout 
dříve. 

Jak bychom to mohli 
předvést? 

Mohli byste nám pomoci? Nemohl bych to dělat. Měl bys čelit realitě. 

Měli bychom se cítit 
mnohem lépe. 

Mohl bych to udělat lépe? 
Mohli bychom si hezky 

popovídat. 

Neměl by ses k tomu 
přibližovat. 

Mohlo by to obsahovat 
znečišťující látky? 

Mohli bychom přehodnotit 
naše rozhodnutí. 
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You shouldn´t make this 
decision. 

Should we leave? They should leave us alone. 

When could we receive it? I would not mention it twice. 
You should provide some 

support. 

How could we demonstrate 
it? 

You could provide it sooner. Could you be of any help? 

You should face the reality. I could not do it. Could you help us? 

We could have a nice chat I could do it better. We should feel much better. 

We could reconsider our 
decision. 

Could it contain pollutants? You should not approach it. 
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Možná se teď mýlím, ale 
obvykle ne. 

Možná budeš příliš unavený. Možná tam bude. 

Možná bude zaneprázdněná. Možná jsou v letadle. Možná to přinese zítra. 

Možná se s námi uvidí příští 
týden. 

Možná přijdu pozdě. 
Možná mě nebude chtít dnes 

vidět 

Možná tam nebudou chtít jít. Možná to není pravda. 
Možná si budete chtít 
vyměnit povlečení. 

Možná jsem spal. Možná to zapomněla doma. Možná měli úspěch. 

Možná jsi to ztratil. Možná se s ní včera viděl. Možná to přinesla. 
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He may be there. You might be too tired. 
I might be wrong now, but 

usually I am not. 

He may bring it tomorrow. 
They might be in the 

airplane. 
She might be busy. 

She might not want to see 
me today. 

I might be late. They may see us next week 

You might want to change 
your sheets. 

It might not be true. 
They might not want to go 

there. 

They might have succeeded. 
She might have forgotten it 

at home. 
I may have been asleep. 

She may have brought it. 
He might have seen her 

yesterday. 
You might have lost it. 
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Možná jsme byli na chvíli 
ztraceni. 

Možná právě obědvali. Možná tě nepoznala. 

Možná se mýlil. Možná toho dosáhli. Možná to udělal. 

Možná to zmínil ve svém 
projevu. 

-  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  
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She might not have 
recognized you. 

They might have been 
having lunch. 

We might have been lost for 
a while. 

He might have done it. They might have achieved it. He might have been wrong. 

-  -  
He might have mentioned it 

in his speech. 
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007.02_Lekce 02_podmiňovací způsob_test 

  Možná jsme byli na chvíli ztraceni. ................................................................. 

  Nemohl bych to dělat. ................................................................. 

  Možná přijdu pozdě. ................................................................. 

  Možná tě nepoznala. ................................................................. 

  Co bys dělal? ................................................................. 

  Mohl bys být nějak nápomocen? ................................................................. 

  Měl bys začít co nejdříve. ................................................................. 

  Co bys očekával? ................................................................. 

  Možná se s ní včera viděl. ................................................................. 

  Možná budeš příliš unavený. ................................................................. 

  Měl bys poskytnout nějakou podporu. ................................................................. 

  Nezmiňoval bych to dvakrát. ................................................................. 

  Možná jsem spal. ................................................................. 

  Neměla by na to skočit. ................................................................. 

  Co bych měl očekávat? ................................................................. 

  Možná právě obědvali. ................................................................. 

  Pomohl bys nám? ................................................................. 

  Rád bych začal co nejdříve. ................................................................. 

  Neměl bys panikařit ................................................................. 

  Zvážil bys to ještě jednou? ................................................................. 

  Možná měli úspěch. ................................................................. 

  Mohl bych to udělat lépe? ................................................................. 

  Mohli byste nám pomoci? ................................................................. 

  Mohli bychom si hezky popovídat. ................................................................. 

  Možná to přinese zítra. ................................................................. 

  Možná se mýlil. ................................................................. 

  Kdy bychom to mohli obdržet? ................................................................. 

  Možná jsou v letadle. ................................................................. 

  Možná se teď mýlím, ale obvykle ne. ................................................................. 

  Mohli bychom přehodnotit naše 
rozhodnutí. 

................................................................. 
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  Neměla by se dostat příliš blízko. ................................................................. 

  Možná tam nebudou chtít jít. ................................................................. 

  Možná to zmínil ve svém projevu. ................................................................. 

  Měli bychom se cítit mnohem lépe. ................................................................. 

  Možná bude zaneprázdněná. ................................................................. 

  Měl bys čelit realitě. ................................................................. 

  Jak bychom to mohli předvést? ................................................................. 

  Byli by tady včas. ................................................................. 

  Možná jsi to ztratil. ................................................................. 

  Možná to není pravda. ................................................................. 

  Možná to přinesla. ................................................................. 

  Měli by nás nechat na pokoji. ................................................................. 

  Co bych pro tebe neudělal. ................................................................. 

  Možná to zapomněla doma. ................................................................. 

  Měl bych zůstat nebo bych měl jít? ................................................................. 

  Možná toho dosáhli. ................................................................. 

  Měl bych si dělat starosti? ................................................................. 

  Měl bych jim pomoci? ................................................................. 

  Mohli byste to poskytnout dříve. ................................................................. 

  Nešel bych do toho. ................................................................. 

  Možná tam bude. ................................................................. 

  Možná si budete chtít vyměnit povlečení. ................................................................. 

  Možná to udělal. ................................................................. 

  Možná mě nebude chtít dnes vidět ................................................................. 

  Nikdy by nás nezradila. ................................................................. 

  Neměli byste dělat toto rozhodnutí. ................................................................. 

  Pomohl bys nějak? ................................................................. 

  Neměl by ses k tomu přibližovat. ................................................................. 

  Měli bychom odejít? ................................................................. 

  Mohlo by to obsahovat znečišťující látky? ................................................................. 

  Možná se s námi uvidí příští týden. ................................................................. 
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007.02_Lekce 02_podmiňovací způsob_test_klíč 

  Možná jsme byli na chvíli ztraceni.   We might have been lost for a while. 

  Nemohl bych to dělat.   I could not do it. 

  Možná přijdu pozdě.   I might be late. 

  Možná tě nepoznala.   She might not have recognized you. 

  Co bys dělal?   What would you do? 

  Mohl bys být nějak nápomocen?   Could you be of any help? 

  Měl bys začít co nejdříve.   You should begin as soon as possible. 

  Co bys očekával?   What would you expect? 

  Možná se s ní včera viděl.   He might have seen her yesterday. 

  Možná budeš příliš unavený.   You might be too tired. 

  Měl bys poskytnout nějakou podporu.   You should provide some support. 

  Nezmiňoval bych to dvakrát.   I would not mention it twice. 

  Možná jsem spal.   I may have been asleep. 

  Neměla by na to skočit.   She shouldn´t go for it. 

  Co bych měl očekávat?   What should I expect? 

  Možná právě obědvali.   They might have been having lunch. 

  Pomohl bys nám?   Would you help us? 

  Rád bych začal co nejdříve.   I would like to begin as soon as possible. 

  Neměl bys panikařit   You should not panic. 

  Zvážil bys to ještě jednou?   Would you reconsider? 

  Možná měli úspěch.   They might have succeeded. 

  Mohl bych to udělat lépe?   I could do it better. 

  Mohli byste nám pomoci?   Could you help us? 

  Mohli bychom si hezky popovídat.   We could have a nice chat 

  Možná to přinese zítra.   He may bring it tomorrow. 

  Možná se mýlil.   He might have been wrong. 

  Kdy bychom to mohli obdržet?   When could we receive it? 

  Možná jsou v letadle.   They might be in the airplane. 
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  Možná se teď mýlím, ale obvykle ne.   I might be wrong now, but usually I am 
not. 

  Mohli bychom přehodnotit naše 
rozhodnutí. 

  We could reconsider our decision. 

  Neměla by se dostat příliš blízko.   She should not get too close. 

  Možná tam nebudou chtít jít.   They might not want to go there. 

  Možná to zmínil ve svém projevu.   He might have mentioned it in his speech. 

  Měli bychom se cítit mnohem lépe.   We should feel much better. 

  Možná bude zaneprázdněná.   She might be busy. 

  Měl bys čelit realitě.   You should face the reality. 

  Jak bychom to mohli předvést?   How could we demonstrate it? 

  Byli by tady včas.   They would be there on time. 

  Možná jsi to ztratil.   You might have lost it. 

  Možná to není pravda.   It might not be true. 

  Možná to přinesla.   She may have brought it. 

  Měli by nás nechat na pokoji.   They should leave us alone. 

  Co bych pro tebe neudělal.   What I wouldn´t do for you. 

  Možná to zapomněla doma.   She might have forgotten it at home. 

  Měl bych zůstat nebo bych měl jít?   Should I stay or should I go? 

  Možná toho dosáhli.   They might have achieved it. 

  Měl bych si dělat starosti?   Should I be worried? 

  Měl bych jim pomoci?   Should I help them? 

  Mohli byste to poskytnout dříve.   You could provide it sooner. 

  Nešel bych do toho.   I would not go for it. 

  Možná tam bude.   He may be there. 

  Možná si budete chtít vyměnit povlečení.   You might want to change your sheets. 

  Možná to udělal.   He might have done it. 

  Možná mě nebude chtít dnes vidět   She might not want to see me today. 

  Nikdy by nás nezradila.   She would never betray us. 

  Neměli byste dělat toto rozhodnutí.   You shouldn´t make this decision. 

  Pomohl bys nějak?   Would you be of any assistance? 

  Neměl by ses k tomu přibližovat.   You should not approach it. 
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  Měli bychom odejít?   Should we leave? 

  Mohlo by to obsahovat znečišťující látky?   Could it contain pollutants? 

  Možná se s námi uvidí příští týden.   They may see us next week 
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008_Lekce 03_zvratná zájmena_vysvětlení 
 

Zvratná zájmena se v angličtině používají při vyjádření  SÁM, SOBĚ, SI. Tvoří se pomocí 
koncovky = self / selves, která se připojuje k přivlastňovacím tvarům zájmen. U zájmen "he", "they" 
a "it" se koncovka -self připojuje k pádovým tvarům (him, them, it). 
 
I  myself               We  ourselves  
You  yourself  You  yourselves  
He  himself   They  themselves  
She  herself   
It  itself   
 

Všimněte si, že v množném čísle (zájmena We, You, They) se koncovka mění ze self na 
množné selves. Ve výslovnosti se mění to, že na konci se vysloví -vz. 
 
Podívejme se na příklady: 
 
Sometimes I talk to myself.   Někdy mluvím sám se sebou. 
Can you do it yourself?   Můžeš to udělat sám? 
She earned all money herself.   Všechny peníze vydělala sama. 
They made it themselves.   Udělali to sami. 
 

Použití zdůrazňovacího zájmena s předložkou by (by myself, by ourselves) znamená sám, 
bez cizí pomoci. 
 
He repaired the car by himself.    Opravil to auto sám. 
I live by myself.     Žiji sám 
 
 
 

009_Lekce 03_zvratná zájmena_procvičovací věty_poslouchejte 

  Did she relly do it all by herself?   Opravdu to udělala sama? 

  He always thinks of himself.   Vždy myslí sám na sebe. 

  Have you seen yourself?   Viděl jsi se? 

  Help yourselfs at the buffet table.   Nabídněte si u bufetového stolu. 

  Feel free to express yourself.   Klidně se vyjádři. 

  Let yourself go.   Uvolni se. 

  He managed to do it himself.   Zvládl to udělat sám. 

  She cut herself with a knife.   Pořezala se nožem. 

  I cannot help myself.   Nemohu si pomoci. 

  I find myself thinking of you all the time.   Stále na tebe myslím. 

  He hurt himself when he fell off the bike.   Zranil se, když spadl z kola. 

  It was a strange feeling seeing myself on 
TV. 

  Byl to zvláštní pocit vidět se v televizi. 

  He is good at looking after himself.   Umí se o sebe postarat. 
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  Let me introduce myself.   Dovolte, abych se představil. 

  Look at yourself.   Podívej se na sebe. 

  Do it yourself!   Udělej si sám. 

  He heard himself on the radio.   Slyšel se v rádiu. 

  I cannot stop wondering myself.   Stále se tomu nemohu přestat divit. 

  Sometimes I talk to myself.   Někdy mluvím sám se sebou 

  They could not help themselves.   Nemohli si pomoci. 

  I am used to do all by myself.   Jsem zvyklý dělat všechno sám. 

  It´s not your fault. Don´t blame yourself.   Není to tvá chyba. Neobviňuj se. 

  Did you enjoy yourself?   Užil sis to? 

  It was a feat in itself!   To byl výkon sám o sobě. 

  Make yourselves comfortable.   Udělejte si pohodlí. 

  Go fuck yourself!   Jdi do prdele! 

  You´ve got to get yourself together.   Musíš se sebrat. 

  I made myself some coffee.   Udělal jsem si kávu. 

  I myself don´t think it´s a good idea.   Já sám si myslím, že to není dobrý nápad. 

  Have you introduced yourself?   Už jsi se představil? 

  Think for yourself.   Přijď si na to sám. 

  Také yourself a moment.   Nespěchej. 

  We found ourselves in a very acquard 
situation. 

  Nacházeli jsme se ve velmi divné situaci. 

  We had to help ourselves.   Museli jsme si pomoci sami. 

  Pull yourself together.   Dej se dohromady. 

  I will let myself out.   Vyprovodím se sám. 

  Make yourself comfortable.   Udělej si pohodlí. 

  He repaired the car all by himslef.   Opravil to auto sám. 

  They accidently hit themselves.   Omylem zasáhli sami sebe. 

  Don´t lie to yourself.   Nelži sám sobě. 

 

010_Lekce 03_zvratná zájmena_procvičovací věty_přeložte 

  Udělej si pohodlí.   Make yourself comfortable. 
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  Vyprovodím se sám.   I will let myself out. 

  To byl výkon sám o sobě.   It was a feat in itself! 

  Nacházeli jsme se ve velmi divné situaci.   We found ourselves in a very acquard 
situation. 

  Nemohu si pomoci.   I cannot help myself. 

  Umí se o sebe postarat.   He is good at looking after himself. 

  Já sám si myslím, že to není dobrý nápad.   I myself don´t think it´s a good idea. 

  Zranil se, když spadl z kola.   He hurt himself when he fell off the bike. 

  Dej se dohromady.   Pull yourself together. 

  Dovolte, abych se představil.   Let me introduce myself. 

  Uvolni se.   Let yourself go. 

  Omylem zasáhli sami sebe.   They accidently hit themselves. 

  Nemohli si pomoci.   They could not help themselves. 

  Už jsi se představil?   Have you introduced yourself? 

  Jsem zvyklý dělat všechno sám.   I am used to do all by myself. 

  Stále se tomu nemohu přestat divit.   I cannot stop wondering myself. 

  Pořezala se nožem.   She cut herself with a knife. 

  Klidně se vyjádři.   Feel free to express yourself. 

  Viděl jsi se?   Have you seen yourself? 

  Udělej si sám.   Do it yourself! 

  Užil sis to?   Did you enjoy yourself? 

  Nabídněte si u bufetového stolu.   Help yourselfs at the buffet table. 

  Zvládl to udělat sám.   He managed to do it himself. 

  Přijď si na to sám.   Think for yourself. 

  Opravil to auto sám.   He repaired the car all by himslef. 

  Museli jsme si pomoci sami.   We had to help ourselves. 

  Někdy mluvím sám se sebou   Sometimes I talk to myself. 

  Opravdu to udělala sama?   Did she relly do it all by herself? 

  Slyšel se v rádiu.   He heard himself on the radio. 

  Byl to zvláštní pocit vidět se v televizi.   It was a strange feeling seeing myself on 
TV. 

  Udělal jsem si kávu.   I made myself some coffee. 
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  Musíš se sebrat.   You´ve got to get yourself together. 

  Stále na tebe myslím.   I find myself thinking of you all the time. 

  Vždy myslí sám na sebe.   He always thinks of himself. 

  Nespěchej.   Také yourself a moment. 

  Podívej se na sebe.   Look at yourself. 

  Není to tvá chyba. Neobviňuj se.   It´s not your fault. Don´t blame yourself. 

  Jdi do prdele!   Go fuck yourself! 

  Udělejte si pohodlí.   Make yourselves comfortable. 

  Nelži sám sobě.   Don´t lie to yourself. 

 

011.00_Lekce 03_zvratná zájmena_procvičovací věty_anglický poslech 

  He always thinks of himself.   Vždy myslí sám na sebe. 

  He heard himself on the radio.   Slyšel se v rádiu. 

  Let yourself go.   Uvolni se. 

  He managed to do it himself.   Zvládl to udělat sám. 

  We had to help ourselves.   Museli jsme si pomoci sami. 

  Think for yourself.   Přijď si na to sám. 

  Feel free to express yourself.   Klidně se vyjádři. 

  I made myself some coffee.   Udělal jsem si kávu. 

  He hurt himself when he fell off the bike.   Zranil se, když spadl z kola. 

  Help yourselfs at the buffet table.   Nabídněte si u bufetového stolu. 

  They accidently hit themselves.   Omylem zasáhli sami sebe. 

  Have you seen yourself?   Viděl jsi se? 

  Go fuck yourself!   Jdi do prdele! 

  He is good at looking after himself.   Umí se o sebe postarat. 

  Také yourself a moment.   Nespěchej. 

  I cannot help myself.   Nemohu si pomoci. 

  Pull yourself together.   Dej se dohromady. 

  We found ourselves in a very acquard 
situation. 

  Nacházeli jsme se ve velmi divné situaci. 

  Did you enjoy yourself?   Užil sis to? 
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  I cannot stop wondering myself.   Stále se tomu nemohu přestat divit. 

  It was a strange feeling seeing myself on 
TV. 

  Byl to zvláštní pocit vidět se v televizi. 

  Make yourself comfortable.   Udělej si pohodlí. 

  You´ve got to get yourself together.   Musíš se sebrat. 

  I myself don´t think it´s a good idea.   Já sám si myslím, že to není dobrý nápad. 

  I am used to do all by myself.   Jsem zvyklý dělat všechno sám. 

  Look at yourself.   Podívej se na sebe. 

  Do it yourself!   Udělej si sám. 

  She cut herself with a knife.   Pořezala se nožem. 

  Let me introduce myself.   Dovolte, abych se představil. 

  I will let myself out.   Vyprovodím se sám. 

  Did she relly do it all by herself?   Opravdu to udělala sama? 

  He repaired the car all by himslef.   Opravil to auto sám. 

  I find myself thinking of you all the time.   Stále na tebe myslím. 

  Sometimes I talk to myself.   Někdy mluvím sám se sebou 

  They could not help themselves.   Nemohli si pomoci. 

  It was a feat in itself!   To byl výkon sám o sobě. 

  Make yourselves comfortable.   Udělejte si pohodlí. 

  It´s not your fault. Don´t blame yourself.   Není to tvá chyba. Neobviňuj se. 

  Have you introduced yourself?   Už jsi se představil? 

  Don´t lie to yourself.   Nelži sám sobě. 
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011.01_Lekce 03_zvratná zájmena_karty 

Podívej se na sebe. Viděl jsi se? Někdy mluvím sám se sebou 

Stále se tomu nemohu přestat 
divit. 

Stále na tebe myslím. Jdi do prdele! 

Slyšel se v rádiu. Udělal jsem si kávu. Udělej si pohodlí. 

Nabídněte si u bufetového 
stolu. 

Zvládl to udělat sám. 
Nacházeli jsme se ve velmi 

divné situaci. 

Nespěchej. Dej se dohromady. Uvolni se. 

Nemohu si pomoci. Opravil to auto sám. 
Jsem zvyklý dělat všechno 

sám. 
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Sometimes I talk to myself. Have you seen yourself? Look at yourself. 

Go fuck yourself! 
I find myself thinking of you 

all the time. 
I cannot stop wondering 

myself. 

Make yourself comfortable. I made myself some coffee. 
He heard himself on the 

radio. 

We found ourselves in a very 
acquard situation. 

He managed to do it himself. 
Help yourselfs at the buffet 

table. 

Let yourself go. Pull yourself together. Také yourself a moment. 

I am used to do all by 
myself. 

He repaired the car all by 
himslef. 

I cannot help myself. 
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Opravdu to udělala sama? Museli jsme si pomoci sami. Udělejte si pohodlí. 

Omylem zasáhli sami sebe. 
Byl to zvláštní pocit vidět se 

v televizi. 
Nemohli si pomoci. 

Pořezala se nožem. Zranil se, když spadl z kola. 
Není to tvá chyba. 

Neobviňuj se. 

Klidně se vyjádři. Užil sis to? Umí se o sebe postarat. 

Vždy myslí sám na sebe. Přijď si na to sám. Vyprovodím se sám. 

Dovolte, abych se představil. Už jsi se představil? Udělej si sám. 
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Make yourselves 
comfortable. 

We had to help ourselves. 
Did she relly do it all by 

herself? 

They could not help 
themselves. 

It was a strange feeling 
seeing myself on TV. 

They accidently hit 
themselves. 

It´s not your fault. Don´t 
blame yourself. 

He hurt himself when he fell 
off the bike. 

She cut herself with a knife. 

He is good at looking after 
himself. 

Did you enjoy yourself? Feel free to express yourself. 

I will let myself out. Think for yourself. He always thinks of himself. 

Do it yourself! 
Have you introduced 

yourself? 
Let me introduce myself. 
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To byl výkon sám o sobě. 
Já sám si myslím, že to není 

dobrý nápad. 
Musíš se sebrat. 

Nelži sám sobě. -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  
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You´ve got to get yourself 
together. 

I myself don´t think it´s a 
good idea. 

It was a feat in itself! 

-  -  Don´t lie to yourself. 
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011.02_Lekce 03_zvratná zájmena_test 

  Vždy myslí sám na sebe. ................................................................. 

  Jdi do prdele! ................................................................. 

  Uvolni se. ................................................................. 

  Musíš se sebrat. ................................................................. 

  Nacházeli jsme se ve velmi divné situaci. ................................................................. 

  Umí se o sebe postarat. ................................................................. 

  Udělal jsem si kávu. ................................................................. 

  Užil sis to? ................................................................. 

  Přijď si na to sám. ................................................................. 

  Jsem zvyklý dělat všechno sám. ................................................................. 

  Opravdu to udělala sama? ................................................................. 

  Nelži sám sobě. ................................................................. 

  Museli jsme si pomoci sami. ................................................................. 

  Zvládl to udělat sám. ................................................................. 

  Zranil se, když spadl z kola. ................................................................. 

  Udělej si pohodlí. ................................................................. 

  Někdy mluvím sám se sebou ................................................................. 

  Nemohli si pomoci. ................................................................. 

  Udělejte si pohodlí. ................................................................. 

  Klidně se vyjádři. ................................................................. 

  Opravil to auto sám. ................................................................. 

  Stále na tebe myslím. ................................................................. 

  Pořezala se nožem. ................................................................. 

  Viděl jsi se? ................................................................. 

  Není to tvá chyba. Neobviňuj se. ................................................................. 

  Dej se dohromady. ................................................................. 

  Stále se tomu nemohu přestat divit. ................................................................. 

  Nabídněte si u bufetového stolu. ................................................................. 

  Vyprovodím se sám. ................................................................. 

  Dovolte, abych se představil. ................................................................. 
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  Slyšel se v rádiu. ................................................................. 

  To byl výkon sám o sobě. ................................................................. 

  Podívej se na sebe. ................................................................. 

  Udělej si sám. ................................................................. 

  Nemohu si pomoci. ................................................................. 

  Nespěchej. ................................................................. 

  Byl to zvláštní pocit vidět se v televizi. ................................................................. 

  Už jsi se představil? ................................................................. 

  Omylem zasáhli sami sebe. ................................................................. 

  Já sám si myslím, že to není dobrý nápad. ................................................................. 

 

011.02_Lekce 03_zvratná zájmena_test_klíč 

  Vždy myslí sám na sebe.   He always thinks of himself. 

  Jdi do prdele!   Go fuck yourself! 

  Uvolni se.   Let yourself go. 

  Musíš se sebrat.   You´ve got to get yourself together. 

  Nacházeli jsme se ve velmi divné situaci.   We found ourselves in a very acquard 
situation. 

  Umí se o sebe postarat.   He is good at looking after himself. 

  Udělal jsem si kávu.   I made myself some coffee. 

  Užil sis to?   Did you enjoy yourself? 

  Přijď si na to sám.   Think for yourself. 

  Jsem zvyklý dělat všechno sám.   I am used to do all by myself. 

  Opravdu to udělala sama?   Did she relly do it all by herself? 

  Nelži sám sobě.   Don´t lie to yourself. 

  Museli jsme si pomoci sami.   We had to help ourselves. 

  Zvládl to udělat sám.   He managed to do it himself. 

  Zranil se, když spadl z kola.   He hurt himself when he fell off the bike. 

  Udělej si pohodlí.   Make yourself comfortable. 

  Někdy mluvím sám se sebou   Sometimes I talk to myself. 

  Nemohli si pomoci.   They could not help themselves. 
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  Udělejte si pohodlí.   Make yourselves comfortable. 

  Klidně se vyjádři.   Feel free to express yourself. 

  Opravil to auto sám.   He repaired the car all by himslef. 

  Stále na tebe myslím.   I find myself thinking of you all the time. 

  Pořezala se nožem.   She cut herself with a knife. 

  Viděl jsi se?   Have you seen yourself? 

  Není to tvá chyba. Neobviňuj se.   It´s not your fault. Don´t blame yourself. 

  Dej se dohromady.   Pull yourself together. 

  Stále se tomu nemohu přestat divit.   I cannot stop wondering myself. 

  Nabídněte si u bufetového stolu.   Help yourselfs at the buffet table. 

  Vyprovodím se sám.   I will let myself out. 

  Dovolte, abych se představil.   Let me introduce myself. 

  Slyšel se v rádiu.   He heard himself on the radio. 

  To byl výkon sám o sobě.   It was a feat in itself! 

  Podívej se na sebe.   Look at yourself. 

  Udělej si sám.   Do it yourself! 

  Nemohu si pomoci.   I cannot help myself. 

  Nespěchej.   Také yourself a moment. 

  Byl to zvláštní pocit vidět se v televizi.   It was a strange feeling seeing myself on 
TV. 

  Už jsi se představil?   Have you introduced yourself? 

  Omylem zasáhli sami sebe.   They accidently hit themselves. 

  Já sám si myslím, že to není dobrý nápad.   I myself don´t think it´s a good idea. 
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012_Lekce 04_otázka na podmět_předložka na konci_vysvětlení 
 
Otázku na podmět netvoříme pomocí pomocného slovesa TO DO. Ptáme se na ni prvním pádem 
"KDO?, CO?"a za tázací zájmeno dáme přímo sloveso.  
 
 
V minulém čase je významové sloveso v čase minulém. 
 
Who applied for the job?      Kdo požádal o tu práci? 
Who wrote the letter?        Kdo napsal ten dopis? 
 

V přítomném čase  je významové sloveso ve tvaru třetí osoby  jednotného čísla - má 
koncovkou - s: 
 
Who arrives every Sunday?     Kdo přijíždí každou neděli? 
Who needs to learn English?   Kdo se potřebuje učit angličtinu? 
 
Budoucí otázku tvoříme pomocí WILL 
 
Who will play with us?      Kdo bude hrát s námi? 
Who will listen to us?       Kdo nás bude poslouchat? 
 

Zápornou otázku musíme tvořit v minulém čase pomocí DIDN´T, v čase přítomném pomocí 
DOESN´T, a v budoucím pomocí WILL NOT   
 
Who didn´t like it?        Komu se to nelíbilo? 
Who doesn´t play?      Kdo nehraje? 
Who will not write?      Kdo nebude psát? 
 

Výše uvedená pravidla neznamenají, že všude, kde je WHO, se otázka tvoří tímto 
způsobem. Ptám li se čtvrtým pádem (KOHO, CO), ptám se pomocí slovesa TO DO (Who did you 
see yesterday? - Koho jsi viděl včera?) 
 
PŘEDLOŽKA NA KONCI 
 
Problém otázky, a vůbec věty s předložkou na konci spočívá v tom, že anglická otázka, resp. věta 
nemůže začínat předložkou. Tato předložka se proto klade až na konec.  
 
Nejznámější otázka s předložkou na konci je "Where are you from?", kterou se obvykle naučíme na 
jedné z prvních lekcí.. Představme si, že otázku vytvoříme tak, jak jdou jednotlivá slova po sobě. Tedy 
"Odkud  jsi ty?" 
 
From where are you? 
 
Což ale nejde, protože otázka nesmí začínat předložkou a tak se tedy předložka přesune na konec. 
 
 
From where are you   ?  Where are you from? 
 
Toto pravidlo platí pro všechny časy i pro kladnou a zápornou otázku. Podívejme se na příklady: 
 
 
Minulý čas 
 
Where were they from?       Odkud oni jsou? 
Who did you go to the cinema with?   S kým jsi šel do kina? 
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Přítomný čas 
 
Who are you waiting for?      Na koho čekáš? 
What  does she talk about?      O čem ona mluví? 
 
Budoucí čas 
 
What will you talk about?   O čem budeš mluvit? 
will you be with?    S kým budeš? 
 
 
Zastavme se ještě na chvíli u slova LIKE. My jej známe jako sloveso, které má význam "mít rád, líbit 
se". Teď se však na něj zaměřme jako na předložku s významem "jaké, jaký". Velmi často se ptám 
"Jaká byla dovolená," "Jaký byl film?" apod. Podívejme se na několik příkladů. 
 
What is it like?        Jaké to je? 
What were the people like?      Jací byli ti lidé? 
What will it be like?       Jaké to bude? 
What was the weather like?    Jaké bylo počasí? 
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013_Lekce 04_otázka na podmět_předložka na konci_procvičovací 
věty_poslouchejte 

  Who waits for us?   Kdo na nás čeká? 

  Who didn´t wait for them?   Kdo na ně nečekal? 

  Who needed our help?   Kdo potřeboval naši pomoc? 

  Is this the man they saw you with?   Je tohle ten muž, se kterým tě viděli? 

  Who were you interrupted by?   Kým jsi byl přerušen? 

  Who liked it?   Komu se to líbilo? 

  Who turns to you?   Kdo se na tebe obrací? 

  Who did you work for?   Pro koho jsi pracoval? 

  Who will listen to us?   Kdo nás bude poslouchat? 

  Is it what you asked for?   Je tohle to, o co jsi žádal? 

  Who did you hitch-hike with?   S kým jsi stopoval? 

  Who will apply for the job?   Kdo požádá o tu práci? 

  What is she like?   Jaká je ona? 

  Who will play chess?   Kdo bude hrát šachy? 

  Is this the girl you waited for?   Je to ta dívka, na kterou jsi čekal? 

  Who didn´t like it?   Komu se to nelíbilo? 

  Who doesn´t play?   Kdo nehraje? 

  Who was the book written by?   Kým byla napsána ta kniha? 

  Who is succesful?   Kdo je úspěšný? 

  Who was absent?   Kdo byl chybějící? 

  Is this the film you talked about?   Je to ten film, o kterém jsi mluvil? 

  Who was the gift from?   Od koho byl ten dárek? 

  Who shuts the windows?   Kdo zavírá okna? 

  Who read the book?   Kdo četl tu knihu? 

  Who doesn´t want to read?   Kdo nechce číst? 

  Who spoke about the research?   Kdo mluvil o tom výzkumu? 

  Is it the company you worked for?   Je to ta společnost pro kterou jsi pracoval? 

  Who knows about us?   Kdo o nás ví? 

  Who would you like to talk to?   S kým bys rád mluvil? 
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  Who will not write?   Kdo nebude psát? 

  What does she dream about?   O čem ona sní? 

  Who will play with us?   Kdo bude hrát s námi? 

  Who will stay with us?   Kdo zůstane s námi? 

  Who loves me?   Kdo mě miluje? 

  What are you thinking about?   Na co myslíš? 

  Is it the thing you talked about?   Je to ta věc, o které jsi mluvil? 

  Who informs them?   Kdo je informuje? 

  Where is the café they were at?   Kde je kavárna, ve které byli? 

  Who wants to lead this team?   Kdo chce vést ten tým? 

  Who did she turn to?   Na koho se obrátila? 

  Who will you share your room with?   S kým budeš sdílet pokoj? 

  Who remembers these days?   Kdo vzpomíná na ty dny? 

  What was the film about?   O čem byl ten film? 

  Is this the key you looked for?   Je tohle klíč, který jsi hledal? 

  Who did you talk to?   S kým jsi mluvil? 

  Who wanted this map?   Kdo chtěl tu mapu? 

  Who wrote the letter?   Kdo napsal ten dopis? 

  Who tried it?   Kdo to zkoušel? 

  Who stayed with you?   Kdo zůstal s tebou? 

  Who is the letter from?   Od koho je ten dopis? 

  Who listened to the music?   Kdo poslouchal hudbu? 

  Who will remember?   Kdo si vzpomene? 

  Who likes him?   Kdo ho má rád? 

  What country is it in?   Ve které zemi to je? 

  Who played cards?   Kdo hrál karty? 

  What will it be like?   Jaké to bude? 

  Who shut the door?   Kdo zavřel dveře? 

  Who reads the papers?   Kdo čte ty noviny? 

  Where was it sent from?   Odkud to bylo posláno? 

  Who did you buy the fruit for?   Pro koho jsi koupila to ovoce? 
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  Who spread the information?   Kdo rozšířil tu informaci? 

  Who is the tape for?   Pro koho je ten pásek? 

  Who is the CD from?   Od koho je ten disk? 

  What is the book about?   O čem je ta kniha? 

  Who thinks about it?   Kdo na to myslí? 

  Where are they from?   Odkud jsou? 

  What did you talk about?   O čem jsi mluvil? 

  Who brought the candle?   Kdo přinesl tu svíci? 

 

014_Lekce 04_otázka na podmět_předložka na konci_procvičovací 
věty_přeložte 

  Kdo chtěl tu mapu?   Who wanted this map? 

  Kde je kavárna, ve které byli?   Where is the café they were at? 

  Od koho byl ten dárek?   Who was the gift from? 

  Na co myslíš?   What are you thinking about? 

  O čem ona sní?   What does she dream about? 

  S kým jsi stopoval?   Who did you hitch-hike with? 

  Kdo požádá o tu práci?   Who will apply for the job? 

  Je tohle ten muž, se kterým tě viděli?   Is this the man they saw you with? 

  Kdo zavřel dveře?   Who shut the door? 

  S kým budeš sdílet pokoj?   Who will you share your room with? 

  Kdo nebude psát?   Who will not write? 

  S kým jsi mluvil?   Who did you talk to? 

  Kdo na ně nečekal?   Who didn´t wait for them? 

  Kdo to zkoušel?   Who tried it? 

  Kdo poslouchal hudbu?   Who listened to the music? 

  S kým bys rád mluvil?   Who would you like to talk to? 

  Kdo mluvil o tom výzkumu?   Who spoke about the research? 

  Je to ta dívka, na kterou jsi čekal?   Is this the girl you waited for? 

  Je to ten film, o kterém jsi mluvil?   Is this the film you talked about? 

  Kdo nehraje?   Who doesn´t play? 
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  Kdo ho má rád?   Who likes him? 

  Kdo četl tu knihu?   Who read the book? 

  Odkud jsou?   Where are they from? 

  Kdo zůstal s tebou?   Who stayed with you? 

  Pro koho je ten pásek?   Who is the tape for? 

  O čem byl ten film?   What was the film about? 

  Kdo byl chybějící?   Who was absent? 

  Kým jsi byl přerušen?   Who were you interrupted by? 

  Pro koho jsi pracoval?   Who did you work for? 

  Na koho se obrátila?   Who did she turn to? 

  Kdo je informuje?   Who informs them? 

  Kdo rozšířil tu informaci?   Who spread the information? 

  Kdo na nás čeká?   Who waits for us? 

  Ve které zemi to je?   What country is it in? 

  Komu se to nelíbilo?   Who didn´t like it? 

  Od koho je ten disk?   Who is the CD from? 

  Od koho je ten dopis?   Who is the letter from? 

  Kdo hrál karty?   Who played cards? 

  Kdo mě miluje?   Who loves me? 

  Kdo bude hrát s námi?   Who will play with us? 

  Kdo na to myslí?   Who thinks about it? 

  Je tohle klíč, který jsi hledal?   Is this the key you looked for? 

  Kdo je úspěšný?   Who is succesful? 

  Kdo o nás ví?   Who knows about us? 

  Kdo zůstane s námi?   Who will stay with us? 

  Kým byla napsána ta kniha?   Who was the book written by? 

  Kdo bude hrát šachy?   Who will play chess? 

  Kdo čte ty noviny?   Who reads the papers? 

  Je to ta věc, o které jsi mluvil?   Is it the thing you talked about? 

  Kdo se na tebe obrací?   Who turns to you? 

  Kdo vzpomíná na ty dny?   Who remembers these days? 
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  Kdo napsal ten dopis?   Who wrote the letter? 

  O čem jsi mluvil?   What did you talk about? 

  O čem je ta kniha?   What is the book about? 

  Komu se to líbilo?   Who liked it? 

  Kdo nechce číst?   Who doesn´t want to read? 

  Kdo potřeboval naši pomoc?   Who needed our help? 

  Je to ta společnost pro kterou jsi pracoval?   Is it the company you worked for? 

  Je tohle to, o co jsi žádal?   Is it what you asked for? 

  Jaká je ona?   What is she like? 

  Kdo nás bude poslouchat?   Who will listen to us? 

  Kdo zavírá okna?   Who shuts the windows? 

  Odkud to bylo posláno?   Where was it sent from? 

  Pro koho jsi koupila to ovoce?   Who did you buy the fruit for? 

  Kdo chce vést ten tým?   Who wants to lead this team? 

  Kdo si vzpomene?   Who will remember? 

  Jaké to bude?   What will it be like? 

  Kdo přinesl tu svíci?   Who brought the candle? 

 

015.00_Lekce 04_otázka na podmět_předložka na konci_anglický 
poslech 

  Where is the café they were at?   Kde je kavárna, ve které byli? 

  Who knows about us?   Kdo o nás ví? 

  What does she dream about?   O čem ona sní? 

  What country is it in?   Ve které zemi to je? 

  Who would you like to talk to?   S kým bys rád mluvil? 

  Who tried it?   Kdo to zkoušel? 

  Who waits for us?   Kdo na nás čeká? 

  Who spread the information?   Kdo rozšířil tu informaci? 

  Who will not write?   Kdo nebude psát? 

  Who spoke about the research?   Kdo mluvil o tom výzkumu? 

  Who wants to lead this team?   Kdo chce vést ten tým? 
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  Who was the gift from?   Od koho byl ten dárek? 

  Who is the CD from?   Od koho je ten disk? 

  What did you talk about?   O čem jsi mluvil? 

  Who remembers these days?   Kdo vzpomíná na ty dny? 

  Who did she turn to?   Na koho se obrátila? 

  Where was it sent from?   Odkud to bylo posláno? 

  What will it be like?   Jaké to bude? 

  Is it the company you worked for?   Je to ta společnost pro kterou jsi pracoval? 

  Who will you share your room with?   S kým budeš sdílet pokoj? 

  Who likes him?   Kdo ho má rád? 

  What are you thinking about?   Na co myslíš? 

  Who wanted this map?   Kdo chtěl tu mapu? 

  Who is the tape for?   Pro koho je ten pásek? 

  What is the book about?   O čem je ta kniha? 

  Who will listen to us?   Kdo nás bude poslouchat? 

  Who will remember?   Kdo si vzpomene? 

  Who needed our help?   Kdo potřeboval naši pomoc? 

  Who did you buy the fruit for?   Pro koho jsi koupila to ovoce? 

  Who didn´t wait for them?   Kdo na ně nečekal? 

  Who will play chess?   Kdo bude hrát šachy? 

  Who were you interrupted by?   Kým jsi byl přerušen? 

  Who turns to you?   Kdo se na tebe obrací? 

  Who did you hitch-hike with?   S kým jsi stopoval? 

  Who wrote the letter?   Kdo napsal ten dopis? 

  Is this the girl you waited for?   Je to ta dívka, na kterou jsi čekal? 

  Who shuts the windows?   Kdo zavírá okna? 

  Who doesn´t play?   Kdo nehraje? 

  Who shut the door?   Kdo zavřel dveře? 

  Is this the man they saw you with?   Je tohle ten muž, se kterým tě viděli? 

  Who is succesful?   Kdo je úspěšný? 

  Who played cards?   Kdo hrál karty? 
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  Who will apply for the job?   Kdo požádá o tu práci? 

  Who read the book?   Kdo četl tu knihu? 

  Who loves me?   Kdo mě miluje? 

  Is it the thing you talked about?   Je to ta věc, o které jsi mluvil? 

  Who reads the papers?   Kdo čte ty noviny? 

  Who listened to the music?   Kdo poslouchal hudbu? 

  Who did you work for?   Pro koho jsi pracoval? 

  Who was absent?   Kdo byl chybějící? 

  Who thinks about it?   Kdo na to myslí? 

  Who will stay with us?   Kdo zůstane s námi? 

  Who stayed with you?   Kdo zůstal s tebou? 

  Where are they from?   Odkud jsou? 

  Who did you talk to?   S kým jsi mluvil? 

  Who will play with us?   Kdo bude hrát s námi? 

  Who doesn´t want to read?   Kdo nechce číst? 

  What is she like?   Jaká je ona? 

  Is it what you asked for?   Je tohle to, o co jsi žádal? 

  Who didn´t like it?   Komu se to nelíbilo? 

  Who informs them?   Kdo je informuje? 

  Who liked it?   Komu se to líbilo? 

  Is this the key you looked for?   Je tohle klíč, který jsi hledal? 

  Is this the film you talked about?   Je to ten film, o kterém jsi mluvil? 

  Who is the letter from?   Od koho je ten dopis? 

  What was the film about?   O čem byl ten film? 

  Who was the book written by?   Kým byla napsána ta kniha? 

  Who brought the candle?   Kdo přinesl tu svíci? 
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015.01_Lekce 04_otázka na podmět_předložka na konci_karty 

Kdo vzpomíná na ty dny? S kým bys rád mluvil? Kdo na to myslí? 

O čem je ta kniha? Kdo četl tu knihu? Od koho je ten dopis? 

Kdo čte ty noviny? O čem byl ten film? Kdo bude hrát s námi? 

Jaká je ona? Kdo mě miluje? O čem ona sní? 

Kdo nás bude poslouchat? O čem jsi mluvil? Kdo ho má rád? 

S kým jsi mluvil? Kdo chce vést ten tým? Kým byla napsána ta kniha? 
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Who thinks about it? 
Who would you like to talk 

to? 
Who remembers these days? 

Who is the letter from? Who read the book? What is the book about? 

Who will play with us? What was the film about? Who reads the papers? 

What does she dream about? Who loves me? What is she like? 

Who likes him? What did you talk about? Who will listen to us? 

Who was the book written 
by? 

Who wants to lead this 
team? 

Who did you talk to? 

 
 
 
 
 
 
 
 



 65 

Kdo zůstal s tebou? Od koho je ten disk? Kdo napsal ten dopis? 

Je to ten film, o kterém jsi 
mluvil? 

Kdo na nás čeká? 
Je tohle ten muž, se kterým 

tě viděli? 

Kdo to zkoušel? Jaké to bude? Kdo potřeboval naši pomoc? 

Je tohle klíč, který jsi hledal? Kdo hrál karty? Odkud jsou? 

Kdo si vzpomene? Je tohle to, o co jsi žádal? Komu se to líbilo? 

Je to ta věc, o které jsi 
mluvil? 

Kdo zůstane s námi? 
Je to ta společnost pro kterou 

jsi pracoval? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 66 

Who wrote the letter? Who is the CD from? Who stayed with you? 

Is this the man they saw you 
with? 

Who waits for us? 
Is this the film you talked 

about? 

Who needed our help? What will it be like? Who tried it? 

Where are they from? Who played cards? 
Is this the key you looked 

for? 

Who liked it? Is it what you asked for? Who will remember? 

Is it the company you 
worked for? 

Who will stay with us? 
Is it the thing you talked 

about? 
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Kdo požádá o tu práci? 
Je to ta dívka, na kterou jsi 

čekal? 
Kdo poslouchal hudbu? 

Na co myslíš? Komu se to nelíbilo? Ve které zemi to je? 

Kdo nehraje? Odkud to bylo posláno? Kdo nechce číst? 

Pro koho jsi pracoval? Kdo na ně nečekal? Kdo nebude psát? 

Kdo o nás ví? Kým jsi byl přerušen? Kdo je informuje? 

Kdo se na tebe obrací? Na koho se obrátila? Kdo rozšířil tu informaci? 
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Who listened to the music? 
Is this the girl you waited 

for? 
Who will apply for the job? 

What country is it in? Who didn´t like it? 
What are you thinking 

about? 

Who doesn´t want to read? Where was it sent from? Who doesn´t play? 

Who will not write? Who didn´t wait for them? Who did you work for? 

Who informs them? 
Who were you interrupted 

by? 
Who knows about us? 

Who spread the information? Who did she turn to? Who turns to you? 
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Kdo zavřel dveře? S kým budeš sdílet pokoj? Kdo zavírá okna? 

Kde je kavárna, ve které 
byli? 

Kdo byl chybějící? Od koho byl ten dárek? 

Kdo chtěl tu mapu? 
Pro koho jsi koupila to 

ovoce? 
Kdo bude hrát šachy? 

Kdo mluvil o tom výzkumu? Pro koho je ten pásek? Kdo je úspěšný? 

S kým jsi stopoval? Kdo přinesl tu svíci? -  

-  -  -  
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Who shuts the windows? 
Who will you share your 

room with? 
Who shut the door? 

Who was the gift from? Who was absent? 
Where is the café they were 

at? 

Who will play chess? 
Who did you buy the fruit 

for? 
Who wanted this map? 

Who is succesful? Who is the tape for? 
Who spoke about the 

research? 

-  Who brought the candle? 
Who did you hitch-hike 

with? 
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015.02_Lekce 04_otázka na podmět_předložka na konci_test 

  Kdo bude hrát s námi? ................................................................. 

  Pro koho je ten pásek? ................................................................. 

  Je tohle ten muž, se kterým tě viděli? ................................................................. 

  Od koho je ten disk? ................................................................. 

  Kdo četl tu knihu? ................................................................. 

  Kdo rozšířil tu informaci? ................................................................. 

  Kdo mluvil o tom výzkumu? ................................................................. 

  O čem je ta kniha? ................................................................. 

  Od koho je ten dopis? ................................................................. 

  Je tohle klíč, který jsi hledal? ................................................................. 

  Kdo napsal ten dopis? ................................................................. 

  Kdo to zkoušel? ................................................................. 

  S kým jsi mluvil? ................................................................. 

  S kým bys rád mluvil? ................................................................. 

  Kdo nechce číst? ................................................................. 

  Odkud jsou? ................................................................. 

  Kdo zůstane s námi? ................................................................. 

  O čem ona sní? ................................................................. 

  Kdo zůstal s tebou? ................................................................. 

  Kdo potřeboval naši pomoc? ................................................................. 

  Je to ta společnost pro kterou jsi pracoval? ................................................................. 

  Od koho byl ten dárek? ................................................................. 

  Kde je kavárna, ve které byli? ................................................................. 

  Kdo mě miluje? ................................................................. 

  Kdo chtěl tu mapu? ................................................................. 

  Kdo přinesl tu svíci? ................................................................. 

  Jaké to bude? ................................................................. 

  Pro koho jsi pracoval? ................................................................. 

  Na koho se obrátila? ................................................................. 

  Jaká je ona? ................................................................. 



 72 

  Kdo na to myslí? ................................................................. 

  Kdo na nás čeká? ................................................................. 

  S kým budeš sdílet pokoj? ................................................................. 

  Kdo byl chybějící? ................................................................. 

  Komu se to líbilo? ................................................................. 

  Na co myslíš? ................................................................. 

  Je tohle to, o co jsi žádal? ................................................................. 

  Kdo si vzpomene? ................................................................. 

  Kdo je úspěšný? ................................................................. 

  Kdo nebude psát? ................................................................. 

  Kdo bude hrát šachy? ................................................................. 

  Kdo na ně nečekal? ................................................................. 

  Kdo je informuje? ................................................................. 

  Kým jsi byl přerušen? ................................................................. 

  Kým byla napsána ta kniha? ................................................................. 

  Kdo nehraje? ................................................................. 

  Pro koho jsi koupila to ovoce? ................................................................. 

  Kdo ho má rád? ................................................................. 

  Kdo hrál karty? ................................................................. 

  Ve které zemi to je? ................................................................. 

  Kdo zavírá okna? ................................................................. 

  Kdo o nás ví? ................................................................. 

  Kdo vzpomíná na ty dny? ................................................................. 

  Kdo se na tebe obrací? ................................................................. 

  Komu se to nelíbilo? ................................................................. 

  O čem jsi mluvil? ................................................................. 

  O čem byl ten film? ................................................................. 

  Kdo chce vést ten tým? ................................................................. 

  Kdo požádá o tu práci? ................................................................. 

  Kdo čte ty noviny? ................................................................. 

  Kdo poslouchal hudbu? ................................................................. 
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  Je to ta věc, o které jsi mluvil? ................................................................. 

  Je to ten film, o kterém jsi mluvil? ................................................................. 

  S kým jsi stopoval? ................................................................. 

  Je to ta dívka, na kterou jsi čekal? ................................................................. 

  Kdo nás bude poslouchat? ................................................................. 

  Odkud to bylo posláno? ................................................................. 

  Kdo zavřel dveře? ................................................................. 

 

015.02_Lekce 04_otázka na podmět_předložka na konci_test_klíč 

  Kdo bude hrát s námi?   Who will play with us? 

  Pro koho je ten pásek?   Who is the tape for? 

  Je tohle ten muž, se kterým tě viděli?   Is this the man they saw you with? 

  Od koho je ten disk?   Who is the CD from? 

  Kdo četl tu knihu?   Who read the book? 

  Kdo rozšířil tu informaci?   Who spread the information? 

  Kdo mluvil o tom výzkumu?   Who spoke about the research? 

  O čem je ta kniha?   What is the book about? 

  Od koho je ten dopis?   Who is the letter from? 

  Je tohle klíč, který jsi hledal?   Is this the key you looked for? 

  Kdo napsal ten dopis?   Who wrote the letter? 

  Kdo to zkoušel?   Who tried it? 

  S kým jsi mluvil?   Who did you talk to? 

  S kým bys rád mluvil?   Who would you like to talk to? 

  Kdo nechce číst?   Who doesn´t want to read? 

  Odkud jsou?   Where are they from? 

  Kdo zůstane s námi?   Who will stay with us? 

  O čem ona sní?   What does she dream about? 

  Kdo zůstal s tebou?   Who stayed with you? 

  Kdo potřeboval naši pomoc?   Who needed our help? 

  Je to ta společnost pro kterou jsi pracoval?   Is it the company you worked for? 

  Od koho byl ten dárek?   Who was the gift from? 
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  Kde je kavárna, ve které byli?   Where is the café they were at? 

  Kdo mě miluje?   Who loves me? 

  Kdo chtěl tu mapu?   Who wanted this map? 

  Kdo přinesl tu svíci?   Who brought the candle? 

  Jaké to bude?   What will it be like? 

  Pro koho jsi pracoval?   Who did you work for? 

  Na koho se obrátila?   Who did she turn to? 

  Jaká je ona?   What is she like? 

  Kdo na to myslí?   Who thinks about it? 

  Kdo na nás čeká?   Who waits for us? 

  S kým budeš sdílet pokoj?   Who will you share your room with? 

  Kdo byl chybějící?   Who was absent? 

  Komu se to líbilo?   Who liked it? 

  Na co myslíš?   What are you thinking about? 

  Je tohle to, o co jsi žádal?   Is it what you asked for? 

  Kdo si vzpomene?   Who will remember? 

  Kdo je úspěšný?   Who is succesful? 

  Kdo nebude psát?   Who will not write? 

  Kdo bude hrát šachy?   Who will play chess? 

  Kdo na ně nečekal?   Who didn´t wait for them? 

  Kdo je informuje?   Who informs them? 

  Kým jsi byl přerušen?   Who were you interrupted by? 

  Kým byla napsána ta kniha?   Who was the book written by? 

  Kdo nehraje?   Who doesn´t play? 

  Pro koho jsi koupila to ovoce?   Who did you buy the fruit for? 

  Kdo ho má rád?   Who likes him? 

  Kdo hrál karty?   Who played cards? 

  Ve které zemi to je?   What country is it in? 

  Kdo zavírá okna?   Who shuts the windows? 

  Kdo o nás ví?   Who knows about us? 

  Kdo vzpomíná na ty dny?   Who remembers these days? 
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  Kdo se na tebe obrací?   Who turns to you? 

  Komu se to nelíbilo?   Who didn´t like it? 

  O čem jsi mluvil?   What did you talk about? 

  O čem byl ten film?   What was the film about? 

  Kdo chce vést ten tým?   Who wants to lead this team? 

  Kdo požádá o tu práci?   Who will apply for the job? 

  Kdo čte ty noviny?   Who reads the papers? 

  Kdo poslouchal hudbu?   Who listened to the music? 

  Je to ta věc, o které jsi mluvil?   Is it the thing you talked about? 

  Je to ten film, o kterém jsi mluvil?   Is this the film you talked about? 

  S kým jsi stopoval?   Who did you hitch-hike with? 

  Je to ta dívka, na kterou jsi čekal?   Is this the girl you waited for? 

  Kdo nás bude poslouchat?   Who will listen to us? 

  Odkud to bylo posláno?   Where was it sent from? 

  Kdo zavřel dveře?   Who shut the door? 
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016_Lekce 05_DURING, FOR, AS, LIKE, BY, UNTIL_vysvětlení 
 
AS 
 

AS (stejně jako LIKE) se používá v ve významu jak, jako. Kdy budeme používat AS? 
 
1) AS + pomět + přísudek 
 
I cannot come tommorow as we arranged.  Nemohu přijít zítra, jak jsme si domluvili. 
 
He failed the exam as he expected.   Propadl u zkoušky, jak očekával.  
  
 
Tato situace nastane tehdy, když po předložce AS následuje další věta. 
 
2) Ztotožnění 
 
I received the book as a Christmas present.   Dostal jsem knihu jako vánoční dárek . 
 
We use our garage as a workshop.   Používáme garáž jako dílnu. 
 

V obou případech se jedná o ztotožnění. V prvním případě je kniha opravdu vánočním 
dárkem, ve druhém je garáž opravdu dílnou. (srovnej s LIKE - odstavec 2)   
       
3) Profese 
 
He was working as a teacher all his life.  Pracoval jako učitel celý život. 
 
Does he really work as a general manager?  Pracuje opravdu jako generální ředitel? 
 

AS se standardně pojí s názvy profesí. Když chci říci, že někdo pracuje jako..., po názvu 
profese, použijeme právě AS. 
 
4) tak/jak = AS/AS 
  
Is Vienna as far as Prague?    Je Vídeň tak daleko jako Praha?   
 
This car is as good as new.     To auto je tak dobré jako nové. 
 
LIKE 
 
Zatímco AS představuje ztotožnění, LIKE představuje přirovnání. Jelikož mohu přirovnávat pouze k 
jiným osobám, věcem nebo předmětům, po LIKE následuje obvykle podstatné jméno, zájmeno 
nebo sloveso s ing-ovou koncovkou. 
 
Podívejme se na příklady: 
 
He swims like a fish.     Plave jako ryba. 
 
He climbed the tree like a cat.    Vylezl na strom jako kočka. 
 

V obou případech se jedná o jasné přirovnání. Neboť v obou případech jde o člověka, který 
plave "jako" ryba a leze na strom "jako" kočka. Pořád je to ale člověk (srovnej s AS odstavec 
Ztotožnění). Po LIKE může být také zájmeno: 
 
You can never be like him.    Nikdy nemůžeš být jako on.  
  
nebo sloveso s ing koncovkou 
 
Why do you never listen? Talking to you is like talking to the brick wall. 
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Proč nikdy neposloucháš? Mluvit s tebou je 
jako mluvení do zdi. 

 
BY 
 

Předložka BY se používá v časovém významu  do (do pátku - by Friday) tehdy, pokud děj 
nastane kdykoli před řečenou dobou, nejpozději však v řečenou dobu. Nejlépe je to pochopit na 
příkladech: 
 
We should bring it by Friday.    Měli bychom to přinést do pátku. 

Měli bychom to přinést kdykoli před, 
nejpozději však v pátek. 

 
Will they arrive by eleven?    Přijedou  do jedenácti? 

Přijedou kdykoli před jedenáctou nebo 
nejpozději v jedenáct? 

 
He should prepare it by midnight.   Měl by to připravit do půlnoci.  

Měl by to připravit kdykoli před nebo 
nejpozději po půlnoci. 

 
Will you send it by Monday?    Pošleš to do pondělka? 

Pošleš to před pondělkem nebo nejpozději v 
pondělí?  

 
UNTIL 
 

Stejně jako BY i UNTIL znamená "do". Používá se však do jiného typu vět. UNTIL použijeme 
tehdy, pokud děj, který popisuji, bude trvat až do zmiňované doby a k jeho změně dojde až po 
zmíněné době. 
 
The band wants to record here until September. Skupina zde chce nahrávat do prosince. 

Skupina zde bude nahrávat od teď až do 
prosince. Přestane až v lednu. 

 
They hired the car until Friday.   Najali to auto do pátku. 

Budou ho mít ode dneška do pátku, vrátí ho 
(nebudou ho mít) až v sobotu. 

 
They want to travel until December.   Chtějí cestovat do prosince. 

Budou cestovat odteď až do prosince. (v 
lednu se vrátí domů). 

 
Be here until ten. Then you can go home.  Buď tady do deseti. 

Zůstaň tady do deseti. (po desáté můžeš jít 
domů) 

 
 
 
FOR se kromě významu pro používá pro vyjádření, jak dlouho určitý děj trvá. 
 
We waited for two hours    Čekali jsme dvě hodiny. 
 
DURING použijeme pro vyjádření průběhu. 
 
Nothing interesting happened during our holiday. Během naší dovolené se nestalo nic 
zajímavého. 
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017_Lekce 05_DURING, FOR, AS, LIKE, BY, UNTIL_procvičovací 
věty_poslouchejte 

  Could you please send it by the end of the 
week? 

  Mohl byste to prosím poslat do konce 
týdne? 

  While I am there, I want to meet as many 
people as possible. 

  Zatímco tam budu, chci potkat co nejvíce 
lidí. 

  You´re a perfect dancer. I would like to 
dance like you. 

  Jsi perfektní tanečník. Rád bych tancoval 
jako ty. 

  I am going away for a weekend.   Jedu pryč na víkend. 

  We watched the film for several times.   Dívali jsme se na ten film několikrát. 

  He will stay until seven o´clock.   Zůstane do sedmi hodin. 

  This is study of Eisenhower as a statesman 
and a soldier. 

  Toto je studie o Eisenhowerovi jako o 
státníkovi a vojákovi. 

  While she´s there. I want to show her 
everything. 

  Když tady bude, chci jí všechno ukázat. 

  Will you talk about it until morning?   Budete o tom mluvit do rána? 

  As a good friend he was always ready to 
help. 

  Jako dobrý přítel byl vždy připraven 
pomoci. 

  You can never be like him.   Nikdy nemůžeš být jako on. 

  I will visit her by next Tuesday.   Navštívím ji do příštího úterka. 

  You will never find a second car like this.   Nikdy nenajdeš druhé auto jako tohle. 

  He will decide by the end of then month.   On se rozhodne do konce měsíce. 

  I waited for him for ages.   Čekal jsem na něj celé věky. 

  Do you want to drive until midnight or 
should I drive now? 

  Chceš řídit do půlnoci nebo mám teď řídit 
já? 

  Will you arrive by Sunday?   Přijedete do neděle? 

  When he worked here, he never worked as 
a manager. 

  Když pracoval zde, nikdy nepracoval jako 
manager. 

  He fell off the bike while he was riding 
through the forest. 

  Spadl z kola, když jel přes les. 

  He watched TV for an hour.   Sledoval televizi hodinu. 

  Will it really last until summer?   Bude to opravdu trvat do léta? 

  Paul workes as a general manager.   Paul pracuje jako generální manager. 

  He will finish his work by Friday.   Dokončí práci do pátku. 

  The film will last until eleven.   Ten film bude trvat do jedenácti. 
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  While you were here, she rang.   Zatímco jsi byl tady, volala. 

  It rained heavily during the whole evening.   Hustě pršelo během celého večera. 

  He was working as a teacher all his life.   Pracoval jako učitel celý život. 

  I could not remember an answer, I looked 
like an idiot. 

  Nemohl jsem si vzpomenout na odpověď, 
vypadal jsem jako hlupák. 

  Everything should be prepared by eight p. 
m. 

  Vše by mělo být připraveno do osmi hodin 
večer. 

  Will they bring it by Saturday?   Přinesou to do soboty? 

  It looks like a murder.   Vypadá to jako vražda. 

  He will arrive by Friday.   Přijede do pátku. 

  Did you have a chance to meet him during 
the conference? 

  Měl jsi příležitost jej potkat během 
konference? 

  Don´t text while you are driving.   Nepiš textovky, zatímco řídíš. 

  Be here until ten. Then you can go home.   Buď tady do desíti. Pak můžeš jít domů. 

  She did not say a word during the whole 
performance. 

  Neřekla ani slovo během celého 
představení. 

  Did you get the bicycle as a present?   Dostal jsi to kolo jako dárek? 

  She interrupted me while I was on the 
phone with my fiancé. 

  Přerušila mě, zatímco jsem telefonoval se 
svojí snoubenkou. 

  You will drive until ten, then we´ll change.   Budeš řídit do deseti, pak se vyměníme. 

  We did not stop during the journey.   Nezastavili jsme během cesty. 

  The construction will last until July.   Stavba bude trvat do července. 

  Look. This car is like the one we saw 
yesterday. 

  Podívej. To auto je jako to, co jsme viděli 
včera. 

  Can you hear it? It sounds like a good 
song. 

  Slyšíš to? Zní to jako dobrá píseň. 

  We will employ him until the end of the 
year. 

  Zaměstnáme ho do konce roku. 

  This car is as good as new.   To auto je tak dobré jako nové. 

  She will work here until June, then she 
wants to leave. 

  Bude tady pracovat do června, pak chce 
odejít. 

  Everyone is ill at home. Our house is like 
a hospital. 

  Všichni doma jsou nemocní. Náš dům je 
jako nemocnice. 

  He climbed the tree like a cat.   Vyšplhal na strom jako kočka. 

  I cannot come as I promised yesterday.   Nemohu přijít, jak jsem slíbil včera. 
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  I will work on it until Friday night, than 
I´ll let you know. 

  Budu na tom pracovat do páteční noci, pak 
ti dám vědět. 

  He will confirm it as soon as possible. I 
think by twelve at the latest. 

  Potvrdí to co nejdříve. Myslím, že 
nejpozději do dvanácti. 

  Be quiet for a while.   Buď na chvíli zticha. 

  I cannot come tommorow as we arranged.   Nemohu přijít zítra jak jsme si domluvili. 

  He should prepare it by midnight.   Měl by to připravit do půlnoci. 

  Maybe they´d be happy for a while.   Možná by byli na chvíli šťastní. 

  I received the book as a Christmas present.   Dostal jsem tu knihu jako vánoční dárek. 

  When I was young I didn´t know anybody 
as critical as him. 

  Když jsem byl mladý, neznal jsem nikoho 
tak kritického jako on. 

  He will not call by Friday because he will 
be abroad until Saturday. 

  Nezavolá do pátku, protože je do soboty v 
zahraničí. 

  We met while I was on my way home.   Potkali jsme se, zatímco jsem byl na cestě 
domů 

  It happened during our holiday in 
Tenerife. 

  Stalo se to během naší dovolené na 
Tenerife. 

  They were using cars as a barricade.   Používali auta jako barikádu. 

  Is Paris as beautiful as London?   Je Paříž tak krásná jako Londýn? 

  He, as an expert, says it is nonsence.   On jako expert říká, že to je nesmysl. 

  Do you want to use this letter as evidence?   Chceš použít tento dopis jako důkaz? 

  Does he really work as a general manager?   Opravdu pracuje jako generální ředitel? 

  We will send the message by two o´clock.   Pošleme tu zprávu do dvou hodin. 

  Did the woman really look like her sister?   Vypadala ta žena opravdu jako její sestra? 

  Why do you never listen? Talking to you 
is like talking to a brick wall. 

  Proč nikdy neposloucháš? Mluvení s tebou 
je jako mluvení do zdi. 

  Tom will never be like his father.   Tom nikdy nebude jako jeho otec. 

  I can see you´re tired. You can sleep until 
eight. 

  Vidím, že jsi unavený. Můžeš spát do 
osmi. 

  Don´t wait for me tonight. I will work 
until ten. 

  Dnes večer na mě nečekej. Budu pracovat 
do deseti. 

  I will have to leave at seven. So be here by 
six-thirty. 

  Budu muset odjet v sedm. Tak tady buď 
do šest třicet. 

  We don´t have a car therefore we use our 
garage as a workshop. 

  Nemáme auto a proto používáme garáž 
jako dílnu. 
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  He managed to see a lot during his stay.   Během jeho pobytu se mu podařilo vidět 
hodně. 

  I want to work until the end of the year, 
than I want to relax. 

  Chci pracovat do konce roku, pak chci 
relaxovat. 

  By what time do you need it?   Dokdy to potřebuješ? 

  She fell asleep during his speech.   Usnula během jeho projevu. 

  Jack played tennis better than John but not 
as well as Tom. 

  Jack hrál tenis lépe než John, ale ne tak 
dobře jako Tom. 

  Jean speaks English like an Englishman, 
although as a child he didn´t know a word. 

  Jean mluví anglicky jako angličan, ačkoliv 
jako dítě neuměl ani slovo. 

  Paris is bigger than Prague but not as big 
as London. 

  Paříž je větší než Praha, ale ne tak velká 
jako Londýn. 

  You should not begin until everybody 
comes. 

  Neměl bys začínat, dokud všichni 
nepříjdou. 

 

018_Lekce 05_DURING, FOR, AS, LIKE, BY, UNTIL_procvičovací 
věty_přeložte 

  Nezastavili jsme během cesty.   We did not stop during the journey. 

  Budu na tom pracovat do páteční noci, pak 
ti dám vědět. 

  I will work on it until Friday night, than 
I´ll let you know. 

  Dokončí práci do pátku.   He will finish his work by Friday. 

  Potvrdí to co nejdříve. Myslím, že 
nejpozději do dvanácti. 

  He will confirm it as soon as possible. I 
think by twelve at the latest. 

  Dokdy to potřebuješ?   By what time do you need it? 

  Neřekla ani slovo během celého 
představení. 

  She did not say a word during the whole 
performance. 

  Přijede do pátku.   He will arrive by Friday. 

  Jedu pryč na víkend.   I am going away for a weekend. 

  Přerušila mě, zatímco jsem telefonoval se 
svojí snoubenkou. 

  She interrupted me while I was on the 
phone with my fiancé. 

  Jean mluví anglicky jako angličan, ačkoliv 
jako dítě neuměl ani slovo. 

  Jean speaks English like an Englishman, 
although as a child he didn´t know a word. 

  Čekal jsem na něj celé věky.   I waited for him for ages. 

  Možná by byli na chvíli šťastní.   Maybe they´d be happy for a while. 

  Pracoval jako učitel celý život.   He was working as a teacher all his life. 
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  Měl by to připravit do půlnoci.   He should prepare it by midnight. 

  Když jsem byl mladý, neznal jsem nikoho 
tak kritického jako on. 

  When I was young I didn´t know anybody 
as critical as him. 

  Nemohu přijít zítra jak jsme si domluvili.   I cannot come tommorow as we arranged. 

  Chci pracovat do konce roku, pak chci 
relaxovat. 

  I want to work until the end of the year, 
than I want to relax. 

  Spadl z kola, když jel přes les.   He fell off the bike while he was riding 
through the forest. 

  Opravdu pracuje jako generální ředitel?   Does he really work as a general manager? 

  Chceš řídit do půlnoci nebo mám teď řídit 
já? 

  Do you want to drive until midnight or 
should I drive now? 

  Vše by mělo být připraveno do osmi hodin 
večer. 

  Everything should be prepared by eight p. 
m. 

  Slyšíš to? Zní to jako dobrá píseň.   Can you hear it? It sounds like a good 
song. 

  Zůstane do sedmi hodin.   He will stay until seven o´clock. 

  To auto je tak dobré jako nové.   This car is as good as new. 

  Přijedete do neděle?   Will you arrive by Sunday? 

  Budu muset odjet v sedm. Tak tady buď 
do šest třicet. 

  I will have to leave at seven. So be here by 
six-thirty. 

  Pošleme tu zprávu do dvou hodin.   We will send the message by two o´clock. 

  Vidím, že jsi unavený. Můžeš spát do 
osmi. 

  I can see you´re tired. You can sleep until 
eight. 

  Navštívím ji do příštího úterka.   I will visit her by next Tuesday. 

  Nikdy nenajdeš druhé auto jako tohle.   You will never find a second car like this. 

  Buď na chvíli zticha.   Be quiet for a while. 

  Podívej. To auto je jako to, co jsme viděli 
včera. 

  Look. This car is like the one we saw 
yesterday. 

  Tom nikdy nebude jako jeho otec.   Tom will never be like his father. 

  Když tady bude, chci jí všechno ukázat.   While she´s there. I want to show her 
everything. 

  Vypadá to jako vražda.   It looks like a murder. 

  Proč nikdy neposloucháš? Mluvení s tebou 
je jako mluvení do zdi. 

  Why do you never listen? Talking to you 
is like talking to a brick wall. 

  Dívali jsme se na ten film několikrát.   We watched the film for several times. 
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  Vypadala ta žena opravdu jako její sestra?   Did the woman really look like her sister? 

  Stavba bude trvat do července.   The construction will last until July. 

  Paříž je větší než Praha, ale ne tak velká 
jako Londýn. 

  Paris is bigger than Prague but not as big 
as London. 

  Nepiš textovky, zatímco řídíš.   Don´t text while you are driving. 

  On se rozhodne do konce měsíce.   He will decide by the end of then month. 

  Sledoval televizi hodinu.   He watched TV for an hour. 

  Paul pracuje jako generální manager.   Paul workes as a general manager. 

  Jako dobrý přítel byl vždy připraven 
pomoci. 

  As a good friend he was always ready to 
help. 

  Vyšplhal na strom jako kočka.   He climbed the tree like a cat. 

  Bude tady pracovat do června, pak chce 
odejít. 

  She will work here until June, then she 
wants to leave. 

  Je Paříž tak krásná jako Londýn?   Is Paris as beautiful as London? 

  Během jeho pobytu se mu podařilo vidět 
hodně. 

  He managed to see a lot during his stay. 

  Nemohu přijít, jak jsem slíbil včera.   I cannot come as I promised yesterday. 

  Zatímco tam budu, chci potkat co nejvíce 
lidí. 

  While I am there, I want to meet as many 
people as possible. 

  Bude to opravdu trvat do léta?   Will it really last until summer? 

  Nemohl jsem si vzpomenout na odpověď, 
vypadal jsem jako hlupák. 

  I could not remember an answer, I looked 
like an idiot. 

  Dnes večer na mě nečekej. Budu pracovat 
do deseti. 

  Don´t wait for me tonight. I will work 
until ten. 

  Přinesou to do soboty?   Will they bring it by Saturday? 

  Dostal jsi to kolo jako dárek?   Did you get the bicycle as a present? 

  Nemáme auto a proto používáme garáž 
jako dílnu. 

  We don´t have a car therefore we use our 
garage as a workshop. 

  Budeš řídit do deseti, pak se vyměníme.   You will drive until ten, then we´ll change. 

  Buď tady do desíti. Pak můžeš jít domů.   Be here until ten. Then you can go home. 

  Jsi perfektní tanečník. Rád bych tancoval 
jako ty. 

  You´re a perfect dancer. I would like to 
dance like you. 

  Stalo se to během naší dovolené na 
Tenerife. 

  It happened during our holiday in 
Tenerife. 

  Ten film bude trvat do jedenácti.   The film will last until eleven. 
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  Dostal jsem tu knihu jako vánoční dárek.   I received the book as a Christmas present. 

  Mohl byste to prosím poslat do konce 
týdne? 

  Could you please send it by the end of the 
week? 

  Všichni doma jsou nemocní. Náš dům je 
jako nemocnice. 

  Everyone is ill at home. Our house is like 
a hospital. 

  Budete o tom mluvit do rána?   Will you talk about it until morning? 

  Nikdy nemůžeš být jako on.   You can never be like him. 

  Hustě pršelo během celého večera.   It rained heavily during the whole evening. 

  Potkali jsme se, zatímco jsem byl na cestě 
domů 

  We met while I was on my way home. 

  Toto je studie o Eisenhowerovi jako o 
státníkovi a vojákovi. 

  This is study of Eisenhower as a statesman 
and a soldier. 

  On jako expert říká, že to je nesmysl.   He, as an expert, says it is nonsence. 

  Měl jsi příležitost jej potkat během 
konference? 

  Did you have a chance to meet him during 
the conference? 

  Nezavolá do pátku, protože je do soboty v 
zahraničí. 

  He will not call by Friday because he will 
be abroad until Saturday. 

  Zaměstnáme ho do konce roku.   We will employ him until the end of the 
year. 

  Používali auta jako barikádu.   They were using cars as a barricade. 

  Chceš použít tento dopis jako důkaz?   Do you want to use this letter as evidence? 

  Zatímco jsi byl tady, volala.   While you were here, she rang. 

  Když pracoval zde, nikdy nepracoval jako 
manager. 

  When he worked here, he never worked as 
a manager. 

  Jack hrál tenis lépe než John, ale ne tak 
dobře jako Tom. 

  Jack played tennis better than John but not 
as well as Tom. 

  Usnula během jeho projevu.   She fell asleep during his speech. 

  Neměl bys začínat, dokud všichni 
nepříjdou. 

  You should not begin until everybody 
comes. 

 

019.00_Lekce 05_DURING, FOR, AS, LIKE, BY, UNTIL_anglický poslech 

  Will they bring it by Saturday?   Přinesou to do soboty? 

  He climbed the tree like a cat.   Vyšplhal na strom jako kočka. 

  They were using cars as a barricade.   Používali auta jako barikádu. 

  I cannot come tommorow as we arranged.   Nemohu přijít zítra jak jsme si domluvili. 
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  He will stay until seven o´clock.   Zůstane do sedmi hodin. 

  Don´t text while you are driving.   Nepiš textovky, zatímco řídíš. 

  As a good friend he was always ready to 
help. 

  Jako dobrý přítel byl vždy připraven 
pomoci. 

  Did the woman really look like her sister?   Vypadala ta žena opravdu jako její sestra? 

  Look. This car is like the one we saw 
yesterday. 

  Podívej. To auto je jako to, co jsme viděli 
včera. 

  Why do you never listen? Talking to you 
is like talking to a brick wall. 

  Proč nikdy neposloucháš? Mluvení s tebou 
je jako mluvení do zdi. 

  I received the book as a Christmas present.   Dostal jsem tu knihu jako vánoční dárek. 

  He fell off the bike while he was riding 
through the forest. 

  Spadl z kola, když jel přes les. 

  When I was young I didn´t know anybody 
as critical as him. 

  Když jsem byl mladý, neznal jsem nikoho 
tak kritického jako on. 

  We will send the message by two o´clock.   Pošleme tu zprávu do dvou hodin. 

  Maybe they´d be happy for a while.   Možná by byli na chvíli šťastní. 

  Everyone is ill at home. Our house is like 
a hospital. 

  Všichni doma jsou nemocní. Náš dům je 
jako nemocnice. 

  This is study of Eisenhower as a statesman 
and a soldier. 

  Toto je studie o Eisenhowerovi jako o 
státníkovi a vojákovi. 

  When he worked here, he never worked as 
a manager. 

  Když pracoval zde, nikdy nepracoval jako 
manager. 

  Is Paris as beautiful as London?   Je Paříž tak krásná jako Londýn? 

  She will work here until June, then she 
wants to leave. 

  Bude tady pracovat do června, pak chce 
odejít. 

  I am going away for a weekend.   Jedu pryč na víkend. 

  We don´t have a car therefore we use our 
garage as a workshop. 

  Nemáme auto a proto používáme garáž 
jako dílnu. 

  While you were here, she rang.   Zatímco jsi byl tady, volala. 

  I waited for him for ages.   Čekal jsem na něj celé věky. 

  While I am there, I want to meet as many 
people as possible. 

  Zatímco tam budu, chci potkat co nejvíce 
lidí. 

  Can you hear it? It sounds like a good 
song. 

  Slyšíš to? Zní to jako dobrá píseň. 

  I will work on it until Friday night, than 
I´ll let you know. 

  Budu na tom pracovat do páteční noci, pak 
ti dám vědět. 
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  It rained heavily during the whole evening.   Hustě pršelo během celého večera. 

  He will confirm it as soon as possible. I 
think by twelve at the latest. 

  Potvrdí to co nejdříve. Myslím, že 
nejpozději do dvanácti. 

  He will not call by Friday because he will 
be abroad until Saturday. 

  Nezavolá do pátku, protože je do soboty v 
zahraničí. 

  He will arrive by Friday.   Přijede do pátku. 

  He should prepare it by midnight.   Měl by to připravit do půlnoci. 

  Could you please send it by the end of the 
week? 

  Mohl byste to prosím poslat do konce 
týdne? 

  We did not stop during the journey.   Nezastavili jsme během cesty. 

  Did you get the bicycle as a present?   Dostal jsi to kolo jako dárek? 

  Jack played tennis better than John but not 
as well as Tom. 

  Jack hrál tenis lépe než John, ale ne tak 
dobře jako Tom. 

  We will employ him until the end of the 
year. 

  Zaměstnáme ho do konce roku. 

  We watched the film for several times.   Dívali jsme se na ten film několikrát. 

  I will have to leave at seven. So be here by 
six-thirty. 

  Budu muset odjet v sedm. Tak tady buď 
do šest třicet. 

  We met while I was on my way home.   Potkali jsme se, zatímco jsem byl na cestě 
domů 

  I could not remember an answer, I looked 
like an idiot. 

  Nemohl jsem si vzpomenout na odpověď, 
vypadal jsem jako hlupák. 

  Be quiet for a while.   Buď na chvíli zticha. 

  Paris is bigger than Prague but not as big 
as London. 

  Paříž je větší než Praha, ale ne tak velká 
jako Londýn. 

  Everything should be prepared by eight p. 
m. 

  Vše by mělo být připraveno do osmi hodin 
večer. 

  Will you talk about it until morning?   Budete o tom mluvit do rána? 

  Don´t wait for me tonight. I will work 
until ten. 

  Dnes večer na mě nečekej. Budu pracovat 
do deseti. 

  Jean speaks English like an Englishman, 
although as a child he didn´t know a word. 

  Jean mluví anglicky jako angličan, ačkoliv 
jako dítě neuměl ani slovo. 

  Did you have a chance to meet him during 
the conference? 

  Měl jsi příležitost jej potkat během 
konference? 

  He, as an expert, says it is nonsence.   On jako expert říká, že to je nesmysl. 

  The construction will last until July.   Stavba bude trvat do července. 
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  He was working as a teacher all his life.   Pracoval jako učitel celý život. 

  Tom will never be like his father.   Tom nikdy nebude jako jeho otec. 

  It looks like a murder.   Vypadá to jako vražda. 

  She fell asleep during his speech.   Usneula během jeho projevu. 

  Do you want to drive until midnight or 
should I drive now? 

  Chceš řídit do půlnoci nebo mám teď řídit 
já? 

  He managed to see a lot during his stay.   Během jeho pobytu se mu podařilo vidět 
hodně. 

  Will it really last until summer?   Bude to opravdu trvat do léta? 

  The film will last until eleven.   Ten film bude trvat do jedenácti. 

  You will drive until ten, then we´ll change.   Budeš řídit do deseti, pak se vyměníme. 

  I will visit her by next Tuesday.   Navštívím ji do příštího úterka. 

  You will never find a second car like this.   Nikdy nenajdeš druhé auto jako tohle. 

  Be here until ten. Then you can go home.   Buď tady do desíti. Pak můžeš jít domů. 

  While she´s there. I want to show her 
everything. 

  Když tady bude, chci jí všechno ukázat. 

  He will decide by the end of then month.   On se rozhodne do konce měsíce. 

  You can never be like him.   Nikdy nemůžeš být jako on. 

  You´re a perfect dancer. I would like to 
dance like you. 

  Jsi perfektní tanečník. Rád bych tancoval 
jako ty. 

  This car is as good as new.   To auto je tak dobré jako nové. 

  It happened during our holiday in 
Tenerife. 

  Stalo se to během naší dovolené na 
Tenerife. 

  He watched TV for an hour.   Sledoval televizi hodinu. 

  He will finish his work by Friday.   Dokončí práci do pátku. 

  Will you arrive by Sunday?   Přijedete do neděle? 

  Does he really work as a general manager?   Opravdu pracuje jako generální ředitel? 

  I can see you´re tired. You can sleep until 
eight. 

  Vidím, že jsi unavený. Můžeš spát do 
osmi. 

  I want to work until the end of the year, 
than I want to relax. 

  Chci pracovat do konce roku, pak chci 
relaxovat. 

  By what time do you need it?   Dokdy to potřebuješ? 

  She interrupted me while I was on the 
phone with my fiancé. 

  Přerušila mě, zatímco jsem telefonoval se 
svojí snoubenkou. 
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  She did not say a word during the whole 
performance. 

  Neřekla ani slovo během celého 
představení. 

  Paul workes as a general manager.   Paul pracuje jako generální manager. 

  I cannot come as I promised yesterday.   Nemohu přijít, jak jsem slíbil včera. 

  Do you want to use this letter as evidence?   Chceš použít tento dopis jako důkaz? 

  You should not begin until everybody 
comes. 

  Neměl bys začínat, dokud všicni 
nepříjdou. 
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Zůstane do sedmi hodin. 
Chceš použít tento dopis 

jako důkaz? 
Přijedete do neděle? 

Vidím, že jsi unavený. 
Můžeš spát do osmi. 

Toto je studie o 
Eisenhowerovi jako o 
státníkovi a vojákovi. 

On se rozhodne do konce 
měsíce. 

Opravdu pracuje jako 
generální ředitel? 

Dokončí práci do pátku. 
Ten film bude trvat do 

jedenácti. 

Vyšplhal na strom jako 
kočka. 

Pošleme tu zprávu do dvou 
hodin. 

Dnes večer na mě nečekej. 
Budu pracovat do deseti. 

Je Paříž tak krásná jako 
Londýn? 

Přijede do pátku. Používali auta jako barikádu. 

Měl by to připravit do 
půlnoci. 

Bude to opravdu trvat do 
léta? 

Nikdy nemůžeš být jako on. 
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Will you arrive by Sunday? 
Do you want to use this letter 

as evidence? 
He will stay until seven 

o´clock. 

He will decide by the end of 
then month. 

This is study of Eisenhower 
as a statesman and a soldier. 

I can see you´re tired. You 
can sleep until eight. 

The film will last until 
eleven. 

He will finish his work by 
Friday. 

Does he really work as a 
general manager? 

Don´t wait for me tonight. I 
will work until ten. 

We will send the message by 
two o´clock. 

He climbed the tree like a 
cat. 

They were using cars as a 
barricade. 

He will arrive by Friday. 
Is Paris as beautiful as 

London? 

You can never be like him. 
Will it really last until 

summer? 
He should prepare it by 

midnight. 
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Vše by mělo být připraveno 
do osmi hodin večer. 

Chceš řídit do půlnoci nebo 
mám teď řídit já? 

Vypadá to jako vražda. 

Navštívím ji do příštího 
úterka. 

Dostal jsi to kolo jako dárek? 
Nezavolá do pátku, protože 

je do soboty v zahraničí. 

Bude tady pracovat do 
června, pak chce odejít. 

Jako dobrý přítel byl vždy 
připraven pomoci. 

Budu muset odjet v sedm. 
Tak tady buď do šest třicet. 

Nemohu přijít zítra jak jsme 
si domluvili. 

Mohl byste to prosím poslat 
do konce týdne? 

Budete o tom mluvit do 
rána? 

Jsi perfektní tanečník. Rád 
bych tancoval jako ty. 

Přinesou to do soboty? 
Buď tady do desíti. Pak 

můžeš jít domů. 

Nemáme auto a proto 
používáme garáž jako dílnu. 

Potvrdí to co nejdříve. 
Myslím, že nejpozději do 

dvanácti. 

Budu na tom pracovat do 
páteční noci, pak ti dám 

vědět. 
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It looks like a murder. 
Do you want to drive until 
midnight or should I drive 

now? 

Everything should be 
prepared by eight p. m. 

He will not call by Friday 
because he will be abroad 

until Saturday. 

Did you get the bicycle as a 
present? 

I will visit her by next 
Tuesday. 

I will have to leave at seven. 
So be here by six-thirty. 

As a good friend he was 
always ready to help. 

She will work here until 
June, then she wants to 

leave. 

Will you talk about it until 
morning? 

Could you please send it by 
the end of the week? 

I cannot come tommorow as 
we arranged. 

Be here until ten. Then you 
can go home. 

Will they bring it by 
Saturday? 

You´re a perfect dancer. I 
would like to dance like you. 

I will work on it until Friday 
night, than I´ll let you know. 

He will confirm it as soon as 
possible. I think by twelve at 

the latest. 

We don´t have a car 
therefore we use our garage 

as a workshop. 
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Jean mluví anglicky jako 
angličan, ačkoliv jako dítě 

neuměl ani slovo. 

Budeš řídit do deseti, pak se 
vyměníme. 

Vypadala ta žena opravdu 
jako její sestra? 

Chci pracovat do konce 
roku, pak chci relaxovat. 

Když pracoval zde, nikdy 
nepracoval jako manager. 

Zaměstnáme ho do konce 
roku. 

Jack hrál tenis lépe než John, 
ale ne tak dobře jako Tom. 

Stavba bude trvat do 
července. 

Podívej. To auto je jako to, 
co jsme viděli včera. 

Paříž je větší než Praha, ale 
ne tak velká jako Londýn. 

Proč nikdy neposloucháš? 
Mluvení s tebou je jako 

mluvení do zdi. 

Nikdy nenajdeš druhé auto 
jako tohle. 

Dostal jsem tu knihu jako 
vánoční dárek. 

To auto je tak dobré jako 
nové. 

Všichni doma jsou nemocní. 
Náš dům je jako nemocnice. 

Tom nikdy nebude jako jeho 
otec. 

Pracoval jako učitel celý 
život. 

Slyšíš to? Zní to jako dobrá 
píseň. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 94 

Did the woman really look 
like her sister? 

You will drive until ten, then 
we´ll change. 

Jean speaks English like an 
Englishman, although as a 

child he didn´t know a word. 

We will employ him until 
the end of the year. 

When he worked here, he 
never worked as a manager. 

I want to work until the end 
of the year, than I want to 

relax. 

Look. This car is like the one 
we saw yesterday. 

The construction will last 
until July. 

Jack played tennis better 
than John but not as well as 

Tom. 

You will never find a second 
car like this. 

Why do you never listen? 
Talking to you is like talking 

to a brick wall. 

Paris is bigger than Prague 
but not as big as London. 

Everyone is ill at home. Our 
house is like a hospital. 

This car is as good as new. 
I received the book as a 

Christmas present. 

Can you hear it? It sounds 
like a good song. 

He was working as a teacher 
all his life. 

Tom will never be like his 
father. 
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On jako expert říká, že to je 
nesmysl. 

Paul pracuje jako generální 
manager. 

Nemohu přijít, jak jsem slíbil 
včera. 

Nemohl jsem si vzpomenout 
na odpověď, vypadal jsem 

jako hlupák. 

Když jsem byl mladý, neznal 
jsem nikoho tak kritického 

jako on. 
Dokdy to potřebuješ? 

Dívali jsme se na ten film 
několikrát. 

Sledoval televizi hodinu. Jedu pryč na víkend. 

Usneula během jeho projevu. 
Stalo se to během naší 
dovolené na Tenerife. 

Hustě pršelo během celého 
večera. 

Zatímco jsi byl tady, volala. 
Spadl z kola, když jel přes 

les. 
Zatímco tam budu, chci 
potkat co nejvíce lidí. 

Buď na chvíli zticha. 
Možná by byli na chvíli 

šťastní. 
Neřekla ani slovo během 

celého představení. 
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I cannot come as I promised 
yesterday. 

Paul workes as a general 
manager. 

He, as an expert, says it is 
nonsence. 

By what time do you need it? 
When I was young I didn´t 
know anybody as critical as 

him. 

I could not remember an 
answer, I looked like an 

idiot. 

I am going away for a 
weekend. 

He watched TV for an hour. 
We watched the film for 

several times. 

It rained heavily during the 
whole evening. 

It happened during our 
holiday in Tenerife. 

She fell asleep during his 
speech. 

While I am there, I want to 
meet as many people as 

possible. 

He fell off the bike while he 
was riding through the 

forest. 

While you were here, she 
rang. 

She did not say a word 
during the whole 

performance. 

Maybe they´d be happy for a 
while. 

Be quiet for a while. 
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Čekal jsem na něj celé věky. 
Nezastavili jsme během 

cesty. 
Měl jsi příležitost jej potkat 

během konference? 

Přerušila mě, zatímco jsem 
telefonoval se svojí 

snoubenkou. 

Potkali jsme se, zatímco 
jsem byl na cestě domů 

Nepiš textovky, zatímco 
řídíš. 

Když tady bude, chci jí 
všechno ukázat. 

Během jeho pobytu se mu 
podařilo vidět hodně. 

Neměl bys začínat, dokud 
všicni nepříjdou. 

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  
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Did you have a chance to 
meet him during the 

conference? 

We did not stop during the 
journey. 

I waited for him for ages. 

Don´t text while you are 
driving. 

We met while I was on my 
way home. 

She interrupted me while I 
was on the phone with my 

fiancé. 

You should not begin until 
everybody comes. 

He managed to see a lot 
during his stay. 

While she´s there. I want to 
show her everything. 
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  Měl jsi příležitost jej potkat během 
konference? 

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

  Nemáme auto a proto používáme garáž 
jako dílnu. 

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

  Pracoval jako učitel celý život. ................................................................. 

  Nepiš textovky, zatímco řídíš. ................................................................. 

  On se rozhodne do konce měsíce. ................................................................. 

  Mohl byste to prosím poslat do konce 
týdne? 

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

  Přinesou to do soboty? ................................................................. 

  Zatímco jsi byl tady, volala. ................................................................. 

  Dnes večer na mě nečekej. Budu pracovat 
do deseti. 

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

  Toto je studie o Eisenhowerovi jako o 
státníkovi a vojákovi. 

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

  Potkali jsme se, zatímco jsem byl na cestě 
domů 

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

  Dostal jsi to kolo jako dárek? ................................................................. 

  Nezavolá do pátku, protože je do soboty v 
zahraničí. 

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

  Přijedete do neděle? ................................................................. 

  Používali auta jako barikádu. ................................................................. 

  Nemohu přijít, jak jsem slíbil včera. ................................................................. 

  Přijede do pátku. ................................................................. 

  Nezastavili jsme během cesty. ................................................................. 

  Všichni doma jsou nemocní. Náš dům je 
jako nemocnice. 

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

  Budu muset odjet v sedm. Tak tady buď 
do šest třicet. 

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

  Chci pracovat do konce roku, pak chci 
relaxovat. 

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

  Když pracoval zde, nikdy nepracoval jako 
manager. 

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

  Dokdy to potřebuješ? ................................................................. 
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  Hustě pršelo během celého večera. ................................................................. 

  Neměl bys začínat, dokud všicni 
nepříjdou. 

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

  Dokončí práci do pátku. ................................................................. 

  Usneula během jeho projevu. ................................................................. 

  Přerušila mě, zatímco jsem telefonoval se 
svojí snoubenkou. 

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

  Stavba bude trvat do července. ................................................................. 

  Vypadala ta žena opravdu jako její sestra? ................................................................. 

  Sledoval televizi hodinu. ................................................................. 

  Stalo se to během naší dovolené na 
Tenerife. 

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

  Jedu pryč na víkend. ................................................................. 

  Vypadá to jako vražda. ................................................................. 

  Bude tady pracovat do června, pak chce 
odejít. 

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

  Pošleme tu zprávu do dvou hodin. ................................................................. 

  Zatímco tam budu, chci potkat co nejvíce 
lidí. 

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

  Chceš řídit do půlnoci nebo mám teď řídit 
já? 

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

  Možná by byli na chvíli šťastní. ................................................................. 

  On jako expert říká, že to je nesmysl. ................................................................. 

  Vše by mělo být připraveno do osmi hodin 
večer. 

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

  Během jeho pobytu se mu podařilo vidět 
hodně. 

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

  Jean mluví anglicky jako angličan, ačkoliv 
jako dítě neuměl ani slovo. 

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

  Když jsem byl mladý, neznal jsem nikoho 
tak kritického jako on. 

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

  Buď tady do desíti. Pak můžeš jít domů. ................................................................. 

  Jsi perfektní tanečník. Rád bych tancoval 
jako ty. 

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

  Je Paříž tak krásná jako Londýn? ................................................................. 
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  Proč nikdy neposloucháš? Mluvení s tebou 
je jako mluvení do zdi. 

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

  Jako dobrý přítel byl vždy připraven 
pomoci. 

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

  Ten film bude trvat do jedenácti. ................................................................. 

  Slyšíš to? Zní to jako dobrá píseň. ................................................................. 

  Spadl z kola, když jel přes les. ................................................................. 

  Nikdy nemůžeš být jako on. ................................................................. 

  Nemohu přijít zítra jak jsme si domluvili. ................................................................. 

  Podívej. To auto je jako to, co jsme viděli 
včera. 

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

  Budeš řídit do deseti, pak se vyměníme. ................................................................. 

  Tom nikdy nebude jako jeho otec. ................................................................. 

  Dívali jsme se na ten film několikrát. ................................................................. 

  Když tady bude, chci jí všechno ukázat. ................................................................. 

  Čekal jsem na něj celé věky. ................................................................. 

  Zaměstnáme ho do konce roku. ................................................................. 

  Budete o tom mluvit do rána? ................................................................. 

  Měl by to připravit do půlnoci. ................................................................. 

  Nikdy nenajdeš druhé auto jako tohle. ................................................................. 

  Vyšplhal na strom jako kočka. ................................................................. 

  Chceš použít tento dopis jako důkaz? ................................................................. 

  Budu na tom pracovat do páteční noci, pak 
ti dám vědět. 

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

  Neřekla ani slovo během celého 
představení. 

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

  To auto je tak dobré jako nové. ................................................................. 

  Zůstane do sedmi hodin. ................................................................. 

  Nemohl jsem si vzpomenout na odpověď, 
vypadal jsem jako hlupák. 

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

  Paul pracuje jako generální manager. ................................................................. 

  Vidím, že jsi unavený. Můžeš spát do 
osmi. 

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

  Buď na chvíli zticha. ................................................................. 
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  Opravdu pracuje jako generální ředitel? ................................................................. 

  Potvrdí to co nejdříve. Myslím, že 
nejpozději do dvanácti. 

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

  Dostal jsem tu knihu jako vánoční dárek. ................................................................. 

  Paříž je větší než Praha, ale ne tak velká 
jako Londýn. 

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

  Navštívím ji do příštího úterka. ................................................................. 

  Jack hrál tenis lépe než John, ale ne tak 
dobře jako Tom. 

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

  Bude to opravdu trvat do léta? ................................................................. 

 

019.02_Lekce 05_DURING, FOR, AS, LIKE, BY, UNTIL_test_klíč 

  Měl jsi příležitost jej potkat během 
konference? 

  Did you have a chance to meet him during 
the conference? 

  Nemáme auto a proto používáme garáž 
jako dílnu. 

  We don´t have a car therefore we use our 
garage as a workshop. 

  Pracoval jako učitel celý život.   He was working as a teacher all his life. 

  Nepiš textovky, zatímco řídíš.   Don´t text while you are driving. 

  On se rozhodne do konce měsíce.   He will decide by the end of then month. 

  Mohl byste to prosím poslat do konce 
týdne? 

  Could you please send it by the end of the 
week? 

  Přinesou to do soboty?   Will they bring it by Saturday? 

  Zatímco jsi byl tady, volala.   While you were here, she rang. 

  Dnes večer na mě nečekej. Budu pracovat 
do deseti. 

  Don´t wait for me tonight. I will work 
until ten. 

  Toto je studie o Eisenhowerovi jako o 
státníkovi a vojákovi. 

  This is study of Eisenhower as a statesman 
and a soldier. 

  Potkali jsme se, zatímco jsem byl na cestě 
domů 

  We met while I was on my way home. 

  Dostal jsi to kolo jako dárek?   Did you get the bicycle as a present? 

  Nezavolá do pátku, protože je do soboty v 
zahraničí. 

  He will not call by Friday because he will 
be abroad until Saturday. 

  Přijedete do neděle?   Will you arrive by Sunday? 

  Používali auta jako barikádu.   They were using cars as a barricade. 

  Nemohu přijít, jak jsem slíbil včera.   I cannot come as I promised yesterday. 
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  Přijede do pátku.   He will arrive by Friday. 

  Nezastavili jsme během cesty.   We did not stop during the journey. 

  Všichni doma jsou nemocní. Náš dům je 
jako nemocnice. 

  Everyone is ill at home. Our house is like 
a hospital. 

  Budu muset odjet v sedm. Tak tady buď 
do šest třicet. 

  I will have to leave at seven. So be here by 
six-thirty. 

  Chci pracovat do konce roku, pak chci 
relaxovat. 

  I want to work until the end of the year, 
than I want to relax. 

  Když pracoval zde, nikdy nepracoval jako 
manager. 

  When he worked here, he never worked as 
a manager. 

  Dokdy to potřebuješ?   By what time do you need it? 

  Hustě pršelo během celého večera.   It rained heavily during the whole evening. 

  Neměl bys začínat, dokud všicni 
nepříjdou. 

  You should not begin until everybody 
comes. 

  Dokončí práci do pátku.   He will finish his work by Friday. 

  Usneula během jeho projevu.   She fell asleep during his speech. 

  Přerušila mě, zatímco jsem telefonoval se 
svojí snoubenkou. 

  She interrupted me while I was on the 
phone with my fiancé. 

  Stavba bude trvat do července.   The construction will last until July. 

  Vypadala ta žena opravdu jako její sestra?   Did the woman really look like her sister? 

  Sledoval televizi hodinu.   He watched TV for an hour. 

  Stalo se to během naší dovolené na 
Tenerife. 

  It happened during our holiday in 
Tenerife. 

  Jedu pryč na víkend.   I am going away for a weekend. 

  Vypadá to jako vražda.   It looks like a murder. 

  Bude tady pracovat do června, pak chce 
odejít. 

  She will work here until June, then she 
wants to leave. 

  Pošleme tu zprávu do dvou hodin.   We will send the message by two o´clock. 

  Zatímco tam budu, chci potkat co nejvíce 
lidí. 

  While I am there, I want to meet as many 
people as possible. 

  Chceš řídit do půlnoci nebo mám teď řídit 
já? 

  Do you want to drive until midnight or 
should I drive now? 

  Možná by byli na chvíli šťastní.   Maybe they´d be happy for a while. 

  On jako expert říká, že to je nesmysl.   He, as an expert, says it is nonsence. 



 104 

  Vše by mělo být připraveno do osmi hodin 
večer. 

  Everything should be prepared by eight p. 
m. 

  Během jeho pobytu se mu podařilo vidět 
hodně. 

  He managed to see a lot during his stay. 

  Jean mluví anglicky jako angličan, ačkoliv 
jako dítě neuměl ani slovo. 

  Jean speaks English like an Englishman, 
although as a child he didn´t know a word. 

  Když jsem byl mladý, neznal jsem nikoho 
tak kritického jako on. 

  When I was young I didn´t know anybody 
as critical as him. 

  Buď tady do desíti. Pak můžeš jít domů.   Be here until ten. Then you can go home. 

  Jsi perfektní tanečník. Rád bych tancoval 
jako ty. 

  You´re a perfect dancer. I would like to 
dance like you. 

  Je Paříž tak krásná jako Londýn?   Is Paris as beautiful as London? 

  Proč nikdy neposloucháš? Mluvení s tebou 
je jako mluvení do zdi. 

  Why do you never listen? Talking to you 
is like talking to a brick wall. 

  Jako dobrý přítel byl vždy připraven 
pomoci. 

  As a good friend he was always ready to 
help. 

  Ten film bude trvat do jedenácti.   The film will last until eleven. 

  Slyšíš to? Zní to jako dobrá píseň.   Can you hear it? It sounds like a good 
song. 

  Spadl z kola, když jel přes les.   He fell off the bike while he was riding 
through the forest. 

  Nikdy nemůžeš být jako on.   You can never be like him. 

  Nemohu přijít zítra jak jsme si domluvili.   I cannot come tommorow as we arranged. 

  Podívej. To auto je jako to, co jsme viděli 
včera. 

  Look. This car is like the one we saw 
yesterday. 

  Budeš řídit do deseti, pak se vyměníme.   You will drive until ten, then we´ll change. 

  Tom nikdy nebude jako jeho otec.   Tom will never be like his father. 

  Dívali jsme se na ten film několikrát.   We watched the film for several times. 

  Když tady bude, chci jí všechno ukázat.   While she´s there. I want to show her 
everything. 

  Čekal jsem na něj celé věky.   I waited for him for ages. 

  Zaměstnáme ho do konce roku.   We will employ him until the end of the 
year. 

  Budete o tom mluvit do rána?   Will you talk about it until morning? 

  Měl by to připravit do půlnoci.   He should prepare it by midnight. 

  Nikdy nenajdeš druhé auto jako tohle.   You will never find a second car like this. 
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  Vyšplhal na strom jako kočka.   He climbed the tree like a cat. 

  Chceš použít tento dopis jako důkaz?   Do you want to use this letter as evidence? 

  Budu na tom pracovat do páteční noci, pak 
ti dám vědět. 

  I will work on it until Friday night, than 
I´ll let you know. 

  Neřekla ani slovo během celého 
představení. 

  She did not say a word during the whole 
performance. 

  To auto je tak dobré jako nové.   This car is as good as new. 

  Zůstane do sedmi hodin.   He will stay until seven o´clock. 

  Nemohl jsem si vzpomenout na odpověď, 
vypadal jsem jako hlupák. 

  I could not remember an answer, I looked 
like an idiot. 

  Paul pracuje jako generální manager.   Paul workes as a general manager. 

  Vidím, že jsi unavený. Můžeš spát do 
osmi. 

  I can see you´re tired. You can sleep until 
eight. 

  Buď na chvíli zticha.   Be quiet for a while. 

  Opravdu pracuje jako generální ředitel?   Does he really work as a general manager? 

  Potvrdí to co nejdříve. Myslím, že 
nejpozději do dvanácti. 

  He will confirm it as soon as possible. I 
think by twelve at the latest. 

  Dostal jsem tu knihu jako vánoční dárek.   I received the book as a Christmas present. 

  Paříž je větší než Praha, ale ne tak velká 
jako Londýn. 

  Paris is bigger than Prague but not as big 
as London. 

  Navštívím ji do příštího úterka.   I will visit her by next Tuesday. 

  Jack hrál tenis lépe než John, ale ne tak 
dobře jako Tom. 

  Jack played tennis better than John but not 
as well as Tom. 

  Bude to opravdu trvat do léta?   Will it really last until summer? 
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020_Lekce 06_časové věty_vysvětlení 
 
Časové věty jsou věty obsahující časové spojky. Časové spojky jsou WHEN- KDYŽ, WHILE - 
ZATÍMCO, AFTER - POTÉ CO, AS SOON AS - JAKMILE, BEFORE - PŘEDTÍM NEŽ, AS LONG AS 
- POKUD, UNTIL -DOKUD (NE). Pro tyto spojky platí stejné pravidlo, jako pro IF v podmínkových 
větách a po přípustkových spojkách - nepoužívá se po nich budoucí čas, který se vyjadřuje se časem 
přítomným. Pozor na slovesa po časových spojkách-u třetí osoby čísla jednotného (HE, SHE, IT) musí 
přibírat koncovku -s. Do minulosti není žádné omezení neexistuje. Podívejme se na příklady použití 
jednotlivých spojek v příkladových větách: 
 
 WHEN- KDYŽ 
 
Give me a call when you come home.   Ne When you will come home! 
Zavolej mi, až přijdeš domů. 
 
 WHILE - ZATÍMCO 
 
I studied hard while you were playing tennis.    
Studoval jsem tvrdě, zatímco jste hráli tenis. 
 
 AFTER - POTÉ CO 
 
You should go to bed after you come home.    
Měl by si jít do postele poté,co  přijdeš  domů. 
 
 AS SOON AS - JAKMILE 
 
He was arrested as soon as he entered the country.  
Byl zatčen, jakmile vstoupil do země. 
 
 BEFORE - PŘEDTÍM NEŽ 
 
We must try it before they learn about it.   
Musíme se o to pokusit, dříve než se o tom dozví. 
 
 AS LONG AS - POKUD 
 
You can´t go to Paris as long as you don´t feel well.  
Nemůžeš jet do Paříže, pokud  se nebudeš cítit dobře. 
 
UNTIL 
 
 Se spojkou UNTIL jsme se setkali v minulé lekci ve významu předložky času "DO" (do pátku, 
do konce roku) a tam jsme ji porovnávali s předložkou "BY+ mající stejný význam, ale používající se v 
jiných situacích. Nyní se setkáváme s UNTIL ve významu DOKUD (NE). Dejme si pozor na to, že 
věta následující po UNTIL je z gramatického hlediska kladná, ale do češtiny překládáme záporně 
(until you come - dokud nepřijdeš). Tedy po UNTIL nesmí být v angličtině sloveso v záporu.  
 
Chci - li vyjádřit kladné dokud - DOKUD ANO, použiji výrazu TILL (dokud budeš doma - till you are at 
home). Podívejme se opět na několik příkladů:   
  
I want to live here until I die.       
Chci tu žít, dokud neumřu. 
 
We had to wait until they came back.  Museli jsme čekat, dokud se nevrátili. 
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021_Lekce 06_časové věty_procvičovací věty_poslouchejte 

  They will not congratulate us until we 
bring the certificate. 

  Nebudou nám gratulovat, dokud 
nepřineseme certifikát. 

  She will improve her performance when 
she´s back. 

  Zlepší svůj výkon, když se vrátí. 

  We should congratulate him as soon as he 
comes. 

  Měli bychom mu pogratulovat, jakmile 
přijde. 

  They released him as soon as he proved 
his innocence. 

  Propustili ho, jakmile prokázal svoji 
nevinu. 

  He crossed the border as soon as he could.   Překročil hranici, jakmile mohl. 

  They invited us as soon as they learned we 
were there. 

  Pozvali nás, jakmile se dozvěděli, že tam 
jsme.  

  I will receive their answer as soon as I 
send our address there. 

  Dostanu jejich odpověď, jakmile tam 
pošlu naši adresu. 

  I would like to visit you every day until 
you leave. 

  Rád bych tě navštívil každý den, dokud 
neodjedeš. 

  The book will be published as soon as he 
finishes it. 

  Kniha bude publikována, jakmile ji 
dokončí. 

  He will organise everything, as long as he 
learns the number of participants. 

  Zorganizuje vše, pokud se dozví počet 
účastníků. 

  I can´t enclose the report until I get it from 
you. 

  Nemohu dokončit tu zprávu, dokud ji od 
tebe nedostanu. 

  They will solve the problem as long as 
they are informed about everything. 

  Vyřeší ten problém, pokud budou o všem 
informováni. 

  I will do the work after I relax.   Udělám tu práci poté, co si odpočinu. 

  He´ll be very surprised when he comes 
home. 

  Bude velmi překvapen, až přijde domů. 

  He will cancel the meeting as long as he 
doesn´t get all the materials. 

  Zruší to setkání, pokud nedostane všechny 
materiály. 

  They will attend our courses after they 
arrive back. 

  Budou navštěvovat naše kurzy poté, co 
přijedou zpět. 

  Let me know when you are at home.   Dej mi vědět, kdy budeš doma. 

  They will provide us with money as long 
as we mention them in our book. 

  Poskytnou nám peníze, pokud je zmíníme 
v naší knize. 

  It looks like an unfortunate coincidence. 
As long as he wasn´t murdered. 

  Vypadá to jako nešťastná náhoda. Pokud 
nebyl zavražděn. 

  We will park as soon as we find a good 
place for parking. 

  Zaparkujeme, jakmile najdeme správné 
místo pro parkování. 
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  He wants to apologise as soon as he 
arrives. 

  Chce se omluvit, jakmile přijede. 

  The snow will not melt until it gets 
warmer. 

  Sníh nebude tát, dokud se neoteplí. 

  Everything was fine while he was on 
holiday. 

  Všechno bylo fajn, zatímco byl na 
prázdninách. 

  Don´t forget to count the money before 
you take it from them. 

  Nezapomeň spočítat peníze předtím, než je 
od nich vezmeš. 

  We delivered the letter when we arrived to 
the city. 

  Doručili jsme ten dopis, když jsme přijeli 
do města. 

  We will discuss it before she leaves.   Budeme o tom diskutovat předtím, než 
odejde. 

  The country was divided while the army 
was still defending. 

  Země byla rozdělena, zatímco armáda se 
stále bránila. 

  They will not let us go until we pay.   Nedovolí nám jít, dokud nezaplatíme. 

  We will enclose the report as soon as I get 
it from him. 

  Přiložíme tu zprávu, jakmile ji od něj 
dostanu. 

  We can´t come until we find a place to 
park. 

  Nemůžeme přijít, dokud nenajdeme místo 
na parkování. 

  They will manufacture this equipment 
when they get the permision. 

  Vyrobí to zařízení, když dostanou 
povolení. 

  The snow will melt as long as it gets 
warmer. 

  Sníh bude tát, pokud se oteplí. 

  We should employ him before he finds 
another job. 

  Měli bychom ho zaměstnat předtím, než si 
najde jinou práci. 

  She always encloses the press releases as 
long as she receives them on time. 

  Vždy přikládá tiskové vývody, pokud je 
dostane včas. 

  All the walls will be painted again as soon 
as he leaves the flat. 

  Všechny stěny budou znovu vymalovány, 
jakmile opustí byt. 

  He will escape as soon as he has the 
chance. 

  Uprchne, jakmile bude mít šanci. 

  There will be fresher air as soon as you 
open the window. 

  Bude tady čerstvější vzduch, jakmile 
otevřeš okno. 

  You can sit on this chair before he comes.   Můžeš sedět na té židli předtím, než přijde. 

  We will not supply until you pay.   Nebudeme vám dodávat, dokud 
nezaplatíte. 

  I could take you by my car as long as 
there`s only two of you. 

  Mohl bych vás vzít mým autem, pokud 
jste jen dva. 
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  We will accept his terms before he 
changes his mind. 

  Budeme akceptovat jeho podmínky 
předtím, než si to rozmyslí. 

  Everyone has to deserve the price before 
he gets it. 

  Každý si musí zasloužit cenu předtím, než 
ji dostane. 

  We will rent a car while we are on 
holiday. 

  Najmeme si auto, zatímco budeme na 
dovolené. 

  You shouldn´t work before you finish 
university. 

  Neměl bys pracovat předtím, než dokončíš 
univerzitu. 

  You can´t go to Paris as long as you don´t 
feel well. 

  Nemůžeš jet do Paříže, pokud se necítíš 
dobře. 

  We´ll have dinner together as long as he 
arrives. 

  Budeme obědvat spolu, pokud přijede. 

  The car will be repaired when they get the 
missing spare part. 

  Auto bude opraveno, až dostanou 
chybějící náhradní díl. 

  We will bring the offer when you have it 
ready. 

  Přineseme tu nabídku, až ji budeš mít 
hotovou. 

  He borrowed the tape as soon as he 
arrived. 

  Půjčil si ten pásek, jakmile přijel. 

  The snow will melt after it gets warmer.   Sníh bude tát poté, co se oteplí. 

  They will broadcast in the evening as long 
as the network works. 

  Budou vysílat večer, pokud síť bude 
pracovat. 

  It will cost less when you buy it at the end 
of the season. 

  Bude to stát méně, když to koupíš na konci 
sezóny. 

  He will not connect the computer until 
they switch the power on again. 

  Nepřipojí ten počítač, dokud znovu 
nezapnou elektřinu. 

  I will read the book before I give it back to 
him. 

  Přečtu tu knihu předtím, než mu ji dám 
zpět. 

  You will return as soon as you get my 
message. 

  Vrátíš se, jakmile dostaneš moji zprávu. 

  The performance won´t be better until she 
gets the licence. 

  Představení nebude lepší, dokud nedostane 
licenci. 

  All people will listen when he comes.   Všichni lidé budou poslouchat, až přijde. 

  He will insist on it as soon as he learns 
about it. 

  Bude na tom trvat, jakmile se o tom dozví. 

  You shouldn´t drive before you have 
coffee. 

  Neměl bys řídit předtím, než si dáš kávu. 

  There will be a better cast as long as she 
gets the licence. 

  Bude zde lepší obsazení, pokud dostane 
licenci. 
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  I will repeat it when he is back.   Zopakuji to, až se vrátí.  

  They will repeat grammar until they learn 
it. 

  Budou opakovat gramatiku, dokud se ji 
nenaučí. 

  We will follow them as long as they tell us 
what to do. 

  Budeme je následovat, pokud nám řeknou, 
co dělat. 

  I will have to walk as long as I don´t have 
a car. 

  Budeme muset jít pěšky, pokud nebudu 
mít auto. 

  I will enclose all previous letters, as soon 
as you give them to me. 

  Přiložím všechny předešlé dopisy, jakmile 
mi je dáš. 

  You should translate the report when you 
come home. 

  Měl bys přeložit tu zprávu, když přijdeš 
domů. 

  You can call him as long as you know his 
number. 

  Můžeš mu zavolat, pokud znáš jeho číslo. 

 

022_Lekce 06_časové věty_procvičovací věty_přeložte 

  Doručili jsme ten dopis, když jsme přijeli 
do města. 

  We delivered the letter when we arrived to 
the city. 

  Auto bude opraveno, až dostanou 
chybějící náhradní díl. 

  The car will be repaired when they get the 
missing spare part. 

  Sníh nebude tát, dokud se neoteplí.   The snow will not melt until it gets 
warmer. 

  Pozvali nás, jakmile se dozvěděli, že tam 
jsme.  

  They invited us as soon as they learned we 
were there. 

  Uprchne, jakmile bude mít šanci.   He will escape as soon as he has the 
chance. 

  Přiložím všechny předešlé dopisy, jakmile 
mi je dáš. 

  I will enclose all previous letters, as soon 
as you give them to me. 

  Měli bychom ho zaměstnat předtím, než si 
najde jinou práci. 

  We should employ him before he finds 
another job. 

  Propustili ho, jakmile prokázal svoji 
nevinu. 

  They released him as soon as he proved 
his innocence. 

  Vyrobí to zařízení, když dostanou 
povolení. 

  They will manufacture this equipment 
when they get the permision. 

  Zruší to setkání, pokud nedostane všechny 
materiály. 

  He will cancel the meeting as long as he 
doesn´t get all the materials. 

  Sníh bude tát, pokud se oteplí.   The snow will melt as long as it gets 
warmer. 
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  Budou vysílat večer, pokud síť bude 
pracovat. 

  They will broadcast in the evening as long 
as the network works. 

  Vrátíš se, jakmile dostaneš moji zprávu.   You will return as soon as you get my 
message. 

  Nemůžeme přijít, dokud nenajdeme místo 
na parkování. 

  We can´t come until we find a place to 
park. 

  Nepřipojí ten počítač, dokud znovu 
nezapnou elektřinu. 

  He will not connect the computer until 
they switch the power on again. 

  Zlepší svůj výkon, když se vrátí.   She will improve her performance when 
she´s back. 

  Bude to stát méně, když to koupíš na konci 
sezóny. 

  It will cost less when you buy it at the end 
of the season. 

  Dej mi vědět, kdy budeš doma.   Let me know when you are at home. 

  Všechny stěny budou znovu vymalovány, 
jakmile opustí byt. 

  All the walls will be painted again as soon 
as he leaves the flat. 

  Nebudeme vám dodávat, dokud 
nezaplatíte. 

  We will not supply until you pay. 

  Můžeš sedět na té židli předtím, než přijde.   You can sit on this chair before he comes. 

  Bude na tom trvat, jakmile se o tom dozví.   He will insist on it as soon as he learns 
about it. 

  Bude zde lepší obsazení, pokud dostane 
licenci. 

  There will be a better cast as long as she 
gets the licence. 

  Nebudou nám gratulovat, dokud 
nepřineseme certifikát. 

  They will not congratulate us until we 
bring the certificate. 

  Měli bychom mu pogratulovat, jakmile 
přijde. 

  We should congratulate him as soon as he 
comes. 

  Budeme obědvat spolu, pokud přijede.   We´ll have dinner together as long as he 
arrives. 

  Bude tady čerstvější vzduch, jakmile 
otevřeš okno. 

  There will be fresher air as soon as you 
open the window. 

  Rád bych tě navštívil každý den, dokud 
neodjedeš. 

  I would like to visit you every day until 
you leave. 

  Země byla rozdělena, zatímco armáda se 
stále bránila. 

  The country was divided while the army 
was still defending. 

  Překročil hranici, jakmile mohl.   He crossed the border as soon as he could. 

  Budeme muset jít pěšky, pokud nebudu 
mít auto. 

  I will have to walk as long as I don´t have 
a car. 
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  Všichni lidé budou poslouchat, až přijde.   All people will listen when he comes. 

  Všechno bylo fajn, zatímco byl na 
prázdninách. 

  Everything was fine while he was on 
holiday. 

  Přečtu tu knihu předtím, než mu ji dám 
zpět. 

  I will read the book before I give it back to 
him. 

  Neměl bys řídit předtím, než si dáš kávu.   You shouldn´t drive before you have 
coffee. 

  Zopakuji to, až se vrátí.    I will repeat it when he is back. 

  Zaparkujeme, jakmile najdeme správné 
místo pro parkování. 

  We will park as soon as we find a good 
place for parking. 

  Budeme je následovat, pokud nám řeknou, 
co dělat. 

  We will follow them as long as they tell us 
what to do. 

  Přiložíme tu zprávu, jakmile ji od něj 
dostanu. 

  We will enclose the report as soon as I get 
it from him. 

  Půjčil si ten pásek, jakmile přijel.   He borrowed the tape as soon as he 
arrived. 

  Udělám tu práci poté, co si odpočinu.   I will do the work after I relax. 

  Nemohu dokončit tu zprávu, dokud ji od 
tebe nedostanu. 

  I can´t enclose the report until I get it from 
you. 

  Chce se omluvit, jakmile přijede.   He wants to apologise as soon as he 
arrives. 

  Dostanu jejich odpověď, jakmile tam 
pošlu naši adresu. 

  I will receive their answer as soon as I 
send our address there. 

  Budeme o tom diskutovat předtím, než 
odejde. 

  We will discuss it before she leaves. 

  Mohl bych vás vzít mým autem, pokud 
jste jen dva. 

  I could take you by my car as long as 
there`s only two of you. 

  Nedovolí nám jít, dokud nezaplatíme.   They will not let us go until we pay. 

  Poskytnou nám peníze, pokud je zmíníme 
v naší knize. 

  They will provide us with money as long 
as we mention them in our book. 

  Budou opakovat gramatiku, dokud se ji 
nenaučí. 

  They will repeat grammar until they learn 
it. 

  Nezapomeň spočítat peníze předtím, než je 
od nich vezmeš. 

  Don´t forget to count the money before 
you take it from them. 

  Představení nebude lepší, dokud nedostane 
licenci. 

  The performance won´t be better until she 
gets the licence. 
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  Kniha bude publikována, jakmile ji 
dokončí. 

  The book will be published as soon as he 
finishes it. 

  Budeme akceptovat jeho podmínky 
předtím, než si to rozmyslí. 

  We will accept his terms before he 
changes his mind. 

  Vypadá to jako nešťastná náhoda. Pokud 
nebyl zavražděn. 

  It looks like an unfortunate coincidence. 
As long as he wasn´t murdered. 

  Najmeme si auto, zatímco budeme na 
dovolené. 

  We will rent a car while we are on 
holiday. 

  Budou navštěvovat naše kurzy poté, co 
přijedou zpět. 

  They will attend our courses after they 
arrive back. 

  Vyřeší ten problém, pokud budou o všem 
informováni. 

  They will solve the problem as long as 
they are informed about everything. 

  Nemůžeš jet do Paříže, pokud se necítíš 
dobře. 

  You can´t go to Paris as long as you don´t 
feel well. 

  Každý si musí zasloužit cenu předtím, než 
ji dostane. 

  Everyone has to deserve the price before 
he gets it. 

  Neměl bys pracovat předtím, než dokončíš 
univerzitu. 

  You shouldn´t work before you finish 
university. 

  Zorganizuje vše, pokud se dozví počet 
účastníků. 

  He will organise everything, as long as he 
learns the number of participants. 

  Bude velmi překvapen, až přijde domů.   He´ll be very surprised when he comes 
home. 

  Sníh bude tát poté, co se oteplí.   The snow will melt after it gets warmer. 

  Vždy přikládá tiskové vývody, pokud je 
dostane včas. 

  She always encloses the press releases as 
long as she receives them on time. 

  Měl bys přeložit tu zprávu, když přijdeš 
domů. 

  You should translate the report when you 
come home. 

  Přineseme tu nabídku, až ji budeš mít 
hotovou. 

  We will bring the offer when you have it 
ready. 

  Můžeš mu zavolat, pokud znáš jeho číslo.   You can call him as long as you know his 
number. 

 

023.00_Lekce 06_časové věty_anglický poslech 

  You shouldn´t work before you finish 
university. 

  Neměl bys pracovat předtím, než dokončíš 
univerzitu. 

  He will organise everything, as long as he 
learns the number of participants. 

  Zorganizuje vše, pokud se dozví počet 
účastníků. 
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  They will broadcast in the evening as long 
as the network works. 

  Budou vysílat večer, pokud síť bude 
pracovat. 

  There will be fresher air as soon as you 
open the window. 

  Bude tady čerstvější vzduch, jakmile 
otevřeš okno. 

  She always encloses the press releases as 
long as she receives them on time. 

  Vždy přikládá tiskové vývody, pokud je 
dostane včas. 

  You can sit on this chair before he comes.   Můžeš sedět na té židli předtím, než přijde. 

  They will not let us go until we pay.   Nedovolí nám jít, dokud nezaplatíme. 

  He´ll be very surprised when he comes 
home. 

  Bude velmi překvapen, až přijde domů. 

  The snow will melt as long as it gets 
warmer. 

  Sníh bude tát, pokud se oteplí. 

  We should congratulate him as soon as he 
comes. 

  Měli bychom mu pogratulovat, jakmile 
přijde. 

  He crossed the border as soon as he could.   Překročil hranici, jakmile mohl. 

  Everything was fine while he was on 
holiday. 

  Všechno bylo fajn, zatímco byl na 
prázdninách. 

  It looks like an unfortunate coincidence. 
As long as he wasn´t murdered. 

  Vypadá to jako nešťastná náhoda. Pokud 
nebyl zavražděn. 

  I will have to walk as long as I don´t have 
a car. 

  Budeme muset jít pěšky, pokud nebudu 
mít auto. 

  He will insist on it as soon as he learns 
about it. 

  Bude na tom trvat, jakmile se o tom dozví. 

  All people will listen when he comes.   Všichni lidé budou poslouchat, až přijde. 

  They will manufacture this equipment 
when they get the permision. 

  Vyrobí to zařízení, když dostanou 
povolení. 

  She will improve her performance when 
she´s back. 

  Zlepší svůj výkon, když se vrátí. 

  Let me know when you are at home.   Dej mi vědět, kdy budeš doma. 

  We will not supply until you pay.   Nebudeme vám dodávat, dokud 
nezaplatíte. 

  The country was divided while the army 
was still defending. 

  Země byla rozdělena, zatímco armáda se 
stále bránila. 

  We will enclose the report as soon as I get 
it from him. 

  Přiložíme tu zprávu, jakmile ji od něj 
dostanu. 

  They invited us as soon as they learned we 
were there. 

  Pozvali nás, jakmile se dozvěděli, že tam 
jsme.  
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  He will not connect the computer until 
they switch the power on again. 

  Nepřipojí ten počítač, dokud znovu 
nezapnou elektřinu. 

  I could take you by my car as long as 
there`s only two of you. 

  Mohl bych vás vzít mým autem, pokud 
jste jen dva. 

  I can´t enclose the report until I get it from 
you. 

  Nemohu dokončit tu zprávu, dokud ji od 
tebe nedostanu. 

  We will discuss it before she leaves.   Budeme o tom diskutovat předtím, než 
odejde. 

  We will park as soon as we find a good 
place for parking. 

  Zaparkujeme, jakmile najdeme správné 
místo pro parkování. 

  They will attend our courses after they 
arrive back. 

  Budou navštěvovat naše kurzy poté, co 
přijedou zpět. 

  We´ll have dinner together as long as he 
arrives. 

  Budeme obědvat spolu, pokud přijede. 

  He will escape as soon as he has the 
chance. 

  Uprchne, jakmile bude mít šanci. 

  They will not congratulate us until we 
bring the certificate. 

  Nebudou nám gratulovat, dokud 
nepřineseme certifikát. 

  There will be a better cast as long as she 
gets the licence. 

  Bude zde lepší obsazení, pokud dostane 
licenci. 

  He wants to apologise as soon as he 
arrives. 

  Chce se omluvit, jakmile přijede. 

  The snow will melt after it gets warmer.   Sníh bude tát poté, co se oteplí. 

  Don´t forget to count the money before 
you take it from them. 

  Nezapomeň spočítat peníze předtím, než je 
od nich vezmeš. 

  It will cost less when you buy it at the end 
of the season. 

  Bude to stát méně, když to koupíš na konci 
sezóny. 

  We delivered the letter when we arrived to 
the city. 

  Doručili jsme ten dopis, když jsme přijeli 
do města. 

  They will solve the problem as long as 
they are informed about everything. 

  Vyřeší ten problém, pokud budou o všem 
informováni. 

  I will do the work after I relax.   Udělám tu práci poté, co si odpočinu. 

  All the walls will be painted again as soon 
as he leaves the flat. 

  Všechny stěny budou znovu vymalovány, 
jakmile opustí byt. 

  He borrowed the tape as soon as he 
arrived. 

  Půjčil si ten pásek, jakmile přijel. 

  We will rent a car while we are on 
holiday. 

  Najmeme si auto, zatímco budeme na 
dovolené. 
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  I will repeat it when he is back.   Zopakuji to, až se vrátí.  

  They will provide us with money as long 
as we mention them in our book. 

  Poskytnou nám peníze, pokud je zmíníme 
v naší knize. 

  I would like to visit you every day until 
you leave. 

  Rád bych tě navštívil každý den, dokud 
neodjedeš. 

  I will read the book before I give it back to 
him. 

  Přečtu tu knihu předtím, než mu ji dám 
zpět. 

  You will return as soon as you get my 
message. 

  Vrátíš se, jakmile dostaneš moji zprávu. 

  They released him as soon as he proved 
his innocence. 

  Propustili ho, jakmile prokázal svoji 
nevinu. 

  I will enclose all previous letters, as soon 
as you give them to me. 

  Přiložím všechny předešlé dopisy, jakmile 
mi je dáš. 

  We can´t come until we find a place to 
park. 

  Nemůžeme přijít, dokud nenajdeme místo 
na parkování. 

  He will cancel the meeting as long as he 
doesn´t get all the materials. 

  Zruší to setkání, pokud nedostane všechny 
materiály. 

  You shouldn´t drive before you have 
coffee. 

  Neměl bys řídit předtím, než si dáš kávu. 

  We will bring the offer when you have it 
ready. 

  Přineseme tu nabídku, až ji budeš mít 
hotovou. 

  The book will be published as soon as he 
finishes it. 

  Kniha bude publikována, jakmile ji 
dokončí. 

  The performance won´t be better until she 
gets the licence. 

  Představení nebude lepší, dokud nedostane 
licenci. 

  I will receive their answer as soon as I 
send our address there. 

  Dostanu jejich odpověď, jakmile tam 
pošlu naši adresu. 

  The car will be repaired when they get the 
missing spare part. 

  Auto bude opraveno, až dostanou 
chybějící náhradní díl. 

  We will accept his terms before he 
changes his mind. 

  Budeme akceptovat jeho podmínky 
předtím, než si to rozmyslí. 

  The snow will not melt until it gets 
warmer. 

  Sníh nebude tát, dokud se neoteplí. 

  We should employ him before he finds 
another job. 

  Měli bychom ho zaměstnat předtím, než si 
najde jinou práci. 

  You can´t go to Paris as long as you don´t 
feel well. 

  Nemůžeš jet do Paříže, pokud se necítíš 
dobře. 
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  They will repeat grammar until they learn 
it. 

  Budou opakovat gramatiku, dokud se ji 
nenaučí. 

  We will follow them as long as they tell us 
what to do. 

  Budeme je následovat, pokud nám řeknou, 
co dělat. 

  Everyone has to deserve the price before 
he gets it. 

  Každý si musí zasloužit cenu předtím, než 
ji dostane. 

  You should translate the report when you 
come home. 

  Měl bys přeložit tu zprávu, když přijdeš 
domů. 

  You can call him as long as you know his 
number. 

  Můžeš mu zavolat, pokud znáš jeho číslo. 
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Udělám tu práci poté, co si 
odpočinu. 

Přečtu tu knihu předtím, než 
mu ji dám zpět. 

Kniha bude publikována, 
jakmile ji dokončí. 

Budou vysílat večer, pokud 
síť bude pracovat. 

Nemůžeš jet do Paříže, 
pokud se necítíš dobře. 

Rád bych tě navštívil každý 
den, dokud neodjedeš. 

Nezapomeň spočítat peníze 
předtím, než je od nich 

vezmeš. 

Budeme obědvat spolu, 
pokud přijede. 

Každý si musí zasloužit cenu 
předtím, než ji dostane. 

Vypadá to jako nešťastná 
náhoda. Pokud nebyl 

zavražděn. 

Všechny stěny budou znovu 
vymalovány, jakmile opustí 

byt. 

Neměl bys řídit předtím, než 
si dáš kávu. 

Přiložíme tu zprávu, jakmile 
ji od něj dostanu. 

Bude velmi překvapen, až 
přijde domů. 

Vždy přikládá tiskové 
vývody, pokud je dostane 

včas. 

Neměl bys pracovat předtím, 
než dokončíš univerzitu. 

Nemohu dokončit tu zprávu, 
dokud ji od tebe nedostanu. 

Měli bychom ho zaměstnat 
předtím, než si najde jinou 

práci. 
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The book will be published 
as soon as he finishes it. 

I will read the book before I 
give it back to him. 

I will do the work after I 
relax. 

I would like to visit you 
every day until you leave. 

You can´t go to Paris as long 
as you don´t feel well. 

They will broadcast in the 
evening as long as the 

network works. 

Everyone has to deserve the 
price before he gets it. 

We´ll have dinner together 
as long as he arrives. 

Don´t forget to count the 
money before you take it 

from them. 

You shouldn´t drive before 
you have coffee. 

All the walls will be painted 
again as soon as he leaves 

the flat. 

It looks like an unfortunate 
coincidence. As long as he 

wasn´t murdered. 

She always encloses the 
press releases as long as she 

receives them on time. 

He´ll be very surprised when 
he comes home. 

We will enclose the report as 
soon as I get it from him. 

We should employ him 
before he finds another job. 

I can´t enclose the report 
until I get it from you. 

You shouldn´t work before 
you finish university. 
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Budeme akceptovat jeho 
podmínky předtím, než si to 

rozmyslí. 

Mohl bych vás vzít mým 
autem, pokud jste jen dva. 

Budeme muset jít pěšky, 
pokud nebudu mít auto. 

Chce se omluvit, jakmile 
přijede. 

Měl bys přeložit tu zprávu, 
když přijdeš domů. 

Budou navštěvovat naše 
kurzy poté, co přijedou zpět. 

Nebudeme vám dodávat, 
dokud nezaplatíte. 

Nepřipojí ten počítač, dokud 
znovu nezapnou elektřinu. 

Vyřeší ten problém, pokud 
budou o všem informováni. 

Propustili ho, jakmile 
prokázal svoji nevinu. 

Překročil hranici, jakmile 
mohl. 

Doručili jsme ten dopis, 
když jsme přijeli do města. 

Zruší to setkání, pokud 
nedostane všechny 

materiály. 
Zopakuji to, až se vrátí.  

Budeme o tom diskutovat 
předtím, než odejde. 

Země byla rozdělena, 
zatímco armáda se stále 

bránila. 

Uprchne, jakmile bude mít 
šanci. 

Auto bude opraveno, až 
dostanou chybějící náhradní 

díl. 
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I will have to walk as long as 
I don´t have a car. 

I could take you by my car 
as long as there`s only two of 

you. 

We will accept his terms 
before he changes his mind. 

They will attend our courses 
after they arrive back. 

You should translate the 
report when you come home. 

He wants to apologise as 
soon as he arrives. 

They will solve the problem 
as long as they are informed 

about everything. 

He will not connect the 
computer until they switch 

the power on again. 

We will not supply until you 
pay. 

We delivered the letter when 
we arrived to the city. 

He crossed the border as 
soon as he could. 

They released him as soon as 
he proved his innocence. 

We will discuss it before she 
leaves. 

I will repeat it when he is 
back. 

He will cancel the meeting 
as long as he doesn´t get all 

the materials. 

The car will be repaired 
when they get the missing 

spare part. 

He will escape as soon as he 
has the chance. 

The country was divided 
while the army was still 

defending. 
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Vrátíš se, jakmile dostaneš 
moji zprávu. 

Najmeme si auto, zatímco 
budeme na dovolené. 

Bude to stát méně, když to 
koupíš na konci sezóny. 

Přiložím všechny předešlé 
dopisy, jakmile mi je dáš. 

Poskytnou nám peníze, 
pokud je zmíníme v naší 

knize. 

Budeme je následovat, 
pokud nám řeknou, co dělat. 

Nebudou nám gratulovat, 
dokud nepřineseme 

certifikát. 

Dej mi vědět, kdy budeš 
doma. 

Dostanu jejich odpověď, 
jakmile tam pošlu naši 

adresu. 

Budou opakovat gramatiku, 
dokud se ji nenaučí. 

Zaparkujeme, jakmile 
najdeme správné místo pro 

parkování. 

Přineseme tu nabídku, až ji 
budeš mít hotovou. 

Zorganizuje vše, pokud se 
dozví počet účastníků. 

Sníh bude tát poté, co se 
oteplí. 

Vyrobí to zařízení, když 
dostanou povolení. 

Bude tady čerstvější vzduch, 
jakmile otevřeš okno. 

Sníh nebude tát, dokud se 
neoteplí. 

Nedovolí nám jít, dokud 
nezaplatíme. 
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It will cost less when you 
buy it at the end of the 

season. 

We will rent a car while we 
are on holiday. 

You will return as soon as 
you get my message. 

We will follow them as long 
as they tell us what to do. 

They will provide us with 
money as long as we 

mention them in our book. 

I will enclose all previous 
letters, as soon as you give 

them to me. 

I will receive their answer as 
soon as I send our address 

there. 

Let me know when you are 
at home. 

They will not congratulate us 
until we bring the certificate. 

We will bring the offer when 
you have it ready. 

We will park as soon as we 
find a good place for 

parking. 

They will repeat grammar 
until they learn it. 

They will manufacture this 
equipment when they get the 

permision. 

The snow will melt after it 
gets warmer. 

He will organise everything, 
as long as he learns the 
number of participants. 

They will not let us go until 
we pay. 

The snow will not melt until 
it gets warmer. 

There will be fresher air as 
soon as you open the 

window. 
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Bude na tom trvat, jakmile se 
o tom dozví. 

Zlepší svůj výkon, když se 
vrátí. 

Bude zde lepší obsazení, 
pokud dostane licenci. 

Představení nebude lepší, 
dokud nedostane licenci. 

Měli bychom mu 
pogratulovat, jakmile přijde. 

Všichni lidé budou 
poslouchat, až přijde. 

Půjčil si ten pásek, jakmile 
přijel. 

Všechno bylo fajn, zatímco 
byl na prázdninách. 

Pozvali nás, jakmile se 
dozvěděli, že tam jsme.  

Můžeš sedět na té židli 
předtím, než přijde. 

Nemůžeme přijít, dokud 
nenajdeme místo na 

parkování. 

Sníh bude tát, pokud se 
oteplí. 

Můžeš mu zavolat, pokud 
znáš jeho číslo. 

-  -  

-  -  -  
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There will be a better cast as 
long as she gets the licence. 

She will improve her 
performance when she´s 

back. 

He will insist on it as soon as 
he learns about it. 

All people will listen when 
he comes. 

We should congratulate him 
as soon as he comes. 

The performance won´t be 
better until she gets the 

licence. 

They invited us as soon as 
they learned we were there. 

Everything was fine while he 
was on holiday. 

He borrowed the tape as 
soon as he arrived. 

The snow will melt as long 
as it gets warmer. 

We can´t come until we find 
a place to park. 

You can sit on this chair 
before he comes. 

-  -  
You can call him as long as 

you know his number. 
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  Budeme o tom diskutovat předtím, než 
odejde. 

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

  Zruší to setkání, pokud nedostane všechny 
materiály. 

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

  Sníh bude tát, pokud se oteplí. ................................................................. 

  Zopakuji to, až se vrátí.  ................................................................. 

  Uprchne, jakmile bude mít šanci. ................................................................. 

  Všechno bylo fajn, zatímco byl na 
prázdninách. 

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

  Přiložím všechny předešlé dopisy, jakmile 
mi je dáš. 

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

  Půjčil si ten pásek, jakmile přijel. ................................................................. 

  Nemůžeme přijít, dokud nenajdeme místo 
na parkování. 

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

  Budou opakovat gramatiku, dokud se ji 
nenaučí. 

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

  Nebudeme vám dodávat, dokud 
nezaplatíte. 

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

  Měl bys přeložit tu zprávu, když přijdeš 
domů. 

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

  Auto bude opraveno, až dostanou 
chybějící náhradní díl. 

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

  Bude na tom trvat, jakmile se o tom dozví. ................................................................. 

  Kniha bude publikována, jakmile ji 
dokončí. 

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

  Bude zde lepší obsazení, pokud dostane 
licenci. 

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

  Bude to stát méně, když to koupíš na konci 
sezóny. 

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

  Budeme akceptovat jeho podmínky 
předtím, než si to rozmyslí. 

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

  Každý si musí zasloužit cenu předtím, než 
ji dostane. 

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

  Vrátíš se, jakmile dostaneš moji zprávu. ................................................................. 

  Vyrobí to zařízení, když dostanou 
povolení. 

................................................................. 
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  Dej mi vědět, kdy budeš doma. ................................................................. 

  Vyřeší ten problém, pokud budou o všem 
informováni. 

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

  Zlepší svůj výkon, když se vrátí. ................................................................. 

  Země byla rozdělena, zatímco armáda se 
stále bránila. 

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

  Budeme je následovat, pokud nám řeknou, 
co dělat. 

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

  Pozvali nás, jakmile se dozvěděli, že tam 
jsme.  

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

  Měli bychom ho zaměstnat předtím, než si 
najde jinou práci. 

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

  Neměl bys řídit předtím, než si dáš kávu. ................................................................. 

  Sníh nebude tát, dokud se neoteplí. ................................................................. 

  Přečtu tu knihu předtím, než mu ji dám 
zpět. 

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

  Sníh bude tát poté, co se oteplí. ................................................................. 

  Překročil hranici, jakmile mohl. ................................................................. 

  Rád bych tě navštívil každý den, dokud 
neodjedeš. 

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

  Nemohu dokončit tu zprávu, dokud ji od 
tebe nedostanu. 

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

  Přiložíme tu zprávu, jakmile ji od něj 
dostanu. 

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

  Nedovolí nám jít, dokud nezaplatíme. ................................................................. 

  Vypadá to jako nešťastná náhoda. Pokud 
nebyl zavražděn. 

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

  Bude tady čerstvější vzduch, jakmile 
otevřeš okno. 

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

  Představení nebude lepší, dokud nedostane 
licenci. 

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

  Zorganizuje vše, pokud se dozví počet 
účastníků. 

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

  Budou navštěvovat naše kurzy poté, co 
přijedou zpět. 

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

  Nezapomeň spočítat peníze předtím, než je 
od nich vezmeš. 

................................................................. 
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  Všechny stěny budou znovu vymalovány, 
jakmile opustí byt. 

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

  Všichni lidé budou poslouchat, až přijde. ................................................................. 

  Budeme muset jít pěšky, pokud nebudu 
mít auto. 

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

  Bude velmi překvapen, až přijde domů. ................................................................. 

  Nepřipojí ten počítač, dokud znovu 
nezapnou elektřinu. 

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

  Mohl bych vás vzít mým autem, pokud 
jste jen dva. 

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

  Můžeš mu zavolat, pokud znáš jeho číslo. ................................................................. 

  Měli bychom mu pogratulovat, jakmile 
přijde. 

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

  Vždy přikládá tiskové vývody, pokud je 
dostane včas. 

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

  Poskytnou nám peníze, pokud je zmíníme 
v naší knize. 

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

  Budeme obědvat spolu, pokud přijede. ................................................................. 

  Udělám tu práci poté, co si odpočinu. ................................................................. 

  Zaparkujeme, jakmile najdeme správné 
místo pro parkování. 

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

  Můžeš sedět na té židli předtím, než přijde. ................................................................. 

  Nemůžeš jet do Paříže, pokud se necítíš 
dobře. 

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

  Přineseme tu nabídku, až ji budeš mít 
hotovou. 

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

  Dostanu jejich odpověď, jakmile tam 
pošlu naši adresu. 

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

  Nebudou nám gratulovat, dokud 
nepřineseme certifikát. 

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

  Neměl bys pracovat předtím, než dokončíš 
univerzitu. 

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

  Doručili jsme ten dopis, když jsme přijeli 
do města. 

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

  Budou vysílat večer, pokud síť bude 
pracovat. 

................................................................. 
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  Propustili ho, jakmile prokázal svoji 
nevinu. 

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

  Najmeme si auto, zatímco budeme na 
dovolené. 

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

  Chce se omluvit, jakmile přijede. ................................................................. 

 

023.02_Lekce 06_časové věty_test_klíč 

  Budeme o tom diskutovat předtím, než 
odejde. 

  We will discuss it before she leaves. 

  Zruší to setkání, pokud nedostane všechny 
materiály. 

  He will cancel the meeting as long as he 
doesn´t get all the materials. 

  Sníh bude tát, pokud se oteplí.   The snow will melt as long as it gets 
warmer. 

  Zopakuji to, až se vrátí.    I will repeat it when he is back. 

  Uprchne, jakmile bude mít šanci.   He will escape as soon as he has the 
chance. 

  Všechno bylo fajn, zatímco byl na 
prázdninách. 

  Everything was fine while he was on 
holiday. 

  Přiložím všechny předešlé dopisy, jakmile 
mi je dáš. 

  I will enclose all previous letters, as soon 
as you give them to me. 

  Půjčil si ten pásek, jakmile přijel.   He borrowed the tape as soon as he 
arrived. 

  Nemůžeme přijít, dokud nenajdeme místo 
na parkování. 

  We can´t come until we find a place to 
park. 

  Budou opakovat gramatiku, dokud se ji 
nenaučí. 

  They will repeat grammar until they learn 
it. 

  Nebudeme vám dodávat, dokud 
nezaplatíte. 

  We will not supply until you pay. 

  Měl bys přeložit tu zprávu, když přijdeš 
domů. 

  You should translate the report when you 
come home. 

  Auto bude opraveno, až dostanou 
chybějící náhradní díl. 

  The car will be repaired when they get the 
missing spare part. 

  Bude na tom trvat, jakmile se o tom dozví.   He will insist on it as soon as he learns 
about it. 

  Kniha bude publikována, jakmile ji 
dokončí. 

  The book will be published as soon as he 
finishes it. 
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  Bude zde lepší obsazení, pokud dostane 
licenci. 

  There will be a better cast as long as she 
gets the licence. 

  Bude to stát méně, když to koupíš na konci 
sezóny. 

  It will cost less when you buy it at the end 
of the season. 

  Budeme akceptovat jeho podmínky 
předtím, než si to rozmyslí. 

  We will accept his terms before he 
changes his mind. 

  Každý si musí zasloužit cenu předtím, než 
ji dostane. 

  Everyone has to deserve the price before 
he gets it. 

  Vrátíš se, jakmile dostaneš moji zprávu.   You will return as soon as you get my 
message. 

  Vyrobí to zařízení, když dostanou 
povolení. 

  They will manufacture this equipment 
when they get the permision. 

  Dej mi vědět, kdy budeš doma.   Let me know when you are at home. 

  Vyřeší ten problém, pokud budou o všem 
informováni. 

  They will solve the problem as long as 
they are informed about everything. 

  Zlepší svůj výkon, když se vrátí.   She will improve her performance when 
she´s back. 

  Země byla rozdělena, zatímco armáda se 
stále bránila. 

  The country was divided while the army 
was still defending. 

  Budeme je následovat, pokud nám řeknou, 
co dělat. 

  We will follow them as long as they tell us 
what to do. 

  Pozvali nás, jakmile se dozvěděli, že tam 
jsme.  

  They invited us as soon as they learned we 
were there. 

  Měli bychom ho zaměstnat předtím, než si 
najde jinou práci. 

  We should employ him before he finds 
another job. 

  Neměl bys řídit předtím, než si dáš kávu.   You shouldn´t drive before you have 
coffee. 

  Sníh nebude tát, dokud se neoteplí.   The snow will not melt until it gets 
warmer. 

  Přečtu tu knihu předtím, než mu ji dám 
zpět. 

  I will read the book before I give it back to 
him. 

  Sníh bude tát poté, co se oteplí.   The snow will melt after it gets warmer. 

  Překročil hranici, jakmile mohl.   He crossed the border as soon as he could. 

  Rád bych tě navštívil každý den, dokud 
neodjedeš. 

  I would like to visit you every day until 
you leave. 

  Nemohu dokončit tu zprávu, dokud ji od 
tebe nedostanu. 

  I can´t enclose the report until I get it from 
you. 



 131 

  Přiložíme tu zprávu, jakmile ji od něj 
dostanu. 

  We will enclose the report as soon as I get 
it from him. 

  Nedovolí nám jít, dokud nezaplatíme.   They will not let us go until we pay. 

  Vypadá to jako nešťastná náhoda. Pokud 
nebyl zavražděn. 

  It looks like an unfortunate coincidence. 
As long as he wasn´t murdered. 

  Bude tady čerstvější vzduch, jakmile 
otevřeš okno. 

  There will be fresher air as soon as you 
open the window. 

  Představení nebude lepší, dokud nedostane 
licenci. 

  The performance won´t be better until she 
gets the licence. 

  Zorganizuje vše, pokud se dozví počet 
účastníků. 

  He will organise everything, as long as he 
learns the number of participants. 

  Budou navštěvovat naše kurzy poté, co 
přijedou zpět. 

  They will attend our courses after they 
arrive back. 

  Nezapomeň spočítat peníze předtím, než je 
od nich vezmeš. 

  Don´t forget to count the money before 
you take it from them. 

  Všechny stěny budou znovu vymalovány, 
jakmile opustí byt. 

  All the walls will be painted again as soon 
as he leaves the flat. 

  Všichni lidé budou poslouchat, až přijde.   All people will listen when he comes. 

  Budeme muset jít pěšky, pokud nebudu 
mít auto. 

  I will have to walk as long as I don´t have 
a car. 

  Bude velmi překvapen, až přijde domů.   He´ll be very surprised when he comes 
home. 

  Nepřipojí ten počítač, dokud znovu 
nezapnou elektřinu. 

  He will not connect the computer until 
they switch the power on again. 

  Mohl bych vás vzít mým autem, pokud 
jste jen dva. 

  I could take you by my car as long as 
there`s only two of you. 

  Můžeš mu zavolat, pokud znáš jeho číslo.   You can call him as long as you know his 
number. 

  Měli bychom mu pogratulovat, jakmile 
přijde. 

  We should congratulate him as soon as he 
comes. 

  Vždy přikládá tiskové vývody, pokud je 
dostane včas. 

  She always encloses the press releases as 
long as she receives them on time. 

  Poskytnou nám peníze, pokud je zmíníme 
v naší knize. 

  They will provide us with money as long 
as we mention them in our book. 

  Budeme obědvat spolu, pokud přijede.   We´ll have dinner together as long as he 
arrives. 

  Udělám tu práci poté, co si odpočinu.   I will do the work after I relax. 
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  Zaparkujeme, jakmile najdeme správné 
místo pro parkování. 

  We will park as soon as we find a good 
place for parking. 

  Můžeš sedět na té židli předtím, než přijde.   You can sit on this chair before he comes. 

  Nemůžeš jet do Paříže, pokud se necítíš 
dobře. 

  You can´t go to Paris as long as you don´t 
feel well. 

  Přineseme tu nabídku, až ji budeš mít 
hotovou. 

  We will bring the offer when you have it 
ready. 

  Dostanu jejich odpověď, jakmile tam 
pošlu naši adresu. 

  I will receive their answer as soon as I 
send our address there. 

  Nebudou nám gratulovat, dokud 
nepřineseme certifikát. 

  They will not congratulate us until we 
bring the certificate. 

  Neměl bys pracovat předtím, než dokončíš 
univerzitu. 

  You shouldn´t work before you finish 
university. 

  Doručili jsme ten dopis, když jsme přijeli 
do města. 

  We delivered the letter when we arrived to 
the city. 

  Budou vysílat večer, pokud síť bude 
pracovat. 

  They will broadcast in the evening as long 
as the network works. 

  Propustili ho, jakmile prokázal svoji 
nevinu. 

  They released him as soon as he proved 
his innocence. 

  Najmeme si auto, zatímco budeme na 
dovolené. 

  We will rent a car while we are on 
holiday. 

  Chce se omluvit, jakmile přijede.   He wants to apologise as soon as he 
arrives. 
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024_Lekce 07_minulý čas způsobových sloves_vysvětlení 
Způsobovými slovesy CAN, MAY a MUST jsme se podrobně zabývali v prvním díle. Nyní se 

naučíme jejich minulé tvary. Víme, že mají své základní a opisné tvary. Minulé časy budeme tvořit 
právě za pomoci opisných tvarů. 
 
CAN 
 

Minulý čas slovesa CAN můžeme tvořit buď pomocí COULD, nebo opisného tvaru WAS, 
WERE plus ABLE TO 

 
I could ask    Mohl jsem se zeptat. 
I could not stay there.   Nemohl jsem tam zůstat. 
 
We were not able to pass the exam. Nemohli jsme složit tu zkoušku 
 
Was she able to do it?   Mohla to udělat? (Byla schopna to udělat?) 
 
 

 
MAY 
 

MAY tvoří minulý čas pomocí svého opisného tvaru. Opisný tvar je TO BE ALLOWED TO. 
Stejně jako u CAN se tedy tvoří minulými tvary slovesa TO BE (WAS/WERE) + ALLOWED TO       
 
She was allowed to do it.            Směla to udělat. 
 
I wasn´t allowed to be there.      Nesměl jsem tam být. 
 
Were you allowed to translate for them?     Směl jsi pro ně překládat? 
 
MUST 
 

MUST tvoří minulý čas pomocí svého opisného tvaru. Opisný tvar je HAVE TO+ infinitiv. 
Na rozdíl od  CAN a MAY se netvoří pomocí minulých tvarů slovesa TO BE (WAS/WERE)  
 
I had to go home.            Musel jsem jít domů. 
 
You didn´t have to do it..     Nemusel jsi to dělat 
 
Did she have to wait that long?     Musela čekat tak dlouho? 
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025_Lekce 07_minulý čas způsobových sloves_procvičovací 
věty_poslouchejte 

  I was not allowed to require anything.   Nesměl jsem nic vyžadovat. 

  You could use it.   Mohl jsi to použít. 

  He didn´t have to translate it.   Nemusel to překládat. 

  Did you have to play with her?   Musel jsi s ní hrát? 

  Were you allowed to ask?   Směl jsi se zeptat? 

  He couldn´t require anything more.   Nemohl vyžadovat nic víc. 

  I was allowed to wait for her.   Směl jsem na ni čekat. 

  I couldn´t go there.   Nemohl jsem tam jít. 

  Could the list concern him?   Mohl se ten seznam týkat jeho? 

  You could take it.   Mohl jsi to vzít. 

  I had to call her.   Musel jsem jí zavolat. 

  We were not allowed to wait.   Nesměli jsme čekat. 

  Did you have to ask?   Musel jsi se ptát? 

  He could do it.   Mohl to udělat. 

  You could say it.   Mohl jsi to říci. 

  You were not allowed to say it.   Nesměli jste to říci. 

  I didn´t have to do it.   Nemusel jsem to dělat. 

  Could they afford it?   Mohli si to dovolit? 

  She was not allowed to ask.   Nesměla se ptát. 

  He was allowed to wait.   Směl čekat. 

  We were not allowed to repair it.   Nesměli jsme to opravit. 

  We had to visit him.   Museli jsme ho navštívit. 

  We had to wait.   Museli jsme čekat. 

  Did she have to work?   Musela pracovat? 

  Could she call them?   Mohla jim zavolat? 

  He could ask.   Mohl se zeptat. 

  I couldn´t work for him.   Nemohl jsem pro něj pracovat. 

  Could they pronounce it correctly?   Mohli to vyslovit správně? 

  He couldn´t afford it.   Nemohl si to dovolit. 
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  You couldn´t afford it.   Nemohli jste si to dovolit. 

  I didn´t have to play with her.   Nemusel jsem s ní hrát. 

  Were you allowed to visit them?   Směl jsi je navštívit? 

  Were you allowed to read it?   Směl jsi to číst? 

  He didn´t have to wait.   On nemusel čekat. 

  He could say everything.   Mohl říci vše. 

  He couldn´t manage the company.   Nemohl řídit tu splolečnost. 

  You were not allowed to cancel the 
meeting. 

  Nesměli jste zrušit tu schůzi. 

  They had to deliver it on time.   Museli to doručit včas. 

  They didn´t have to wait.   Nemuseli čekat. 

  We could repair it.   Mohli jsme to opravit. 

  They could wait for us.   Mohli na nás počkat. 

  Did you have to control him?   Musel jsi ho kontrolovat? 

  She couldn´t read anything.   Nemohla nic číst. 

  Did you have to read it?   Museli jste to číst? 

  We were not allowed to afford it.   Nesměli jsme si to dovolit. 

  Were you allowed to visit him?   Směl jsi ho navštívit? 

  Did you have to ask?   Musel jsi se ptát? 

  Why wasn´t he allowed to use it?   Proč to nesměl použít? 

  Were they allowed to play?   Směli hrát? 

  You didn´t have to call me.   Nemusel jsi mi volat. 

  He had to do it.   Musel to udělat. 

  She was not allowed to read it.   Nesměla to číst. 

  I was not allowed to afford it.   Nesměl jsem si to dovolit. 

  Why did you have to say it?   Proč jsi to musel říci? 

  They had to promise it.   Museli to slíbit. 

  They couldn´t read it.   Nemohli to číst. 

  I wasn´t allowed to deliver it to you.   Nesměl jsem ti to doručit. 

  It had to be nice.   Muselo to být pěkné. 

  She could control the plant.   Mohla řídit tu továrnu. 
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  Did we have to say it?   Museli jsme to říkat? 

  It couldn´t last that long.   Nemohlo to trvat tak dlouho. 

  Could she manage it?   Mohla to zvládnout? 

  I couldn´t repair it.   Nemohl jsem to opravit. 

  She didn´t have to begin.   Nemusela začít. 

  We could not require it.   Nemohli jsme to vyžadovat. 

  Why could you not visit them?   Proč jsi je nemohl navštívit? 

  Did you have to apologise?   Musel jsi se omluvit? 

 

026_Lekce 07_minulý čas způsobových sloves_procvičovací 
věty_přeložte 

  Proč jsi je nemohl navštívit?   Why could you not visit them? 

  Museli jste to číst?   Did you have to read it? 

  Mohli to vyslovit správně?   Could they pronounce it correctly? 

  Nemohl vyžadovat nic víc.   He couldn´t require anything more. 

  Nesměli jsme to opravit.   We were not allowed to repair it. 

  Proč jsi to musel říci?   Why did you have to say it? 

  Směl jsi ho navštívit?   Were you allowed to visit him? 

  Nesměl jsem si to dovolit.   I was not allowed to afford it. 

  Nemusel to překládat.   He didn´t have to translate it. 

  Museli to doručit včas.   They had to deliver it on time. 

  Mohli na nás počkat.   They could wait for us. 

  Nemohl řídit tu splolečnost.   He couldn´t manage the company. 

  Musel jsi se ptát?   Did you have to ask? 

  Mohli si to dovolit?   Could they afford it? 

  Mohl říci vše.   He could say everything. 

  Nemusel jsi mi volat.   You didn´t have to call me. 

  Směl čekat.   He was allowed to wait. 

  Nesměli jste to říci.   You were not allowed to say it. 

  Nesměli jsme si to dovolit.   We were not allowed to afford it. 

  Musel jsem jí zavolat.   I had to call her. 
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  Mohla to zvládnout?   Could she manage it? 

  Musela pracovat?   Did she have to work? 

  Nemohli to číst.   They couldn´t read it. 

  Musel jsi s ní hrát?   Did you have to play with her? 

  Nesměl jsem nic vyžadovat.   I was not allowed to require anything. 

  Nesměla to číst.   She was not allowed to read it. 

  Musel jsi ho kontrolovat?   Did you have to control him? 

  Musel jsi se ptát?   Did you have to ask? 

  Nemohlo to trvat tak dlouho.   It couldn´t last that long. 

  Nemohl si to dovolit.   He couldn´t afford it. 

  Nemuseli čekat.   They didn´t have to wait. 

  Nesměla se ptát.   She was not allowed to ask. 

  Museli jsme to říkat?   Did we have to say it? 

  Mohla jim zavolat?   Could she call them? 

  Mohla řídit tu továrnu.   She could control the plant. 

  Nemohla nic číst.   She couldn´t read anything. 

  Museli to slíbit.   They had to promise it. 

  Mohl to udělat.   He could do it. 

  Nesměl jsem ti to doručit.   I wasn´t allowed to deliver it to you. 

  Směli hrát?   Were they allowed to play? 

  Nemohl jsem to opravit.   I couldn´t repair it. 

  Mohl se ten seznam týkat jeho?   Could the list concern him? 

  Nemusel jsem s ní hrát.   I didn´t have to play with her. 

  Nemusel jsem to dělat.   I didn´t have to do it. 

  Směl jsem na ni čekat.   I was allowed to wait for her. 

  Nemohli jste si to dovolit.   You couldn´t afford it. 

  Mohl jsi to říci.   You could say it. 

  Směl jsi to číst?   Were you allowed to read it? 

  Mohl jsi to použít.   You could use it. 

  Nemohl jsem pro něj pracovat.   I couldn´t work for him. 

  Museli jsme čekat.   We had to wait. 
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  Nesměli jste zrušit tu schůzi.   You were not allowed to cancel the 
meeting. 

  Nemohli jsme to vyžadovat.   We could not require it. 

  Směl jsi se zeptat?   Were you allowed to ask? 

  Nemusela začít.   She didn´t have to begin. 

  Musel to udělat.   He had to do it. 

  Nesměli jsme čekat.   We were not allowed to wait. 

  Muselo to být pěkné.   It had to be nice. 

  Proč to nesměl použít?   Why wasn´t he allowed to use it? 

  Mohli jsme to opravit.   We could repair it. 

  Směl jsi je navštívit?   Were you allowed to visit them? 

  On nemusel čekat.   He didn´t have to wait. 

  Mohl se zeptat.   He could ask. 

  Nemohl jsem tam jít.   I couldn´t go there. 

  Museli jsme ho navštívit.   We had to visit him. 

  Mohl jsi to vzít.   You could take it. 

  Musel jsi se omluvit?   Did you have to apologise? 

 

027.00_Lekce 07_minulý čas způsobových sloves_anglický poslech 

  You could say it.   Mohl jsi to říci. 

  I didn´t have to do it.   Nemusel jsem to dělat. 

  It couldn´t last that long.   Nemohlo to trvat tak dlouho. 

  I couldn´t repair it.   Nemohl jsem to opravit. 

  I had to call her.   Musel jsem jí zavolat. 

  Could they afford it?   Mohli si to dovolit? 

  Did you have to ask?   Musel jsi se ptát? 

  I wasn´t allowed to deliver it to you.   Nesměl jsem ti to doručit. 

  They had to deliver it on time.   Museli to doručit včas. 

  He couldn´t manage the company.   Nemohl řídit tu splolečnost. 

  We were not allowed to repair it.   Nesměli jsme to opravit. 

  I didn´t have to play with her.   Nemusel jsem s ní hrát. 
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  Did you have to play with her?   Musel jsi s ní hrát? 

  You could use it.   Mohl jsi to použít. 

  I was not allowed to require anything.   Nesměl jsem nic vyžadovat. 

  Were you allowed to visit them?   Směl jsi je navštívit? 

  They didn´t have to wait.   Nemuseli čekat. 

  Did you have to ask?   Musel jsi se ptát? 

  Were they allowed to play?   Směli hrát? 

  They couldn´t read it.   Nemohli to číst. 

  You were not allowed to say it.   Nesměli jste to říci. 

  We had to wait.   Museli jsme čekat. 

  Did we have to say it?   Museli jsme to říkat? 

  She didn´t have to begin.   Nemusela začít. 

  She was not allowed to read it.   Nesměla to číst. 

  Could they pronounce it correctly?   Mohli to vyslovit správně? 

  Were you allowed to read it?   Směl jsi to číst? 

  We were not allowed to wait.   Nesměli jsme čekat. 

  He couldn´t require anything more.   Nemohl vyžadovat nic víc. 

  He could say everything.   Mohl říci vše. 

  You were not allowed to cancel the 
meeting. 

  Nesměli jste zrušit tu schůzi. 

  Did you have to read it?   Museli jste to číst? 

  Were you allowed to ask?   Směl jsi se zeptat? 

  Did you have to control him?   Musel jsi ho kontrolovat? 

  I couldn´t go there.   Nemohl jsem tam jít. 

  Did she have to work?   Musela pracovat? 

  He didn´t have to wait.   On nemusel čekat. 

  Could she call them?   Mohla jim zavolat? 

  He could do it.   Mohl to udělat. 

  He could ask.   Mohl se zeptat. 

  Were you allowed to visit him?   Směl jsi ho navštívit? 

  It had to be nice.   Muselo to být pěkné. 
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  You didn´t have to call me.   Nemusel jsi mi volat. 

  She could control the plant.   Mohla řídit tu továrnu. 

  Could she manage it?   Mohla to zvládnout? 

  Could the list concern him?   Mohl se ten seznam týkat jeho? 

  You couldn´t afford it.   Nemohli jste si to dovolit. 

  They had to promise it.   Museli to slíbit. 

  We had to visit him.   Museli jsme ho navštívit. 

  I was allowed to wait for her.   Směl jsem na ni čekat. 

  She couldn´t read anything.   Nemohla nic číst. 

  I couldn´t work for him.   Nemohl jsem pro něj pracovat. 

  He couldn´t afford it.   Nemohl si to dovolit. 

  They could wait for us.   Mohli na nás počkat. 

  He had to do it.   Musel to udělat. 

  He was allowed to wait.   Směl čekat. 

  I was not allowed to afford it.   Nesměl jsem si to dovolit. 

  He didn´t have to translate it.   Nemusel to překládat. 

  Why wasn´t he allowed to use it?   Proč to nesměl použít? 

  We could repair it.   Mohli jsme to opravit. 

  You could take it.   Mohl jsi to vzít. 

  We were not allowed to afford it.   Nesměli jsme si to dovolit. 

  She was not allowed to ask.   Nesměla se ptát. 

  Why did you have to say it?   Proč jsi to musel říci? 

  Why could you not visit them?   Proč jsi je nemohl navštívit? 

  We could not require it.   Nemohli jsme to vyžadovat. 

  Did you have to apologise?   Musel jsi se omluvit? 
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Mohl to udělat. Nesměla to číst. Směl jsi ho navštívit? 

Mohli jsme to opravit. Musel to udělat. Nesměl jsem nic vyžadovat. 

Nemohla nic číst. Musel jsi se ptát? Mohli si to dovolit? 

Nesměli jsme to opravit. Nesměl jsem ti to doručit. Proč jsi to musel říci? 

Mohl se ten seznam týkat 
jeho? 

Nesměli jsme čekat. Nemohl si to dovolit. 

Směl jsi se zeptat? Museli jsme ho navštívit. Mohl jsi to říci. 
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Were you allowed to visit 
him? 

She was not allowed to read 
it. 

He could do it. 

I was not allowed to require 
anything. 

He had to do it. We could repair it. 

Could they afford it? Did you have to ask? She couldn´t read anything. 

Why did you have to say it? 
I wasn´t allowed to deliver it 

to you. 
We were not allowed to 

repair it. 

He couldn´t afford it. We were not allowed to wait. Could the list concern him? 

You could say it. We had to visit him. Were you allowed to ask? 
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Nesměla se ptát. On nemusel čekat. Mohla to zvládnout? 

Směl jsi to číst? Nemuseli čekat. Nemohlo to trvat tak dlouho. 

Směl jsem na ni čekat. Mohli to vyslovit správně? Nemusel jsem to dělat. 

Mohla řídit tu továrnu. Nesměli jsme si to dovolit. Musela pracovat? 

Mohla jim zavolat? Směl čekat. Nemusela začít. 

Mohl říci vše. Směl jsi je navštívit? Musel jsem jí zavolat. 
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Could she manage it? He didn´t have to wait. She was not allowed to ask. 

It couldn´t last that long. They didn´t have to wait. Were you allowed to read it? 

I didn´t have to do it. 
Could they pronounce it 

correctly? 
I was allowed to wait for her. 

Did she have to work? 
We were not allowed to 

afford it. 
She could control the plant. 

She didn´t have to begin. He was allowed to wait. Could she call them? 

I had to call her. 
Were you allowed to visit 

them? 
He could say everything. 
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Mohl se zeptat. Nesměli jste to říci. Museli to slíbit. 

Nemohl jsem pro něj 
pracovat. 

Proč to nesměl použít? Muselo to být pěkné. 

Proč jsi je nemohl navštívit? Musel jsi s ní hrát? Nemohl jsem to opravit. 

Nesměli jste zrušit tu schůzi. Museli jsme to říkat? Mohli na nás počkat. 

Nesměl jsem si to dovolit. Museli to doručit včas. Nemohl vyžadovat nic víc. 

Směli hrát? Musel jsi se ptát? Nemohl řídit tu splolečnost. 
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They had to promise it. 
You were not allowed to say 

it. 
He could ask. 

It had to be nice. 
Why wasn´t he allowed to 

use it? 
I couldn´t work for him. 

I couldn´t repair it. 
Did you have to play with 

her? 
Why could you not visit 

them? 

They could wait for us. Did we have to say it? 
You were not allowed to 

cancel the meeting. 

He couldn´t require anything 
more. 

They had to deliver it on 
time. 

I was not allowed to afford 
it. 

He couldn´t manage the 
company. 

Did you have to ask? Were they allowed to play? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 147 

Musel jsi ho kontrolovat? Mohl jsi to vzít. Nemusel jsi mi volat. 

Nemohli to číst. Museli jsme čekat. Nemohl jsem tam jít. 

Nemusel jsem s ní hrát. Mohl jsi to použít. Nemusel to překládat. 

Nemohli jste si to dovolit. Museli jste to číst? Nemohli jsme to vyžadovat. 

Musel jsi se omluvit? -  -  

-  -  -  
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You didn´t have to call me. You could take it. Did you have to control him? 

I couldn´t go there. We had to wait. They couldn´t read it. 

He didn´t have to translate it. You could use it. 
I didn´t have to play with 

her. 

We could not require it. Did you have to read it? You couldn´t afford it. 

-  -  Did you have to apologise? 
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  Nemohl vyžadovat nic víc. ................................................................. 

  Nemohla nic číst. ................................................................. 

  Mohl říci vše. ................................................................. 

  Nemuseli čekat. ................................................................. 

  Mohl se ten seznam týkat jeho? ................................................................. 

  Nemohli jsme to vyžadovat. ................................................................. 

  Nemohl řídit tu splolečnost. ................................................................. 

  Nemohl jsem to opravit. ................................................................. 

  Nemohlo to trvat tak dlouho. ................................................................. 

  Musel jsi se omluvit? ................................................................. 

  Směl jsi je navštívit? ................................................................. 

  Nesměla to číst. ................................................................. 

  Nesměli jsme si to dovolit. ................................................................. 

  Mohl to udělat. ................................................................. 

  Musel jsem jí zavolat. ................................................................. 

  Směli hrát? ................................................................. 

  Museli to doručit včas. ................................................................. 

  Musel jsi se ptát? ................................................................. 

  Nesměl jsem nic vyžadovat. ................................................................. 

  Mohli to vyslovit správně? ................................................................. 

  Museli jsme ho navštívit. ................................................................. 

  Mohl se zeptat. ................................................................. 

  Nemusela začít. ................................................................. 

  Směl jsi se zeptat? ................................................................. 

  Směl jsi ho navštívit? ................................................................. 

  Musela pracovat? ................................................................. 

  Nemusel jsem to dělat. ................................................................. 

  Nemusel jsi mi volat. ................................................................. 

  Muselo to být pěkné. ................................................................. 

  Nesměl jsem ti to doručit. ................................................................. 
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  Nesměla se ptát. ................................................................. 

  Nemusel to překládat. ................................................................. 

  Musel jsi se ptát? ................................................................. 

  Museli jsme to říkat? ................................................................. 

  Mohli jsme to opravit. ................................................................. 

  Směl jsem na ni čekat. ................................................................. 

  Musel to udělat. ................................................................. 

  Museli jsme čekat. ................................................................. 

  Nesměli jsme čekat. ................................................................. 

  On nemusel čekat. ................................................................. 

  Nemohl jsem tam jít. ................................................................. 

  Nemohli to číst. ................................................................. 

  Musel jsi ho kontrolovat? ................................................................. 

  Mohl jsi to vzít. ................................................................. 

  Mohli si to dovolit? ................................................................. 

  Nemohl jsem pro něj pracovat. ................................................................. 

  Museli jste to číst? ................................................................. 

  Nesměl jsem si to dovolit. ................................................................. 

  Musel jsi s ní hrát? ................................................................. 

  Proč jsi to musel říci? ................................................................. 

  Mohla řídit tu továrnu. ................................................................. 

  Mohla to zvládnout? ................................................................. 

  Směl čekat. ................................................................. 

  Nemohli jste si to dovolit. ................................................................. 

  Mohl jsi to říci. ................................................................. 

  Mohla jim zavolat? ................................................................. 

  Proč jsi je nemohl navštívit? ................................................................. 

  Směl jsi to číst? ................................................................. 

  Museli to slíbit. ................................................................. 

  Nemusel jsem s ní hrát. ................................................................. 

  Nesměli jste zrušit tu schůzi. ................................................................. 
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  Nesměli jsme to opravit. ................................................................. 

  Nemohl si to dovolit. ................................................................. 

  Nesměli jste to říci. ................................................................. 

  Mohl jsi to použít. ................................................................. 

  Mohli na nás počkat. ................................................................. 

  Proč to nesměl použít? ................................................................. 

 

027.02_Lekce 07_minulý čas způsobových sloves_test_klíč 

  Nemohl vyžadovat nic víc.   He couldn´t require anything more. 

  Nemohla nic číst.   She couldn´t read anything. 

  Mohl říci vše.   He could say everything. 

  Nemuseli čekat.   They didn´t have to wait. 

  Mohl se ten seznam týkat jeho?   Could the list concern him? 

  Nemohli jsme to vyžadovat.   We could not require it. 

  Nemohl řídit tu splolečnost.   He couldn´t manage the company. 

  Nemohl jsem to opravit.   I couldn´t repair it. 

  Nemohlo to trvat tak dlouho.   It couldn´t last that long. 

  Musel jsi se omluvit?   Did you have to apologise? 

  Směl jsi je navštívit?   Were you allowed to visit them? 

  Nesměla to číst.   She was not allowed to read it. 

  Nesměli jsme si to dovolit.   We were not allowed to afford it. 

  Mohl to udělat.   He could do it. 

  Musel jsem jí zavolat.   I had to call her. 

  Směli hrát?   Were they allowed to play? 

  Museli to doručit včas.   They had to deliver it on time. 

  Musel jsi se ptát?   Did you have to ask? 

  Nesměl jsem nic vyžadovat.   I was not allowed to require anything. 

  Mohli to vyslovit správně?   Could they pronounce it correctly? 

  Museli jsme ho navštívit.   We had to visit him. 

  Mohl se zeptat.   He could ask. 

  Nemusela začít.   She didn´t have to begin. 
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  Směl jsi se zeptat?   Were you allowed to ask? 

  Směl jsi ho navštívit?   Were you allowed to visit him? 

  Musela pracovat?   Did she have to work? 

  Nemusel jsem to dělat.   I didn´t have to do it. 

  Nemusel jsi mi volat.   You didn´t have to call me. 

  Muselo to být pěkné.   It had to be nice. 

  Nesměl jsem ti to doručit.   I wasn´t allowed to deliver it to you. 

  Nesměla se ptát.   She was not allowed to ask. 

  Nemusel to překládat.   He didn´t have to translate it. 

  Musel jsi se ptát?   Did you have to ask? 

  Museli jsme to říkat?   Did we have to say it? 

  Mohli jsme to opravit.   We could repair it. 

  Směl jsem na ni čekat.   I was allowed to wait for her. 

  Musel to udělat.   He had to do it. 

  Museli jsme čekat.   We had to wait. 

  Nesměli jsme čekat.   We were not allowed to wait. 

  On nemusel čekat.   He didn´t have to wait. 

  Nemohl jsem tam jít.   I couldn´t go there. 

  Nemohli to číst.   They couldn´t read it. 

  Musel jsi ho kontrolovat?   Did you have to control him? 

  Mohl jsi to vzít.   You could take it. 

  Mohli si to dovolit?   Could they afford it? 

  Nemohl jsem pro něj pracovat.   I couldn´t work for him. 

  Museli jste to číst?   Did you have to read it? 

  Nesměl jsem si to dovolit.   I was not allowed to afford it. 

  Musel jsi s ní hrát?   Did you have to play with her? 

  Proč jsi to musel říci?   Why did you have to say it? 

  Mohla řídit tu továrnu.   She could control the plant. 

  Mohla to zvládnout?   Could she manage it? 

  Směl čekat.   He was allowed to wait. 

  Nemohli jste si to dovolit.   You couldn´t afford it. 
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  Mohl jsi to říci.   You could say it. 

  Mohla jim zavolat?   Could she call them? 

  Proč jsi je nemohl navštívit?   Why could you not visit them? 

  Směl jsi to číst?   Were you allowed to read it? 

  Museli to slíbit.   They had to promise it. 

  Nemusel jsem s ní hrát.   I didn´t have to play with her. 

  Nesměli jste zrušit tu schůzi.   You were not allowed to cancel the 
meeting. 

  Nesměli jsme to opravit.   We were not allowed to repair it. 

  Nemohl si to dovolit.   He couldn´t afford it. 

  Nesměli jste to říci.   You were not allowed to say it. 

  Mohl jsi to použít.   You could use it. 

  Mohli na nás počkat.   They could wait for us. 

  Proč to nesměl použít?   Why wasn´t he allowed to use it? 
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028_Lekce 08_předpřítomný prostý čas_vysvětlení 
 
Čas předpřítomný je prostě jeden z minulých časů. A proč se mu vlastně tak říká? Protože popisuje 
děj, který se odehrál před přítomností, to znamená v nedávné minulosti.. Pro pochopení souvislostí je 
možno říci, že angličtina použije jiný čas (předpřítomný) tehdy, pokud děj nastal před pěti 
minutami a jiný čas (minulý) tehdy, pokud stejný děj proběhl třeba před rokem. Zde je pro mě 
pět minut blízká minulost (děj nastal před přítomností - je předpřítomný) a rok už je přece jen delší 
doba, proto použiji pro to, co se stalo před rokem, čas minulý. 
 
 
 
Srovnejme:  
 
I was minulý byl jsem I have been předpřítpomný     také byl jsem  
   
I saw minulý viděl jsem I have seen předpřítpomný také viděl jsem  
   
I asked  minulý   ptal jsem se  have asked předpřítpomný také ptal jsem se  
       
 
VĚTNÉ FORMY 
 
Kladná oznamovací věta: 
 
 

PODMĚT + HAVE + 3tv. NS/-ed 
 

To znamená, že po podmětu následuje pomocné sloveso HAVE (ve třetí osobě HAS) a 
za ním příčestí trpné, což je třetí tvar nepravidelného slovesa nebo sloveso pravidelné s 
koncovkou -ed.  
 
We have done it together.      Udělali jsme to spolu (právě teď) 
 

Záporná oznamovací věta se tvoří tak, že se k pomocnému slovesu HAVE přidá záporka 
NOT a tím vznikne tvar HAVE NOT (HAVEN´T), pro třetí osobu potom HAS NOT (HASN´T).  
 
She hasn´t driven my car yet.     Ještě neřídila mé auto. 
 

Kladnou otázku vytvoříme převrácením slovosledu věty oznamovací, tedy postupem, který je 
nám již známý.  
 
Has he been there yet?         Už tam byl? 
 

Zápornou otázku vytvoříme již standardně (Haven´t you seen him? - Neviděl jsi ho?) nebo 
(Hasn´t she asked you? - Neptala se tě?) 

 
 

Ve kterých případech použijeme právě předpřítomný čas? 
 
 
DĚJ PRÁVĚ NASTAL 

 
V tomto případě máme minulý děj, který právě nastal - Je to logické - když řeknu česky 

větu "Oni právě přišli" znamená to, že přišli před malou chvílí, že zde nejsou dlouho. A protože děj 
nastal v blízké minulosti (ne dlouho před přítomností), užiji čas předpřítomný. 
 
She has just arrived.      Právě přijela. 
They´ve just discussed the problem.    Právě diskutovali ten problém. 
It has just happened.       Právě se to stalo. 
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Přítomnost slova JUST není vždy podmínkou. Například když řeknu (I bought a car- 
Koupil jsem auto) předpokládá se, že je mám již delší dobu, tj. koupil jsem v minulosti. Když ale řeknu 
(I have bought a car - což čeština přeloží naprosto stejně-Koupil jsem auto) tak ho použitím 
předpřítoného času naznačují, že jsem si ho koupil v předpřítomnosti - v nedávné minulosti - a mám 
ho tedy krátce. (Je úplně nové, ještě se blýská atd) 
 

Nebo je možno jako podobný případ demonstrovat větu "Kde jsi byl?" Pokud se ptám, kde jsi 
byl včera, minulé pondělí nebo loni na jaře, jedná se ve všech třech případech o minulost 
vzdálenější, proto se zeptám pomocí minulého času " Where were you?" Pokud však na někoho 
čekám už hodinu a po příchodu položím dotyčnému stejnou otázku (Kde jsi byl?), tak mě zajímá, kde 
byl tu hodinu, co jsem na něj čekal. V tomto případě se jedná o minulost blízkou (předpřítomnost), 
protože ještě před pěti minutami zde jsem čekal. Proto se tedy budu ptát "Where have you been?" 
 
MINULOST S PŘÍTOMNÝM URČENÍM ČASU  
 

Tato situace je opět typická pro předpřítomný čas. Popisuje minulý děj, který však nastal v 
době, kterou považuji za přítomnou. Přítomná určení času jsou  například dnes, tento týden, tento 
měsíc). Ve chvíli, kdy hovořím o něčem, co se stalo například "dnes" (Viděl jsem ho dnes), tak dnešek 
stále trvá, a proto se tedy děj odehrál relativně nedávno - maximálně několik hodin zpět - tj. v době 
předpřítomné. Poslechněme si opět pár příkladů:  
 
Has she seen the news today?   Viděla dnes zprávy? 
 
He has asked me a few times this week.   Tento týden se mě několikrát ptal. 
 
 
UŽ ANO / JEŠTĚ NE 
 
Předpřítomného času použijeme rovněž ve větách obsahujících výraz "už ano" a "ještě ne". Proč? 
Protože když hovořím o tom, že "Už jsem ten film viděl" nebo "Ještě jsem tam nebyl", v obou větách je 
společným prvkem právě to, že děj nastal, nebo nenastal dosud, tj do přítomnosti. Nehraje zde roli 
délka časového intervalu - je jedno jestli jsem film viděl tento rok nebo když mi bylo deset - ale fakt, že 
už (do této chvíle) jsem jej viděl. 
 
I have already been there.     Už jsem tam byl. 
We have already begun.        Už jsme začali. 
He hasn´t called me yet.        Ještě mi nevolal. 
We haven´t asked him yet.      Ještě jsme se ho neptali. 
 
NEVER / EVER 
 

V tomto případě se jedná pouze o extrémní formu předchozí situace. Předpřítomný čas 
použiji i v případě, když sděluji, že nikdy (dosud) se něco nestalo, nebo že už někdy (dosud) se 
něco stalo.  
 
Has he ever driven a Rolls-Royce?     Řídil už někdy Rolls Royce? 
Have you ever had a car like this?     Už jsi někdy měl auto jako tohle? 
They´ve never met us.      Nikdy se s námi nesetkali. 
I´ve never driven his car.       Nikdy jsem neřídil jeho auto. 
 
 
Výše uvedené pravidlo neznamená, že kde je v minulé větě "NEVER", tam je automaticky 
předpřítomný čas. Například ve větě "Když jsme byli malí, bydleli jsme ve stejném domě ale nikdy 
jsme se nepotkali" bude čas minulý, protože hned její úvod (Když jsme byli malí) nás přesune do 
vzdálené minulosti, která nemá s blízkou minulostí (předpřítomností) nic společného. 
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věty_poslouchejte 

  Has she discussed it with you?   Diskutovala to s tebou? 

  Has she bought new furniture?   Už koupila nový nábytek? 

  He has asked me a few times this week.   Tento týden se mě ptal několikrát. 

  It has never happened.   To se nikdy nestalo. 

  They have already come.   Už přišli. 

  It has just happened.   Právě se to stalo. 

  We have just discussed about it.   Právě jsme o tom diskutovali. 

  He has not come yet.   Ještě nepřišel. 

  I haven´t seen this film yet.   Ještě jsem neviděl ten film. 

  Have you bought a new suit?   Koupil sis nový oblek? 

  We have not called him yet.   Ještě jsme mu nevolali. 

  She´s been with him now.   Byla s ním právě teď. 

  Why have you begun late?   Proč jste začali pozdě? 

  Where have you been?   Kde jsi byl? 

  I have just called him.   Právě jsem mu volal. 

  Where have you gone?   Kam jsi šel? 

  We´ve already met him.   Už jsme se s ním setkali. 

  Have you already arrived?   Už jste přijeli? 

  I have just practised my knowledge.   Právě jsem procvičil své znalosti. 

  Have you been to this resort?   Už jsi byl v tom letovisku? 

  We haven´t done it yet.   Ještě jsme to neudělali. 

  We´ve just heard his speech.   Právě jsme slyšeli jeho projev. 

  She has driven many miles.   Už řídila mnoho mil. 

  They have not arrived yet.   Ještě nepřijeli. 

  He´s already lost the match.   Už prohrál ten zápas. 

  Why haven´t you returned yet?   Proč jste se ještě nevrátili? 

  Has he already had it at home?   Už to měl doma? 

  We haven´t asked him yet.   Ještě jsme se ho neptali. 

  Has he called?   Zavolal? 
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  I haven´t done anything bad.   Neudělal jsem nic špatného. 

  Have they asked him today?   Zeptali se ho dnes? 

  Who has built the tent?   Kdo postavil ten stan? 

  Has she returned?   Už se vrátila? 

  Has she come?   Už přišla? 

  We haven´t bought the car yet.   Ještě jsme to auto nekoupili. 

  They´ve never met us.   Nikdy se s námi nesetkali. 

  They have already left.   Už odešli. 

  Have you found the guide?   Už jsi našel toho průvodce? 

  Where has she gone?   Kam šla? 

  She has not driven my car yet.   Ještě neřídila moje auto. 

  You´ve surprised me.   Překvapil jsi mě. 

  We learned it but we haven´t practised yet.   Naučili jsme se to, ale ještě jsme 
neprocvičovali. 

  Have you ever had a car like this?   Měl jsi někdy auto jako toto? 

  Why hasn´t he done it yet?   Proč to ještě neudělal? 

  Has anybody seen my key?   Viděl někdo můj klíč? 

  It´s been a good day today.   To byl dnes dobrý den. 

  Why has he broken the window?   Proč rozbil to okno? 

  I have not bought it yet.   Ještě jsem to nekoupil. 

  I need to know what I ´ve done wrong.   Potřebuji vědět, co jsem udělal špatně. 

  He has never met her.   Nikdy se s ní nesetkal. 

  We have come on time.   Přišli jsme včas. 

  We have never been there.   Nikdy jsme tam nebyli.  

  Has it been good?   Bylo to dobré? 

  I´m sorry, we haven´t bought it yet.   Omlouvám se, ještě jsme to nekoupili. 

  She has just bought a new dress.   Právě si koupila nové šaty. 

  I have never driven his car.   Nikdy jsem neřídil jeho auto. 

  We have done it together.   Udělali jsme to spolu. 

  Why haven´t you brought it yet?   Proč jste to ještě nepřinesli? 

  Why hasn´t he begun yet?   Proč ještě nezačal? 
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  Has she already met you?   Už se s tebou setkala? 

  I have lost my glasses and I can´t find 
them. 

  Ztratil jsem brýle a nemohu je najít. 

  He has visited my lessons this year.   Navštěvoval mé lekce tento rok. 

  Have they chosen the correct size?   Vybrali si správnou velikost? 

  They´ve never driven my car.   Nikdy neřídili mé auto. 

  I have known him since he was five.   Znám ho od té doby, co mu bylo pět. 

  We´ve been friends for many years.   Jsme přátelé mnoho let. 

  Have you discussed it with him?   Už jste to s ním diskutovali? 

  Have you visited his relatives?   Navštívil jsi jeho příbuzné? 

  I have changed my mind.   Rozmyslel jsem si to. 
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  Ještě jsme mu nevolali.   We have not called him yet. 

  Kde jsi byl?   Where have you been? 

  Přišli jsme včas.   We have come on time. 

  Tento týden se mě ptal několikrát.   He has asked me a few times this week. 

  Ještě jsme se ho neptali.   We haven´t asked him yet. 

  Už prohrál ten zápas.   He´s already lost the match. 

  Právě jsem procvičil své znalosti.   I have just practised my knowledge. 

  Nikdy jsme tam nebyli.    We have never been there. 

  Bylo to dobré?   Has it been good? 

  Naučili jsme se to, ale ještě jsme 
neprocvičovali. 

  We learned it but we haven´t practised yet. 

  Už se vrátila?   Has she returned? 

  Ještě jsme to auto nekoupili.   We haven´t bought the car yet. 

  Byla s ním právě teď.   She´s been with him now. 

  Právě se to stalo.   It has just happened. 

  To byl dnes dobrý den.   It´s been a good day today. 

  Právě jsme o tom diskutovali.   We have just discussed about it. 

  Zeptali se ho dnes?   Have they asked him today? 

  Proč jste to ještě nepřinesli?   Why haven´t you brought it yet? 



 159 

  Ještě neřídila moje auto.   She has not driven my car yet. 

  Už jsme se s ním setkali.   We´ve already met him. 

  Už řídila mnoho mil.   She has driven many miles. 

  Proč rozbil to okno?   Why has he broken the window? 

  Už přišli.   They have already come. 

  Proč to ještě neudělal?   Why hasn´t he done it yet? 

  Kdo postavil ten stan?   Who has built the tent? 

  Navštěvoval mé lekce tento rok.   He has visited my lessons this year. 

  Už přišla?   Has she come? 

  Proč jste začali pozdě?   Why have you begun late? 

  Právě jsme slyšeli jeho projev.   We´ve just heard his speech. 

  Právě jsem mu volal.   I have just called him. 

  Neudělal jsem nic špatného.   I haven´t done anything bad. 

  Vybrali si správnou velikost?   Have they chosen the correct size? 

  Už to měl doma?   Has he already had it at home? 

  Udělali jsme to spolu.   We have done it together. 

  Navštívil jsi jeho příbuzné?   Have you visited his relatives? 

  Ještě jsem neviděl ten film.   I haven´t seen this film yet. 

  Už se s tebou setkala?   Has she already met you? 

  Ještě jsme to neudělali.   We haven´t done it yet. 

  Diskutovala to s tebou?   Has she discussed it with you? 

  Už jsi našel toho průvodce?   Have you found the guide? 

  Ještě nepřijeli.   They have not arrived yet. 

  Viděl někdo můj klíč?   Has anybody seen my key? 

  Koupil sis nový oblek?   Have you bought a new suit? 

  Ještě jsem to nekoupil.   I have not bought it yet. 

  Měl jsi někdy auto jako toto?   Have you ever had a car like this? 

  Znám ho od té doby, co mu bylo pět.   I have known him since he was five. 

  Už jste to s ním diskutovali?   Have you discussed it with him? 

  Nikdy se s ní nesetkal.   He has never met her. 

  Nikdy neřídili mé auto.   They´ve never driven my car. 



 160 

  Kam jsi šel?   Where have you gone? 

  Ještě nepřišel.   He has not come yet. 

  Omlouvám se, ještě jsme to nekoupili.   I´m sorry, we haven´t bought it yet. 

  Proč ještě nezačal?   Why hasn´t he begun yet? 

  Kam šla?   Where has she gone? 

  Proč jste se ještě nevrátili?   Why haven´t you returned yet? 

  Právě si koupila nové šaty.   She has just bought a new dress. 

  Už jste přijeli?   Have you already arrived? 

  Už koupila nový nábytek?   Has she bought new furniture? 

  Zavolal?   Has he called? 

  Překvapil jsi mě.   You´ve surprised me. 

  Nikdy jsem neřídil jeho auto.   I have never driven his car. 

  Už odešli.   They have already left. 

  Ztratil jsem brýle a nemohu je najít.   I have lost my glasses and I can´t find 
them. 

  Už jsi byl v tom letovisku?   Have you been to this resort? 

  Nikdy se s námi nesetkali.   They´ve never met us. 

  Jsme přátelé mnoho let.   We´ve been friends for many years. 

  Potřebuji vědět, co jsem udělal špatně.   I need to know what I ´ve done wrong. 

  To se nikdy nestalo.   It has never happened. 

  Rozmyslel jsem si to.   I have changed my mind. 
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  Where has she gone?   Kam šla? 

  Have you found the guide?   Už jsi našel toho průvodce? 

  He has asked me a few times this week.   Tento týden se mě ptal několikrát. 

  Has he called?   Zavolal? 

  We learned it but we haven´t practised yet.   Naučili jsme se to, ale ještě jsme 
neprocvičovali. 

  We haven´t asked him yet.   Ještě jsme se ho neptali. 

  He has never met her.   Nikdy se s ní nesetkal. 

  Have you been to this resort?   Už jsi byl v tom letovisku? 
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  Have you discussed it with him?   Už jste to s ním diskutovali? 

  She has driven many miles.   Už řídila mnoho mil. 

  Why hasn´t he done it yet?   Proč to ještě neudělal? 

  He has visited my lessons this year.   Navštěvoval mé lekce tento rok. 

  Why haven´t you returned yet?   Proč jste se ještě nevrátili? 

  We have come on time.   Přišli jsme včas. 

  I need to know what I ´ve done wrong.   Potřebuji vědět, co jsem udělal špatně. 

  Has she already met you?   Už se s tebou setkala? 

  It has never happened.   To se nikdy nestalo. 

  I have lost my glasses and I can´t find 
them. 

  Ztratil jsem brýle a nemohu je najít. 

  Have they asked him today?   Zeptali se ho dnes? 

  Where have you gone?   Kam jsi šel? 

  You´ve surprised me.   Překvapil jsi mě. 

  Has anybody seen my key?   Viděl někdo můj klíč? 

  Have you bought a new suit?   Koupil sis nový oblek? 

  Have you already arrived?   Už jste přijeli? 

  Has she returned?   Už se vrátila? 

  They´ve never met us.   Nikdy se s námi nesetkali. 

  Why haven´t you brought it yet?   Proč jste to ještě nepřinesli? 

  They have not arrived yet.   Ještě nepřijeli. 

  I haven´t seen this film yet.   Ještě jsem neviděl ten film. 

  She´s been with him now.   Byla s ním právě teď. 

  They have already left.   Už odešli. 

  Has she bought new furniture?   Už koupila nový nábytek? 

  Has she discussed it with you?   Diskutovala to s tebou? 

  We haven´t done it yet.   Ještě jsme to neudělali. 

  I have known him since he was five.   Znám ho od té doby, co mu bylo pět. 

  We have just discussed about it.   Právě jsme o tom diskutovali. 

  It´s been a good day today.   To byl dnes dobrý den. 

  Has he already had it at home?   Už to měl doma? 
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  He´s already lost the match.   Už prohrál ten zápas. 

  I´m sorry, we haven´t bought it yet.   Omlouvám se, ještě jsme to nekoupili. 

  Where have you been?   Kde jsi byl? 

  It has just happened.   Právě se to stalo. 

  They´ve never driven my car.   Nikdy neřídili mé auto. 

  Has she come?   Už přišla? 

  I have not bought it yet.   Ještě jsem to nekoupil. 

  They have already come.   Už přišli. 

  I haven´t done anything bad.   Neudělal jsem nic špatného. 

  Has it been good?   Bylo to dobré? 

  Why has he broken the window?   Proč rozbil to okno? 

  I have just called him.   Právě jsem mu volal. 

  We´ve just heard his speech.   Právě jsme slyšeli jeho projev. 

  We have not called him yet.   Ještě jsme mu nevolali. 

  She has not driven my car yet.   Ještě neřídila moje auto. 

  She has just bought a new dress.   Právě si koupila nové šaty. 

  Have you ever had a car like this?   Měl jsi někdy auto jako toto? 

  Why hasn´t he begun yet?   Proč ještě nezačal? 

  We´ve already met him.   Už jsme se s ním setkali. 

  Have they chosen the correct size?   Vybrali si správnou velikost? 

  Have you visited his relatives?   Navštívil jsi jeho příbuzné? 

  I have just practised my knowledge.   Právě jsem procvičil své znalosti. 

  We have done it together.   Udělali jsme to spolu. 

  Why have you begun late?   Proč jste začali pozdě? 

  We´ve been friends for many years.   Jsme přátelé mnoho let. 

  We haven´t bought the car yet.   Ještě jsme to auto nekoupili. 

  Who has built the tent?   Kdo postavil ten stan? 

  I have never driven his car.   Nikdy jsem neřídil jeho auto. 

  He has not come yet.   Ještě nepřišel. 

  We have never been there.   Nikdy jsme tam nebyli.  

  I have changed my mind.   Rozmyslel jsem si to. 
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Přišli jsme včas. Ještě jsme se ho neptali. Nikdy se s námi nesetkali. 

Koupil sis nový oblek? Ještě nepřijeli. To byl dnes dobrý den. 

Měl jsi někdy auto jako toto? Proč ještě nezačal? Právě si koupila nové šaty. 

Zavolal? Už jsi našel toho průvodce? Neudělal jsem nic špatného. 

Nikdy jsem neřídil jeho auto. Už jsme se s ním setkali. Jsme přátelé mnoho let. 

Už koupila nový nábytek? 
Navštěvoval mé lekce tento 

rok. 
Znám ho od té doby, co mu 

bylo pět. 
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They´ve never met us. We haven´t asked him yet. We have come on time. 

It´s been a good day today. They have not arrived yet. Have you bought a new suit? 

She has just bought a new 
dress. 

Why hasn´t he begun yet? 
Have you ever had a car like 

this? 

I haven´t done anything bad. Have you found the guide? Has he called? 

We´ve been friends for many 
years. 

We´ve already met him. I have never driven his car. 

I have known him since he 
was five. 

He has visited my lessons 
this year. 

Has she bought new 
furniture? 
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Právě jsem procvičil své 
znalosti. 

Už jsi byl v tom letovisku? 
Právě jsme o tom 

diskutovali. 

Už přišla? 
Naučili jsme se to, ale ještě 

jsme neprocvičovali. 
Navštívil jsi jeho příbuzné? 

Potřebuji vědět, co jsem 
udělal špatně. 

Proč jste to ještě nepřinesli? Ještě jsem to nekoupil. 

Právě se to stalo. Kde jsi byl? Nikdy jsme tam nebyli.  

Kdo postavil ten stan? Proč jste začali pozdě? Už řídila mnoho mil. 

Právě jsme slyšeli jeho 
projev. 

Právě jsem mu volal. Už jste to s ním diskutovali? 
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We have just discussed about 
it. 

Have you been to this resort? 
I have just practised my 

knowledge. 

Have you visited his 
relatives? 

We learned it but we haven´t 
practised yet. 

Has she come? 

I have not bought it yet. 
Why haven´t you brought it 

yet? 
I need to know what I ´ve 

done wrong. 

We have never been there. Where have you been? It has just happened. 

She has driven many miles. Why have you begun late? Who has built the tent? 

Have you discussed it with 
him? 

I have just called him. We´ve just heard his speech. 
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Proč to ještě neudělal? 
Tento týden se mě ptal 

několikrát. 
Omlouvám se, ještě jsme to 

nekoupili. 

Už přišli. Už prohrál ten zápas. To se nikdy nestalo. 

Nikdy se s ní nesetkal. Překvapil jsi mě. Už to měl doma? 

Proč rozbil to okno? Diskutovala to s tebou? Ještě neřídila moje auto. 

Byla s ním právě teď. Vybrali si správnou velikost? Udělali jsme to spolu. 

Zeptali se ho dnes? Ještě jsme to auto nekoupili. Už se vrátila? 
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I´m sorry, we haven´t bought 
it yet. 

He has asked me a few times 
this week. 

Why hasn´t he done it yet? 

It has never happened. He´s already lost the match. They have already come. 

Has he already had it at 
home? 

You´ve surprised me. He has never met her. 

She has not driven my car 
yet. 

Has she discussed it with 
you? 

Why has he broken the 
window? 

We have done it together. 
Have they chosen the correct 

size? 
She´s been with him now. 

Has she returned? 
We haven´t bought the car 

yet. 
Have they asked him today? 
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Ještě jsme mu nevolali. Už se s tebou setkala? 
Ztratil jsem brýle a nemohu 

je najít. 

Viděl někdo můj klíč? Kam jsi šel? Proč jste se ještě nevrátili? 

Už jste přijeli? Nikdy neřídili mé auto. Kam šla? 

Už odešli. Ještě jsme to neudělali. Ještě nepřišel. 

Bylo to dobré? Ještě jsem neviděl ten film. Rozmyslel jsem si to. 

-  -  -  
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I have lost my glasses and I 
can´t find them. 

Has she already met you? We have not called him yet. 

Why haven´t you returned 
yet? 

Where have you gone? Has anybody seen my key? 

Where has she gone? 
They´ve never driven my 

car. 
Have you already arrived? 

He has not come yet. We haven´t done it yet. They have already left. 

I have changed my mind. I haven´t seen this film yet. Has it been good? 
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  Už přišli. ................................................................. 

  Navštěvoval mé lekce tento rok. ................................................................. 

  Už přišla? ................................................................. 

  Už jsme se s ním setkali. ................................................................. 

  Nikdy jsme tam nebyli.  ................................................................. 

  Ještě jsem to nekoupil. ................................................................. 

  Nikdy se s námi nesetkali. ................................................................. 

  Proč rozbil to okno? ................................................................. 

  Tento týden se mě ptal několikrát. ................................................................. 

  Už jste přijeli? ................................................................. 

  Omlouvám se, ještě jsme to nekoupili. ................................................................. 

  Znám ho od té doby, co mu bylo pět. ................................................................. 

  Ještě nepřijeli. ................................................................. 

  Už koupila nový nábytek? ................................................................. 

  Ztratil jsem brýle a nemohu je najít. ................................................................. 

  Právě jsem procvičil své znalosti. ................................................................. 

  Proč jste začali pozdě? ................................................................. 

  Zavolal? ................................................................. 

  Už prohrál ten zápas. ................................................................. 

  Už řídila mnoho mil. ................................................................. 

  Nikdy jsem neřídil jeho auto. ................................................................. 

  Už to měl doma? ................................................................. 

  To byl dnes dobrý den. ................................................................. 

  Rozmyslel jsem si to. ................................................................. 

  Ještě nepřišel. ................................................................. 

  Ještě jsme mu nevolali. ................................................................. 

  Kdo postavil ten stan? ................................................................. 

  Kam šla? ................................................................. 

  Zeptali se ho dnes? ................................................................. 

  Ještě neřídila moje auto. ................................................................. 
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  Vybrali si správnou velikost? ................................................................. 

  Potřebuji vědět, co jsem udělal špatně. ................................................................. 

  Měl jsi někdy auto jako toto? ................................................................. 

  Proč to ještě neudělal? ................................................................. 

  Viděl někdo můj klíč? ................................................................. 

  Ještě jsme se ho neptali. ................................................................. 

  Právě se to stalo. ................................................................. 

  Překvapil jsi mě. ................................................................. 

  Ještě jsme to auto nekoupili. ................................................................. 

  Přišli jsme včas. ................................................................. 

  Nikdy se s ní nesetkal. ................................................................. 

  Udělali jsme to spolu. ................................................................. 

  Nikdy neřídili mé auto. ................................................................. 

  Naučili jsme se to, ale ještě jsme 
neprocvičovali. 

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

  Proč jste to ještě nepřinesli? ................................................................. 

  Proč jste se ještě nevrátili? ................................................................. 

  Právě jsme slyšeli jeho projev. ................................................................. 

  Kde jsi byl? ................................................................. 

  Právě si koupila nové šaty. ................................................................. 

  Diskutovala to s tebou? ................................................................. 

  Už jste to s ním diskutovali? ................................................................. 

  To se nikdy nestalo. ................................................................. 

  Koupil sis nový oblek? ................................................................. 

  Proč ještě nezačal? ................................................................. 

  Už jsi našel toho průvodce? ................................................................. 

  Neudělal jsem nic špatného. ................................................................. 

  Právě jsme o tom diskutovali. ................................................................. 

  Právě jsem mu volal. ................................................................. 

  Navštívil jsi jeho příbuzné? ................................................................. 

  Už odešli. ................................................................. 
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  Ještě jsem neviděl ten film. ................................................................. 

  Už jsi byl v tom letovisku? ................................................................. 

  Bylo to dobré? ................................................................. 

  Ještě jsme to neudělali. ................................................................. 

  Jsme přátelé mnoho let. ................................................................. 

  Byla s ním právě teď. ................................................................. 

  Už se vrátila? ................................................................. 
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  Už přišli.   They have already come. 

  Navštěvoval mé lekce tento rok.   He has visited my lessons this year. 

  Už přišla?   Has she come? 

  Už jsme se s ním setkali.   We´ve already met him. 

  Nikdy jsme tam nebyli.    We have never been there. 

  Ještě jsem to nekoupil.   I have not bought it yet. 

  Nikdy se s námi nesetkali.   They´ve never met us. 

  Proč rozbil to okno?   Why has he broken the window? 

  Tento týden se mě ptal několikrát.   He has asked me a few times this week. 

  Už jste přijeli?   Have you already arrived? 

  Omlouvám se, ještě jsme to nekoupili.   I´m sorry, we haven´t bought it yet. 

  Znám ho od té doby, co mu bylo pět.   I have known him since he was five. 

  Ještě nepřijeli.   They have not arrived yet. 

  Už koupila nový nábytek?   Has she bought new furniture? 

  Ztratil jsem brýle a nemohu je najít.   I have lost my glasses and I can´t find 
them. 

  Právě jsem procvičil své znalosti.   I have just practised my knowledge. 

  Proč jste začali pozdě?   Why have you begun late? 

  Zavolal?   Has he called? 

  Už prohrál ten zápas.   He´s already lost the match. 

  Už řídila mnoho mil.   She has driven many miles. 

  Nikdy jsem neřídil jeho auto.   I have never driven his car. 
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  Už to měl doma?   Has he already had it at home? 

  To byl dnes dobrý den.   It´s been a good day today. 

  Rozmyslel jsem si to.   I have changed my mind. 

  Ještě nepřišel.   He has not come yet. 

  Ještě jsme mu nevolali.   We have not called him yet. 

  Kdo postavil ten stan?   Who has built the tent? 

  Kam šla?   Where has she gone? 

  Zeptali se ho dnes?   Have they asked him today? 

  Ještě neřídila moje auto.   She has not driven my car yet. 

  Vybrali si správnou velikost?   Have they chosen the correct size? 

  Potřebuji vědět, co jsem udělal špatně.   I need to know what I ´ve done wrong. 

  Měl jsi někdy auto jako toto?   Have you ever had a car like this? 

  Proč to ještě neudělal?   Why hasn´t he done it yet? 

  Viděl někdo můj klíč?   Has anybody seen my key? 

  Ještě jsme se ho neptali.   We haven´t asked him yet. 

  Právě se to stalo.   It has just happened. 

  Překvapil jsi mě.   You´ve surprised me. 

  Ještě jsme to auto nekoupili.   We haven´t bought the car yet. 

  Přišli jsme včas.   We have come on time. 

  Nikdy se s ní nesetkal.   He has never met her. 

  Udělali jsme to spolu.   We have done it together. 

  Nikdy neřídili mé auto.   They´ve never driven my car. 

  Naučili jsme se to, ale ještě jsme 
neprocvičovali. 

  We learned it but we haven´t practised yet. 

  Proč jste to ještě nepřinesli?   Why haven´t you brought it yet? 

  Proč jste se ještě nevrátili?   Why haven´t you returned yet? 

  Právě jsme slyšeli jeho projev.   We´ve just heard his speech. 

  Kde jsi byl?   Where have you been? 

  Právě si koupila nové šaty.   She has just bought a new dress. 

  Diskutovala to s tebou?   Has she discussed it with you? 

  Už jste to s ním diskutovali?   Have you discussed it with him? 
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  To se nikdy nestalo.   It has never happened. 

  Koupil sis nový oblek?   Have you bought a new suit? 

  Proč ještě nezačal?   Why hasn´t he begun yet? 

  Už jsi našel toho průvodce?   Have you found the guide? 

  Neudělal jsem nic špatného.   I haven´t done anything bad. 

  Právě jsme o tom diskutovali.   We have just discussed about it. 

  Právě jsem mu volal.   I have just called him. 

  Navštívil jsi jeho příbuzné?   Have you visited his relatives? 

  Už odešli.   They have already left. 

  Ještě jsem neviděl ten film.   I haven´t seen this film yet. 

  Už jsi byl v tom letovisku?   Have you been to this resort? 

  Bylo to dobré?   Has it been good? 

  Ještě jsme to neudělali.   We haven´t done it yet. 

  Jsme přátelé mnoho let.   We´ve been friends for many years. 

  Byla s ním právě teď.   She´s been with him now. 

  Už se vrátila?   Has she returned? 
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S průběhovým časem jsme se již setkali u času přítomného (I am waiting), kde popisoval děj, 

který právě probíhal ( Jsem čekající - čekám). Rovněž jsme si již popsali i minulý čas průběhový (I 
was waiting), který používáme tehdy, pokud chci zdůraznit, že daný děj probíhal ne opakovaně nebo 
určitou delší dobu. Rovněž čas předpřítomný má svoji průběhovou formu. Předpřítomný čas 
průběhový použijeme tehdy, když popisujeme děj, který v minulosti začal a pokračuje i ve 
chvíli, kdy o něm hovořím. 
 

Do češtiny překládáme většinou časem přítomným. Vezměme si příklad: "Čekám tady už 
hodinu". To znamená, že před hodinou jsem začal čekat a čekám tady stále. Nebo například "Čtu tu 
knihu od pátku." Dnes je například úterý. Já jsem začal číst v pátek, četl jsem v sobotu, neděli, pondělí 
a čtu i dnes. Protože děj probíhal v době předpřítomné (od pátku vlastně až dosud), použiji čas 
předpřítomný průběhový. 
 

Pro praktické použití nám může posloužit jednoduchá pomůcka. Pokud mám českou větu v 
čase přítomném, přeložím časem přítomným. (Čtu tu knihu - I read the book/ I am reading the 
book). Pokud mám větu v čase přítomném a u ní určení času -tj od kdy nebo jak dlouho daný děj trvá 
(Čtu tu knihu od pátku, Čtu tu knihu dva dny)- použiji čas předpřítomný průběhový. 
 
 

Jako každý průběhový čas, i předpřítomný průběhový se tvoří pomocí tvaru slovesa TO BE + 
významového slovesa s koncovkou -ing.  v předpřítomném čase to bude logicky předpřítomný tvar 
slovesa TO BE (I have been , She has been .  a sloveso významové i ingovém tvaru 
  

Podmět + HAVE/HAS BEEN + ........ing  + FOR/SINCE + časový údaj 
  
I have been living here since December.  Bydlím tady od prosince. 
  
She has been reading the book for one week. Ona čte tu knihu týden. 
  

S předpřítomným časem je spojeno používání časových předložek FOR a SINCE. FOR 
používám pro vyjádření délky, jak dlouho už děj probíhá (for two months - dva měsíce) a SINCE 
pro vyjádření odkdy daný děj probíhá (since December - od prosince 
 
I´ve been living here for twenty years.      Bydlím tady dvacet let. 
 
V záporné větě oznamovací se zápor tvoří pomocí NOT stejně jako u prostého času. 
 
They have not been working here since June.    Nepracují zde od června. 
 
Otázku vytvoříme převrácením slovosledu stejně jako u prostého času. 
 
How long has she been dancing?       Jak dlouho tančí? 
 
 

Předložka FOR je velice těsně spjata s použitím předpřítomného času. To proto, že téměř 
každá věta v čase předpřítomném obsahuje časový údaj - Plave už dvě hodiny. Čekám už hodinu - a 
tato předložka se používá právě k  určení délky oné doby. Nemá přímý překlad do češtiny a ve větě 
se klade před časový údaj. Podívejme se na příklady: 
 
He´s been waiting for you for an hour.     Čeká na tebe už hodinu. 
She´s been expecting us for seven days.     Očekává nás už sedm dnů. 
We´ve been solving the problem for two months.  Řešíme ten problém už dva měsíce. 
She´s been learning English for two years.     Učí se anglicky už dva roky. 
They have been speaking about it for two hours.   Mluví o tom už dvě hodiny. 
 
SINCE 
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SINCE na rozdíl od FOR vyjadřuje odkdy daný děj probíhá. Je to alternativní vyjádření k 
FOR. Dejme tomu, že dnes je středa. Pokud řeknu "Píšu tu zprávu od pondělka" -" I have been 
writing this report since Monday" a nebo řeknu " Píši tu zprávu tři dny"-I have been writing this 
report for three days", sděluji totéž.  
 
I´ve been working here since July.       Pracuji zde od července. 
I´ve been staying at this hotel since Wednesday.   Bydlím v tomto hotelu od středy. 
We have been watching TV sice morning.      Díváme se na televizi od rána. 
They´ve been sitting and listening to the music since I came home.    

Poslouchají hudbu od té doby, co 
jsem přišel domů. 

We´ve been living here since the end of the war.      Bydlíme zde od konce války. 
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  We´ve been reading this book since 
September. 

  Čteme tu knihu od září. 

  How long has she been living here?   Jak dlouho tady ona bydlí? 

  She has liked opera since she was a child.   Ona má ráda operu od doby, kdy byla dítě. 

  How long have you been speaking about 
it? 

  Jak dlouho už o tom mluvíte? 

  I´ve been expecting you for one hour.   Očekávám tě už hodinu. 

  How long have you been watching TV?   Jak dlouho se díváte na televizi? 

  I´ve been watching TV since morning.   Dívám se na televizi od rána. 

  They´ve been sitting and listening to the 
music since I came home. 

  Sedí a poslouchají hudbu od doby, co jsem 
přišel domů. 

  How long have they been serving in the 
army? 

  Jak dlouho už slouží v armádě? 

  How long have you been swimming?   Jak dlouho už plaveš? 

  How long have you been reading this 
book? 

  Jak dlouho už čteš tu knihu? 

  You´ve been living here for two years.   Žiješ tady již dva roky. 

  I´ve been contributing to them since it 
happened. 

  Přispívám jim od té doby, co se to stalo. 

  We have been solving the problem for two 
months. 

  Řešíme ten problém už dva měsíce. 

  How long have you been swimming?   Jak dlouho už plavete? 

  How long have you been trying it?   Jak dlouho se o to pokoušíš? 

  They have not been working here since 
June. 

  Nepracují tady od června. 

  I´ve been learning English for five years.   Učím se anglicky už pět let. 

  How long has Peter been living here?   Jak dlouho tady Petr bydlí? 

  How long have you been expecting it?   Jak dlouho už to očekáváte? 

  He´s been serving in the army for one 
year. 

  Slouží v armádě už rok. 

  How long has she been solving the 
problem? 

  Jak dlouho řeší ona ten problém? 
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  They have been waiting for our advice 
since last week. 

  Čekají na naši radu od minulého týdne. 

  I´ve been dreaming of this car since I first 
saw it. 

  Sním o tom autu od té doby, co jsem ho 
poprvé viděl. 

  We´ve been living here since the end of 
the war. 

  Bydlíme tady od konce války. 

  How long have you been solving this 
problem? 

  Jak dlouho už řešíš ten problém? 

  How long has she been staying at this 
hotel? 

  Jak dlouho už ona bydlí v tomto hotelu? 

  We´ve been learning for the exam for two 
months. 

  Učíme se na tu zkoušku už dva měsíce. 

  I´ve been thinking about it for two months.   Myslím na to už dva měsíce. 

  They´ve been manufacturing the car since 
2005 

  Vyrábějí to auto od roku 2005. 

  We should go. They´ve been waiting for 
us. 

  Měli bychom jít. Čekají na nás. 

  She has not been living here for almost 
two years. 

  Ona tady nebydlí téměř dva roky. 

  I´ve been speaking about it for a year.   Mluvím o tom už rok. 

  She has been speaking about it the whole 
evening. 

  Ona o tom mluví celý večer. 

  I´ve been reading this book for two weeks.   Čtu tu knihu už dva týdny. 

  I´ve been learning German for two years.   Učím se německy už dva roky. 

  He has been wearing this jacket for two 
weeks. 

  Nosí to sako už dva týdny. 

  They´ve been watching TV all day long.   Dívají se na televizi celý den. 

  You´ve been talking about it for too long.   Mluvíš o tom už příliš dlouho. 

  How long has she been working for this 
company? 

  Jak dlouho ona pracuje v té společnosti? 

  How long have you been going through 
the correspondence? 

  Jak dlouho procházíš tu korespondenci? 

  How long have they been asking you?   Jak dlouho už se tě ptají? 

  Sorry I am late. Have you been waiting 
long? 

  Promiň, že jdu pozdě. Čekáš dlouho? 

  He has been living here for twenty years.   On tady žije dvacet let. 
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  He´s been asking me for a week.   On se mě ptá už týden. 

  Someone has been sitting in my chair!   Někdo seděl na mé židli! 

  How long have they been exploring the 
countryside? 

  Jak dlouho už prozkoumávají tu krajinu? 

  She´s been learning English for two years.   Ona se učí anglicky dva roky. 

  She´s been solving this problem for two 
years. 

  Ona ten problém řeší už dva roky. 

  I have understood this problem since the 
end of last year. 

  Rozumím tomu problému od konce 
minulého roku. 

  Someone has been sleeping in my bed!   Někdo spal v mé posteli! 

  I´ve been watching this film since two 
o´clock. 

  Dívám se na ten film od dvou hodin. 

  They´ve been exploring the countryside 
for two weeks. 

  Prozkoumávají tu krajinu už dva týdny. 

  He has been dancing for two hours.   On tančí už dvě hodiny. 

  She´s been trying to meet me for two days.   Ona se pokouší se mnou setkat už dva dny. 

  How long have you been dreaming of her?   Jak dlouho už o ní sníš? 

  He has been asking me about it for two 
days. 

  On se mě na to ptá už dva dny. 

  How long have you been saving money?   Jak dlouho už šetříš peníze? 

  How long have they been manufacturing 
the car? 

  Jak dlouho vyrábějí to auto? 

  Has she been waiting long?   Čeká ona dlouho? 

  How long have you been working for him?   Jak dlouho pro něj pracuješ? 

  They have been learning English for seven 
years. 

  Oni se učí anglicky už sedm let. 
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  Bydlíme tady od konce války.   We´ve been living here since the end of 
the war. 

  Dívají se na televizi celý den.   They´ve been watching TV all day long. 

  Sedí a poslouchají hudbu od doby, co jsem 
přišel domů. 

  They´ve been sitting and listening to the 
music since I came home. 

  Vyrábějí to auto od roku 2005.   They´ve been manufacturing the car since 
2005 

  Ona o tom mluví celý večer.   She has been speaking about it the whole 
evening. 

  Někdo spal v mé posteli!   Someone has been sleeping in my bed! 

  Myslím na to už dva měsíce.   I´ve been thinking about it for two months. 

  Někdo seděl na mé židli!   Someone has been sitting in my chair! 

  Řešíme ten problém už dva měsíce.   We have been solving the problem for two 
months. 

  Sním o tom autu od té doby, co jsem ho 
poprvé viděl. 

  I´ve been dreaming of this car since I first 
saw it. 

  Jak dlouho už o tom mluvíte?   How long have you been speaking about 
it? 

  Mluvíš o tom už příliš dlouho.   You´ve been talking about it for too long. 

  Ona se pokouší se mnou setkat už dva dny.   She´s been trying to meet me for two days. 

  Ona se učí anglicky dva roky.   She´s been learning English for two years. 

  Jak dlouho už šetříš peníze?   How long have you been saving money? 

  Jak dlouho procházíš tu korespondenci?   How long have you been going through 
the correspondence? 

  Slouží v armádě už rok.   He´s been serving in the army for one 
year. 

  Žiješ tady již dva roky.   You´ve been living here for two years. 

  Nepracují tady od června.   They have not been working here since 
June. 

  On se mě ptá už týden.   He´s been asking me for a week. 

  Jak dlouho už ona bydlí v tomto hotelu?   How long has she been staying at this 
hotel? 

  Učím se anglicky už pět let.   I´ve been learning English for five years. 
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  Jak dlouho pro něj pracuješ?   How long have you been working for him? 

  Čtu tu knihu už dva týdny.   I´ve been reading this book for two weeks. 

  Jak dlouho už řešíš ten problém?   How long have you been solving this 
problem? 

  Nosí to sako už dva týdny.   He has been wearing this jacket for two 
weeks. 

  Jak dlouho už to očekáváte?   How long have you been expecting it? 

  Měli bychom jít. Čekají na nás.   We should go. They´ve been waiting for 
us. 

  Učíme se na tu zkoušku už dva měsíce.   We´ve been learning for the exam for two 
months. 

  Mluvím o tom už rok.   I´ve been speaking about it for a year. 

  On tady žije dvacet let.   He has been living here for twenty years. 

  Přispívám jim od té doby, co se to stalo.   I´ve been contributing to them since it 
happened. 

  Čteme tu knihu od září.   We´ve been reading this book since 
September. 

  Jak dlouho tady ona bydlí?   How long has she been living here? 

  Čekají na naši radu od minulého týdne.   They have been waiting for our advice 
since last week. 

  Promiň, že jdu pozdě. Čekáš dlouho?   Sorry I am late. Have you been waiting 
long? 

  Jak dlouho už prozkoumávají tu krajinu?   How long have they been exploring the 
countryside? 

  Čeká ona dlouho?   Has she been waiting long? 

  Jak dlouho tady Petr bydlí?   How long has Peter been living here? 

  Jak dlouho se o to pokoušíš?   How long have you been trying it? 

  Jak dlouho už čteš tu knihu?   How long have you been reading this 
book? 

  Jak dlouho už plaveš?   How long have you been swimming? 

  Ona tady nebydlí téměř dva roky.   She has not been living here for almost 
two years. 

  Jak dlouho už se tě ptají?   How long have they been asking you? 

  On tančí už dvě hodiny.   He has been dancing for two hours. 

  Očekávám tě už hodinu.   I´ve been expecting you for one hour. 
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  Ona má ráda operu od doby, kdy byla dítě.   She has liked opera since she was a child. 

  Jak dlouho řeší ona ten problém?   How long has she been solving the 
problem? 

  Jak dlouho už plavete?   How long have you been swimming? 

  Ona ten problém řeší už dva roky.   She´s been solving this problem for two 
years. 

  Jak dlouho už o ní sníš?   How long have you been dreaming of her? 

  Dívám se na ten film od dvou hodin.   I´ve been watching this film since two 
o´clock. 

  Rozumím tomu problému od konce 
minulého roku. 

  I have understood this problem since the 
end of last year. 

  Jak dlouho vyrábějí to auto?   How long have they been manufacturing 
the car? 

  Jak dlouho ona pracuje v té společnosti?   How long has she been working for this 
company? 

  Učím se německy už dva roky.   I´ve been learning German for two years. 

  Dívám se na televizi od rána.   I´ve been watching TV since morning. 

  On se mě na to ptá už dva dny.   He has been asking me about it for two 
days. 

  Jak dlouho se díváte na televizi?   How long have you been watching TV? 

  Jak dlouho už slouží v armádě?   How long have they been serving in the 
army? 

  Prozkoumávají tu krajinu už dva týdny.   They´ve been exploring the countryside 
for two weeks. 

  Oni se učí anglicky už sedm let.   They have been learning English for seven 
years. 
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  We´ve been living here since the end of 
the war. 

  Bydlíme tady od konce války. 

  They´ve been sitting and listening to the 
music since I came home. 

  Sedí a poslouchají hudbu od doby, co jsem 
přišel domů. 

  How long has she been staying at this 
hotel? 

  Jak dlouho už ona bydlí v tomto hotelu? 

  They´ve been exploring the countryside 
for two weeks. 

  Prozkoumávají tu krajinu už dva týdny. 
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  She´s been solving this problem for two 
years. 

  Ona ten problém řeší už dva roky. 

  He has been dancing for two hours.   On tančí už dvě hodiny. 

  How long has she been living here?   Jak dlouho tady ona bydlí? 

  They´ve been manufacturing the car since 
2005 

  Vyrábějí to auto od roku 2005. 

  I´ve been thinking about it for two months.   Myslím na to už dva měsíce. 

  She´s been trying to meet me for two days.   Ona se pokouší se mnou setkat už dva dny. 

  How long have you been dreaming of her?   Jak dlouho už o ní sníš? 

  You´ve been living here for two years.   Žiješ tady již dva roky. 

  We have been solving the problem for two 
months. 

  Řešíme ten problém už dva měsíce. 

  How long have you been watching TV?   Jak dlouho se díváte na televizi? 

  She has liked opera since she was a child.   Ona má ráda operu od doby, kdy byla dítě. 

  How long have you been solving this 
problem? 

  Jak dlouho už řešíš ten problém? 

  I´ve been reading this book for two weeks.   Čtu tu knihu už dva týdny. 

  We´ve been learning for the exam for two 
months. 

  Učíme se na tu zkoušku už dva měsíce. 

  They´ve been watching TV all day long.   Dívají se na televizi celý den. 

  Someone has been sitting in my chair!   Někdo seděl na mé židli! 

  How long have you been expecting it?   Jak dlouho už to očekáváte? 

  I´ve been contributing to them since it 
happened. 

  Přispívám jim od té doby, co se to stalo. 

  They have not been working here since 
June. 

  Nepracují tady od června. 

  He´s been serving in the army for one 
year. 

  Slouží v armádě už rok. 

  How long have you been reading this 
book? 

  Jak dlouho už čteš tu knihu? 

  I´ve been learning English for five years.   Učím se anglicky už pět let. 

  How long have you been working for him?   Jak dlouho pro něj pracuješ? 

  How long have they been asking you?   Jak dlouho už se tě ptají? 

  I´ve been dreaming of this car since I first 
saw it. 

  Sním o tom autu od té doby, co jsem ho 
poprvé viděl. 
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  I´ve been expecting you for one hour.   Očekávám tě už hodinu. 

  How long has she been working for this 
company? 

  Jak dlouho ona pracuje v té společnosti? 

  I´ve been watching this film since two 
o´clock. 

  Dívám se na ten film od dvou hodin. 

  He has been living here for twenty years.   On tady žije dvacet let. 

  How long has Peter been living here?   Jak dlouho tady Petr bydlí? 

  She´s been learning English for two years.   Ona se učí anglicky dva roky. 

  He´s been asking me for a week.   On se mě ptá už týden. 

  I´ve been speaking about it for a year.   Mluvím o tom už rok. 

  How long has she been solving the 
problem? 

  Jak dlouho řeší ona ten problém? 

  You´ve been talking about it for too long.   Mluvíš o tom už příliš dlouho. 

  I´ve been learning German for two years.   Učím se německy už dva roky. 

  I´ve been watching TV since morning.   Dívám se na televizi od rána. 

  Has she been waiting long?   Čeká ona dlouho? 

  I have understood this problem since the 
end of last year. 

  Rozumím tomu problému od konce 
minulého roku. 

  How long have you been speaking about 
it? 

  Jak dlouho už o tom mluvíte? 

  We should go. They´ve been waiting for 
us. 

  Měli bychom jít. Čekají na nás. 

  How long have you been saving money?   Jak dlouho už šetříš peníze? 

  How long have they been serving in the 
army? 

  Jak dlouho už slouží v armádě? 

  He has been asking me about it for two 
days. 

  On se mě na to ptá už dva dny. 

  Sorry I am late. Have you been waiting 
long? 

  Promiň, že jdu pozdě. Čekáš dlouho? 

  How long have you been swimming?   Jak dlouho už plaveš? 

  How long have you been swimming?   Jak dlouho už plavete? 

  We´ve been reading this book since 
September. 

  Čteme tu knihu od září. 

  They have been waiting for our advice 
since last week. 

  Čekají na naši radu od minulého týdne. 
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  He has been wearing this jacket for two 
weeks. 

  Nosí to sako už dva týdny. 

  How long have they been exploring the 
countryside? 

  Jak dlouho už prozkoumávají tu krajinu? 

  How long have you been going through 
the correspondence? 

  Jak dlouho procházíš tu korespondenci? 

  How long have they been manufacturing 
the car? 

  Jak dlouho vyrábějí to auto? 

  She has been speaking about it the whole 
evening. 

  Ona o tom mluví celý večer. 

  She has not been living here for almost 
two years. 

  Ona tady nebydlí téměř dva roky. 

  Someone has been sleeping in my bed!   Někdo spal v mé posteli! 

  How long have you been trying it?   Jak dlouho se o to pokoušíš? 

  They have been learning English for seven 
years. 

  Oni se učí anglicky už sedm let. 
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Nepracují tady od června. Čtu tu knihu už dva týdny. Jak dlouho už šetříš peníze? 

On tančí už dvě hodiny. Nosí to sako už dva týdny. 
Promiň, že jdu pozdě. Čekáš 

dlouho? 

Jak dlouho tady ona bydlí? 
Řešíme ten problém už dva 

měsíce. 
Ona o tom mluví celý večer. 

Jak dlouho už plaveš? Očekávám tě už hodinu. On tady žije dvacet let. 

Jak dlouho už čteš tu knihu? 
Dívají se na televizi celý 

den. 
Ona tady nebydlí téměř dva 

roky. 

Ona se učí anglicky dva 
roky. 

Měli bychom jít. Čekají na 
nás. 

Jak dlouho procházíš tu 
korespondenci? 
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How long have you been 
saving money? 

I´ve been reading this book 
for two weeks. 

They have not been working 
here since June. 

Sorry I am late. Have you 
been waiting long? 

He has been wearing this 
jacket for two weeks. 

He has been dancing for two 
hours. 

She has been speaking about 
it the whole evening. 

We have been solving the 
problem for two months. 

How long has she been 
living here? 

He has been living here for 
twenty years. 

I´ve been expecting you for 
one hour. 

How long have you been 
swimming? 

She has not been living here 
for almost two years. 

They´ve been watching TV 
all day long. 

How long have you been 
reading this book? 

How long have you been 
going through the 
correspondence? 

We should go. They´ve been 
waiting for us. 

She´s been learning English 
for two years. 
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Jak dlouho ona pracuje v té 
společnosti? 

Učím se anglicky už pět let. 
Čekají na naši radu od 

minulého týdne. 

Ona se pokouší se mnou 
setkat už dva dny. 

Přispívám jim od té doby, co 
se to stalo. 

Jak dlouho se díváte na 
televizi? 

Jak dlouho tady Petr bydlí? 
Ona ten problém řeší už dva 

roky. 
Jak dlouho už slouží v 

armádě? 

Prozkoumávají tu krajinu už 
dva týdny. 

Žiješ tady již dva roky. Jak dlouho pro něj pracuješ? 

Dívám se na ten film od 
dvou hodin. 

Jak dlouho už řešíš ten 
problém? 

Učíme se na tu zkoušku už 
dva měsíce. 

Sním o tom autu od té doby, 
co jsem ho poprvé viděl. 

Čeká ona dlouho? Mluvím o tom už rok. 
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They have been waiting for 
our advice since last week. 

I´ve been learning English 
for five years. 

How long has she been 
working for this company? 

How long have you been 
watching TV? 

I´ve been contributing to 
them since it happened. 

She´s been trying to meet me 
for two days. 

How long have they been 
serving in the army? 

She´s been solving this 
problem for two years. 

How long has Peter been 
living here? 

How long have you been 
working for him? 

You´ve been living here for 
two years. 

They´ve been exploring the 
countryside for two weeks. 

We´ve been learning for the 
exam for two months. 

How long have you been 
solving this problem? 

I´ve been watching this film 
since two o´clock. 

I´ve been speaking about it 
for a year. 

Has she been waiting long? 
I´ve been dreaming of this 

car since I first saw it. 
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Jak dlouho už to očekáváte? 
Vyrábějí to auto od roku 

2005. 
Čteme tu knihu od září. 

Učím se německy už dva 
roky. 

Jak dlouho už o tom 
mluvíte? 

Myslím na to už dva měsíce. 

Ona má ráda operu od doby, 
kdy byla dítě. 

Rozumím tomu problému od 
konce minulého roku. 

Někdo seděl na mé židli! 

Někdo spal v mé posteli! Slouží v armádě už rok. Jak dlouho už o ní sníš? 

On se mě ptá už týden. 
Jak dlouho už ona bydlí v 

tomto hotelu? 
Sedí a poslouchají hudbu od 
doby, co jsem přišel domů. 

Jak dlouho už se tě ptají? 
Bydlíme tady od konce 

války. 
Mluvíš o tom už příliš 

dlouho. 
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We´ve been reading this 
book since September. 

They´ve been manufacturing 
the car since 2005 

How long have you been 
expecting it? 

I´ve been thinking about it 
for two months. 

How long have you been 
speaking about it? 

I´ve been learning German 
for two years. 

Someone has been sitting in 
my chair! 

I have understood this 
problem since the end of last 

year. 

She has liked opera since she 
was a child. 

How long have you been 
dreaming of her? 

He´s been serving in the 
army for one year. 

Someone has been sleeping 
in my bed! 

They´ve been sitting and 
listening to the music since I 

came home. 

How long has she been 
staying at this hotel? 

He´s been asking me for a 
week. 

You´ve been talking about it 
for too long. 

We´ve been living here since 
the end of the war. 

How long have they been 
asking you? 
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Jak dlouho už 
prozkoumávají tu krajinu? 

Dívám se na televizi od rána. Jak dlouho už plavete? 

On se mě na to ptá už dva 
dny. 

Jak dlouho se o to pokoušíš? Jak dlouho vyrábějí to auto? 

Jak dlouho řeší ona ten 
problém? 

Oni se učí anglicky už sedm 
let. 

-  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  
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How long have you been 
swimming? 

I´ve been watching TV since 
morning. 

How long have they been 
exploring the countryside? 

How long have they been 
manufacturing the car? 

How long have you been 
trying it? 

He has been asking me about 
it for two days. 

-  
They have been learning 
English for seven years. 

How long has she been 
solving the problem? 
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  Jak dlouho už plavete? ................................................................. 

  Jak dlouho tady ona bydlí? ................................................................. 

  Oni se učí anglicky už sedm let. ................................................................. 

  Jak dlouho tady Petr bydlí? ................................................................. 

  Dívám se na televizi od rána. ................................................................. 

  Vyrábějí to auto od roku 2005. ................................................................. 

  Žiješ tady již dva roky. ................................................................. 

  Čeká ona dlouho? ................................................................. 

  Měli bychom jít. Čekají na nás. ................................................................. 

  Rozumím tomu problému od konce 
minulého roku. 

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

  Čekají na naši radu od minulého týdne. ................................................................. 

  Ona má ráda operu od doby, kdy byla dítě. ................................................................. 

  Mluvím o tom už rok. ................................................................. 

  Promiň, že jdu pozdě. Čekáš dlouho? ................................................................. 

  Jak dlouho už to očekáváte? ................................................................. 

  Jak dlouho už slouží v armádě? ................................................................. 

  Někdo seděl na mé židli! ................................................................. 

  Jak dlouho už řešíš ten problém? ................................................................. 

  Jak dlouho už ona bydlí v tomto hotelu? ................................................................. 

  Jak dlouho už plaveš? ................................................................. 

  On tančí už dvě hodiny. ................................................................. 

  Čtu tu knihu už dva týdny. ................................................................. 

  Jak dlouho procházíš tu korespondenci? ................................................................. 

  Bydlíme tady od konce války. ................................................................. 

  Ona se pokouší se mnou setkat už dva dny. ................................................................. 

  Sním o tom autu od té doby, co jsem ho 
poprvé viděl. 

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

  Nepracují tady od června. ................................................................. 

  Ona o tom mluví celý večer. ................................................................. 

  Jak dlouho se o to pokoušíš? ................................................................. 
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  Ona ten problém řeší už dva roky. ................................................................. 

  Jak dlouho už prozkoumávají tu krajinu? ................................................................. 

  Někdo spal v mé posteli! ................................................................. 

  Ona se učí anglicky dva roky. ................................................................. 

  Slouží v armádě už rok. ................................................................. 

  Jak dlouho pro něj pracuješ? ................................................................. 

  Ona tady nebydlí téměř dva roky. ................................................................. 

  Myslím na to už dva měsíce. ................................................................. 

  On se mě ptá už týden. ................................................................. 

  Jak dlouho už čteš tu knihu? ................................................................. 

  Sedí a poslouchají hudbu od doby, co jsem 
přišel domů. 

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

  On se mě na to ptá už dva dny. ................................................................. 

  Jak dlouho už o tom mluvíte? ................................................................. 

  Jak dlouho vyrábějí to auto? ................................................................. 

  Očekávám tě už hodinu. ................................................................. 

  Učíme se na tu zkoušku už dva měsíce. ................................................................. 

  Čteme tu knihu od září. ................................................................. 

  Jak dlouho řeší ona ten problém? ................................................................. 

  Učím se německy už dva roky. ................................................................. 

  On tady žije dvacet let. ................................................................. 

  Jak dlouho už se tě ptají? ................................................................. 

  Dívají se na televizi celý den. ................................................................. 

  Prozkoumávají tu krajinu už dva týdny. ................................................................. 

  Dívám se na ten film od dvou hodin. ................................................................. 

  Řešíme ten problém už dva měsíce. ................................................................. 

  Mluvíš o tom už příliš dlouho. ................................................................. 

  Jak dlouho už o ní sníš? ................................................................. 

  Přispívám jim od té doby, co se to stalo. ................................................................. 

  Jak dlouho už šetříš peníze? ................................................................. 

  Nosí to sako už dva týdny. ................................................................. 
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  Učím se anglicky už pět let. ................................................................. 

  Jak dlouho se díváte na televizi? ................................................................. 

  Jak dlouho ona pracuje v té společnosti? ................................................................. 
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  Jak dlouho už plavete?   How long have you been swimming? 

  Jak dlouho tady ona bydlí?   How long has she been living here? 

  Oni se učí anglicky už sedm let.   They have been learning English for seven 
years. 

  Jak dlouho tady Petr bydlí?   How long has Peter been living here? 

  Dívám se na televizi od rána.   I´ve been watching TV since morning. 

  Vyrábějí to auto od roku 2005.   They´ve been manufacturing the car since 
2005 

  Žiješ tady již dva roky.   You´ve been living here for two years. 

  Čeká ona dlouho?   Has she been waiting long? 

  Měli bychom jít. Čekají na nás.   We should go. They´ve been waiting for 
us. 

  Rozumím tomu problému od konce 
minulého roku. 

  I have understood this problem since the 
end of last year. 

  Čekají na naši radu od minulého týdne.   They have been waiting for our advice 
since last week. 

  Ona má ráda operu od doby, kdy byla dítě.   She has liked opera since she was a child. 

  Mluvím o tom už rok.   I´ve been speaking about it for a year. 

  Promiň, že jdu pozdě. Čekáš dlouho?   Sorry I am late. Have you been waiting 
long? 

  Jak dlouho už to očekáváte?   How long have you been expecting it? 

  Jak dlouho už slouží v armádě?   How long have they been serving in the 
army? 

  Někdo seděl na mé židli!   Someone has been sitting in my chair! 

  Jak dlouho už řešíš ten problém?   How long have you been solving this 
problem? 

  Jak dlouho už ona bydlí v tomto hotelu?   How long has she been staying at this 
hotel? 

  Jak dlouho už plaveš?   How long have you been swimming? 
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  On tančí už dvě hodiny.   He has been dancing for two hours. 

  Čtu tu knihu už dva týdny.   I´ve been reading this book for two weeks. 

  Jak dlouho procházíš tu korespondenci?   How long have you been going through 
the correspondence? 

  Bydlíme tady od konce války.   We´ve been living here since the end of 
the war. 

  Ona se pokouší se mnou setkat už dva dny.   She´s been trying to meet me for two days. 

  Sním o tom autu od té doby, co jsem ho 
poprvé viděl. 

  I´ve been dreaming of this car since I first 
saw it. 

  Nepracují tady od června.   They have not been working here since 
June. 

  Ona o tom mluví celý večer.   She has been speaking about it the whole 
evening. 

  Jak dlouho se o to pokoušíš?   How long have you been trying it? 

  Ona ten problém řeší už dva roky.   She´s been solving this problem for two 
years. 

  Jak dlouho už prozkoumávají tu krajinu?   How long have they been exploring the 
countryside? 

  Někdo spal v mé posteli!   Someone has been sleeping in my bed! 

  Ona se učí anglicky dva roky.   She´s been learning English for two years. 

  Slouží v armádě už rok.   He´s been serving in the army for one 
year. 

  Jak dlouho pro něj pracuješ?   How long have you been working for him? 

  Ona tady nebydlí téměř dva roky.   She has not been living here for almost 
two years. 

  Myslím na to už dva měsíce.   I´ve been thinking about it for two months. 

  On se mě ptá už týden.   He´s been asking me for a week. 

  Jak dlouho už čteš tu knihu?   How long have you been reading this 
book? 

  Sedí a poslouchají hudbu od doby, co jsem 
přišel domů. 

  They´ve been sitting and listening to the 
music since I came home. 

  On se mě na to ptá už dva dny.   He has been asking me about it for two 
days. 

  Jak dlouho už o tom mluvíte?   How long have you been speaking about 
it? 
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  Jak dlouho vyrábějí to auto?   How long have they been manufacturing 
the car? 

  Očekávám tě už hodinu.   I´ve been expecting you for one hour. 

  Učíme se na tu zkoušku už dva měsíce.   We´ve been learning for the exam for two 
months. 

  Čteme tu knihu od září.   We´ve been reading this book since 
September. 

  Jak dlouho řeší ona ten problém?   How long has she been solving the 
problem? 

  Učím se německy už dva roky.   I´ve been learning German for two years. 

  On tady žije dvacet let.   He has been living here for twenty years. 

  Jak dlouho už se tě ptají?   How long have they been asking you? 

  Dívají se na televizi celý den.   They´ve been watching TV all day long. 

  Prozkoumávají tu krajinu už dva týdny.   They´ve been exploring the countryside 
for two weeks. 

  Dívám se na ten film od dvou hodin.   I´ve been watching this film since two 
o´clock. 

  Řešíme ten problém už dva měsíce.   We have been solving the problem for two 
months. 

  Mluvíš o tom už příliš dlouho.   You´ve been talking about it for too long. 

  Jak dlouho už o ní sníš?   How long have you been dreaming of her? 

  Přispívám jim od té doby, co se to stalo.   I´ve been contributing to them since it 
happened. 

  Jak dlouho už šetříš peníze?   How long have you been saving money? 

  Nosí to sako už dva týdny.   He has been wearing this jacket for two 
weeks. 

  Učím se anglicky už pět let.   I´ve been learning English for five years. 

  Jak dlouho se díváte na televizi?   How long have you been watching TV? 

  Jak dlouho ona pracuje v té společnosti?   How long has she been working for this 
company? 
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036_Lekce 10_slovní zásoba 11 - 17_poslouchejte 

  afford   dovolit si (časově, finančně) 

  appear   zdát se, připadat 

  hesitate   váhat 

  claim   tvrdit, nárokovat 

  pay attention   věnovat pozornost 

  require   vyžadovat 

  argument   hádka 

  purchase   koupit 

  release   uvolnit, vydat 

  seem   připadat, zdát se 

  cooperate   spolupracovat 

  guide   průvodce 

  disappear   zmizet 

  disgusted   znechucen 

  admit   připustit 

  insist on   trvat na 

  pass the exam   složit zkoušku 

  control   řídit 

  postpone   odložit v čase 

  notify   dát vědět, nahlásit, uvědomit koho 

  belong to   patřit k, náležet 

  accomodation   ubytování 

  serve   sloužit 

  forgive   odpustit 

  concern   týkat se 

  knowledge   znalost 

  collapse   zhroutit se 

  reward   odměnit 

  quit   přestat s, dát výpověď v práci 

  outbreak   propuknutí (epidemie) 
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  contribute   přispívat 

  deny   popřít 

  threaten   hrozit 

  I can´t help   nemohu si pomoci, musím 

  tool   nástroj 

  prevent sb from st   zabránit někomu v něčem 

  avoid   vyhnout se 

  amazed   ohromený 

  condition   podmínka, stav (zdravotní) 

  propose   navrhnout, požádat o ruku 

  confused   zmatený 

  speech   řeč, projev 

  to be good at   být dobrý v 

  intend   pokoušet se 

  replace   nahradit 

  announce   oznámit 

  change sb´s mind   rozmyslet se 

  persuade   přesvědčit 

  annoyed   naštvaný 

  embarassed   ztrapněný 

  fancy   představit si 

  forbidden   zakázaný 

  regret   litovat 

  instead of   namísto (čeho) 

  give up   vzdát 

  resort   rekreační oblast 

  advertise   propagovat 

  feel like   cítit se na, chtít 

  deserve   zasloužit si 

  involve   zahrnout, zapojit do 

  in spite of   navzdory 
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  alerted   v pozoru 

  manufacture   vyrábět 

  last   trvat 

  besides   kromě 

  to be interested in   zajímat se o 

  embarassing   trapný 

  turn down   ztišit 

  apply for a job   požádat o práci 

  obtain   získat 

  submit   odevzdat 

  astonished   ohromený 

  reach   dosah, dosáhnout 

  worth   hodnota, stát za 

  cast    obsadit do role, hodit 

  put off   odložit 

  disgusting   znechucující 

  mind   vadit 

  alerting   znepokojující 

  steal   ukrást 

  endless   nekonečný 
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  hádka   argument 

  rozmyslet se   change sb´s mind 

  vzdát   give up 

  být dobrý v   to be good at 

  ohromený   amazed 

  představit si   fancy 

  vadit   mind 

  ukrást   steal 

  uvolnit, vydat   release 
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  ohromený   astonished 

  zdát se, připadat   appear 

  zasloužit si   deserve 

  přestat s, dát výpověď v práci   quit 

  spolupracovat   cooperate 

  sloužit   serve 

  znepokojující   alerting 

  trvat na   insist on 

  pokoušet se   intend 

  zabránit někomu v něčem   prevent sb from st 

  tvrdit, nárokovat   claim 

  patřit k, náležet   belong to 

  váhat   hesitate 

  znechucen   disgusted 

  dovolit si (časově, finančně)   afford 

  přesvědčit   persuade 

  zakázaný   forbidden 

  dát vědět, nahlásit, uvědomit koho   notify 

  znechucující   disgusting 

  ubytování   accomodation 

  rekreační oblast   resort 

  odložit   put off 

  zmizet   disappear 

  vyhnout se   avoid 

  navrhnout, požádat o ruku   propose 

  věnovat pozornost   pay attention 

  propuknutí (epidemie)   outbreak 

  navzdory   in spite of 

  vyžadovat   require 

  přispívat   contribute 

  hodnota, stát za   worth 
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  nástroj   tool 

  trapný   embarassing 

  požádat o práci   apply for a job 

  litovat   regret 

  vyrábět   manufacture 

  obsadit do role, hodit   cast  

  zahrnout, zapojit do   involve 

  koupit   purchase 

  namísto (čeho)   instead of 

  připadat, zdát se   seem 

  průvodce   guide 

  nemohu si pomoci, musím   I can´t help 

  podmínka, stav (zdravotní)   condition 

  trvat   last 

  popřít   deny 

  zmatený   confused 

  odměnit   reward 

  připustit   admit 

  propagovat   advertise 

  hrozit   threaten 

  zhroutit se   collapse 

  týkat se   concern 

  cítit se na, chtít   feel like 

  znalost   knowledge 

  získat   obtain 

  odložit v čase   postpone 

  ztrapněný   embarassed 

  dosah, dosáhnout   reach 

  zajímat se o   to be interested in 

  kromě   besides 

  odevzdat   submit 
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  nahradit   replace 

  odpustit   forgive 

  složit zkoušku   pass the exam 

  řeč, projev   speech 

  naštvaný   annoyed 

  oznámit   announce 

  ztišit   turn down 

  v pozoru   alerted 

  řídit   control 

  nekonečný   endless 

 

038.00_Lekce 10_slovní zásoba 11 - 17_anglický poslech 

  claim   tvrdit, nárokovat 

  reach   dosah, dosáhnout 

  embarassed   ztrapněný 

  apply for a job   požádat o práci 

  in spite of   navzdory 

  postpone   odložit v čase 

  intend   pokoušet se 

  afford   dovolit si (časově, finančně) 

  give up   vzdát 

  knowledge   znalost 

  disgusting   znechucující 

  belong to   patřit k, náležet 

  cast    obsadit do role, hodit 

  announce   oznámit 

  mind   vadit 

  disgusted   znechucen 

  condition   podmínka, stav (zdravotní) 

  resort   rekreační oblast 

  pass the exam   složit zkoušku 
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  tool   nástroj 

  cooperate   spolupracovat 

  I can´t help   nemohu si pomoci, musím 

  control   řídit 

  accomodation   ubytování 

  require   vyžadovat 

  to be good at   být dobrý v 

  appear   zdát se, připadat 

  put off   odložit 

  alerting   znepokojující 

  annoyed   naštvaný 

  alerted   v pozoru 

  forbidden   zakázaný 

  admit   připustit 

  serve   sloužit 

  disappear   zmizet 

  worth   hodnota, stát za 

  pay attention   věnovat pozornost 

  contribute   přispívat 

  advertise   propagovat 

  quit   přestat s, dát výpověď v práci 

  to be interested in   zajímat se o 

  notify   dát vědět, nahlásit, uvědomit koho 

  astonished   ohromený 

  besides   kromě 

  argument   hádka 

  forgive   odpustit 

  replace   nahradit 

  avoid   vyhnout se 

  persuade   přesvědčit 

  release   uvolnit, vydat 
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  guide   průvodce 

  turn down   ztišit 

  concern   týkat se 

  collapse   zhroutit se 

  purchase   koupit 

  confused   zmatený 

  hesitate   váhat 

  deny   popřít 

  steal   ukrást 

  last   trvat 

  instead of   namísto (čeho) 

  change sb´s mind   rozmyslet se 

  feel like   cítit se na, chtít 

  outbreak   propuknutí (epidemie) 

  reward   odměnit 

  speech   řeč, projev 

  submit   odevzdat 

  threaten   hrozit 

  seem   připadat, zdát se 

  propose   navrhnout, požádat o ruku 

  deserve   zasloužit si 

  insist on   trvat na 

  embarassing   trapný 

  obtain   získat 

  manufacture   vyrábět 

  prevent sb from st   zabránit někomu v něčem 

  involve   zahrnout, zapojit do 

  amazed   ohromený 

  regret   litovat 

  fancy   představit si 

  endless   nekonečný 
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038.01_Lekce 10_slovní zásoba 11 - 17_karty 

insist on cast  require 

afford concern last 

control guide knowledge 

resort speech change sb´s mind 

contribute serve manufacture 

condition argument outbreak 
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vyžadovat obsadit do role, hodit trvat na 

trvat týkat se dovolit si (časově, finančně) 

znalost průvodce řídit 

rozmyslet se řeč, projev rekreační oblast 

vyrábět sloužit přispívat 

propuknutí (epidemie) hádka podmínka, stav (zdravotní) 
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announce collapse release 

disappear cooperate forgive 

notify forbidden amazed 

confused annoyed embarassing 

embarassed disgusting disgusted 

alerting alerted astonished 
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uvolnit, vydat zhroutit se oznámit 

odpustit spolupracovat zmizet 

ohromený zakázaný 
dát vědět, nahlásit, uvědomit 

koho 

trapný naštvaný zmatený 

znechucen znechucující ztrapněný 

ohromený v pozoru znepokojující 
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mind involve submit 

pay attention admit deny 

avoid apply for a job give up 

turn down put off fancy 

steal regret prevent sb from st 

pass the exam feel like I can´t help 
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odevzdat zahrnout, zapojit do vadit 

popřít připustit věnovat pozornost 

vzdát požádat o práci vyhnout se 

představit si odložit ztišit 

zabránit někomu v něčem litovat ukrást 

nemohu si pomoci, musím cítit se na, chtít složit zkoušku 
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quit intend postpone 

worth propose to be interested in 

to be good at tool instead of 

in spite of reward purchase 

replace obtain belong to 

advertise besides hesitate 
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odložit v čase pokoušet se 
přestat s, dát výpověď v 

práci 

zajímat se o navrhnout, požádat o ruku hodnota, stát za 

namísto (čeho) nástroj být dobrý v 

koupit odměnit navzdory 

patřit k, náležet získat nahradit 

váhat kromě propagovat 
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persuade accomodation reach 

deserve threaten seem 

claim appear endless 

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  
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dosah, dosáhnout ubytování přesvědčit 

připadat, zdát se hrozit zasloužit si 

nekonečný zdát se, připadat tvrdit, nárokovat 
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038.02_Lekce 10_slovní zásoba 11 - 17_test 

  zmatený ................................................................. 

  vadit ................................................................. 

  zhroutit se ................................................................. 

  ztišit ................................................................. 

  ukrást ................................................................. 

  patřit k, náležet ................................................................. 

  spolupracovat ................................................................. 

  trapný ................................................................. 

  nekonečný ................................................................. 

  trvat ................................................................. 

  nahradit ................................................................. 

  váhat ................................................................. 

  namísto (čeho) ................................................................. 

  nástroj ................................................................. 

  ubytování ................................................................. 

  věnovat pozornost ................................................................. 

  propuknutí (epidemie) ................................................................. 

  zasloužit si ................................................................. 

  dát vědět, nahlásit, uvědomit koho ................................................................. 

  zmizet ................................................................. 

  hrozit ................................................................. 

  přesvědčit ................................................................. 

  pokoušet se ................................................................. 

  podmínka, stav (zdravotní) ................................................................. 

  odevzdat ................................................................. 

  ztrapněný ................................................................. 

  odměnit ................................................................. 

  kromě ................................................................. 

  přestat s, dát výpověď v práci ................................................................. 

  řeč, projev ................................................................. 
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  trvat na ................................................................. 

  navrhnout, požádat o ruku ................................................................. 

  zakázaný ................................................................. 

  znechucující ................................................................. 

  zabránit někomu v něčem ................................................................. 

  odpustit ................................................................. 

  obsadit do role, hodit ................................................................. 

  přispívat ................................................................. 

  propagovat ................................................................. 

  představit si ................................................................. 

  týkat se ................................................................. 

  průvodce ................................................................. 

  zdát se, připadat ................................................................. 

  naštvaný ................................................................. 

  oznámit ................................................................. 

  zajímat se o ................................................................. 

  uvolnit, vydat ................................................................. 

  vyhnout se ................................................................. 

  nemohu si pomoci, musím ................................................................. 

  ohromený ................................................................. 

  navzdory ................................................................. 

  požádat o práci ................................................................. 

  odložit ................................................................. 

  koupit ................................................................. 

  znepokojující ................................................................. 

  v pozoru ................................................................. 

  cítit se na, chtít ................................................................. 

  tvrdit, nárokovat ................................................................. 

  vyžadovat ................................................................. 

  rozmyslet se ................................................................. 

  připadat, zdát se ................................................................. 
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  znechucen ................................................................. 

  vzdát ................................................................. 

  hodnota, stát za ................................................................. 

  řídit ................................................................. 

  dovolit si (časově, finančně) ................................................................. 

  popřít ................................................................. 

  ohromený ................................................................. 

  rekreační oblast ................................................................. 

  litovat ................................................................. 

  připustit ................................................................. 

  znalost ................................................................. 

  sloužit ................................................................. 

  být dobrý v ................................................................. 

  hádka ................................................................. 

  dosah, dosáhnout ................................................................. 

  získat ................................................................. 

  zahrnout, zapojit do ................................................................. 

  odložit v čase ................................................................. 

  složit zkoušku ................................................................. 

  vyrábět ................................................................. 

 

038.02_Lekce 10_slovní zásoba 11 - 17_test_klíč 

  zmatený   confused 

  vadit   mind 

  zhroutit se   collapse 

  ztišit   turn down 

  ukrást   steal 

  patřit k, náležet   belong to 

  spolupracovat   cooperate 

  trapný   embarassing 

  nekonečný   endless 
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  trvat   last 

  nahradit   replace 

  váhat   hesitate 

  namísto (čeho)   instead of 

  nástroj   tool 

  ubytování   accomodation 

  věnovat pozornost   pay attention 

  propuknutí (epidemie)   outbreak 

  zasloužit si   deserve 

  dát vědět, nahlásit, uvědomit koho   notify 

  zmizet   disappear 

  hrozit   threaten 

  přesvědčit   persuade 

  pokoušet se   intend 

  podmínka, stav (zdravotní)   condition 

  odevzdat   submit 

  ztrapněný   embarassed 

  odměnit   reward 

  kromě   besides 

  přestat s, dát výpověď v práci   quit 

  řeč, projev   speech 

  trvat na   insist on 

  navrhnout, požádat o ruku   propose 

  zakázaný   forbidden 

  znechucující   disgusting 

  zabránit někomu v něčem   prevent sb from st 

  odpustit   forgive 

  obsadit do role, hodit   cast  

  přispívat   contribute 

  propagovat   advertise 

  představit si   fancy 
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  týkat se   concern 

  průvodce   guide 

  zdát se, připadat   appear 

  naštvaný   annoyed 

  oznámit   announce 

  zajímat se o   to be interested in 

  uvolnit, vydat   release 

  vyhnout se   avoid 

  nemohu si pomoci, musím   I can´t help 

  ohromený   amazed 

  navzdory   in spite of 

  požádat o práci   apply for a job 

  odložit   put off 

  koupit   purchase 

  znepokojující   alerting 

  v pozoru   alerted 

  cítit se na, chtít   feel like 

  tvrdit, nárokovat   claim 

  vyžadovat   require 

  rozmyslet se   change sb´s mind 

  připadat, zdát se   seem 

  znechucen   disgusted 

  vzdát   give up 

  hodnota, stát za   worth 

  řídit   control 

  dovolit si (časově, finančně)   afford 

  popřít   deny 

  ohromený   astonished 

  rekreační oblast   resort 

  litovat   regret 

  připustit   admit 
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  znalost   knowledge 

  sloužit   serve 

  být dobrý v   to be good at 

  hádka   argument 

  dosah, dosáhnout   reach 

  získat   obtain 

  zahrnout, zapojit do   involve 

  odložit v čase   postpone 

  složit zkoušku   pass the exam 

  vyrábět   manufacture 
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039_Lekce 11_prostý čas v průběhovém_vysvětlení 
 
V této krátké, ale o to důležitější lekci se zaměříme na slovesa, která netvoří průběhový čas,  Proto ve 
větách, kde bychom normálně použili předpřítomný průběhový čas,  použijeme předpřítomný  čas 
prostý. Jedná se o několik základních, a proto velmi používaných sloves: 
 
TO HAVE How long have you had this car?    
  Jak dlouho máš to auto? 
 
TO LIKE She has liked opera since she was a child.     
  Má ráda operu od té doby,  co byla dítě. 
 
TO KNOW How long have you known Mary?    
  Jak dlouho znáš Marii? 
 
TO BE  We´ve been here for an hour.         
  Jsme zde již hodinu. 
 
TO UNDERSTAND  
  I have understood this problem since the end of last year.    
  Rozumím tomu problému od konce minulého roku. 
 
 

040_Lekce 11_prostý čas v průběhovém_procvičovací 
věty_poslouchejte 

  I have liked it since I first saw it.   Líbí se mi to od té doby, co jsme to poprvé 
viděl. 

  How long have you known?   Jak dlouho to víš? 

  How long have you been here?   Jak dlouho už tady jsi? 

  He has had fever for three days.   Má tři dny horečku. 

  Where have you been?   Kde jsi byl? 

  How long have you known Mary?   Jak dlouho už znáš Marii? 

  How long have they been here?   Jak dlouho tady jsou? 

  You have known the rules since the 
beginning. 

  Pravidla znáš od začátku. 

  We have been together for twenty years.   Jsme spolu dvacet let. 

  How long has he been your boss?   Jak dlouho je on tvým šéfem? 

  They have known about it since it 
happened. 

  Ví o tom od té doby, co se to stalo. 

  She has had the watch since September.   Ona má ty hodinky od září. 

  How long have you been in such a 
condition? 

  Jak dlouho jsi v takovém stavu? 
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  We have known from the start.   Víme o tom od začátku. 

  All my life I have liked chocolate.   Celý život mám rád čokoládu. 

  We´ve had this book since January.   Máme tu knihu od ledna. 

  I have been here since Monday and I am 
already bored. 

  Jsem tady od pondělka a už se nudím. 

  How long has he had the car?   Jak dlouho už má to auto? 

  We have been here for an hour.   Jsme tady už hodinu. 

  How long have they been ill?   Jak dlouho jsou nemocní? 

  How long have you had it?   jak dlouho to máte? 

  Have you had it?   Už jsi to měl? 

 

041_Lekce 11_prostý čas v průběhovém_procvičovací věty_přeložte 

  Jak dlouho už tady jsi?   How long have you been here? 

  Jsme tady už hodinu.   We have been here for an hour. 

  Ona má ty hodinky od září.   She has had the watch since September. 

  Jsme spolu dvacet let.   We have been together for twenty years. 

  Má tři dny horečku.   He has had fever for three days. 

  Jak dlouho už má to auto?   How long has he had the car? 

  jak dlouho to máte?   How long have you had it? 

  Víme o tom od začátku.   We have known from the start. 

  Jak dlouho už znáš Marii?   How long have you known Mary? 

  Jak dlouho jsi v takovém stavu?   How long have you been in such a 
condition? 

  Pravidla znáš od začátku.   You have known the rules since the 
beginning. 

  Jak dlouho jsou nemocní?   How long have they been ill? 

  Jak dlouho je on tvým šéfem?   How long has he been your boss? 

  Kde jsi byl?   Where have you been? 

  Celý život mám rád čokoládu.   All my life I have liked chocolate. 

  Jsem tady od pondělka a už se nudím.   I have been here since Monday and I am 
already bored. 

  Líbí se mi to od té doby, co jsme to poprvé 
viděl. 

  I have liked it since I first saw it. 
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  Jak dlouho tady jsou?   How long have they been here? 

  Ví o tom od té doby, co se to stalo.   They have known about it since it 
happened. 

  Jak dlouho to víš?   How long have you known? 

  Máme tu knihu od ledna.   We´ve had this book since January. 

  Už jsi to měl?   Have you had it? 

 

042.00_Lekce 11_prostý čas v průběhovém_anglický poslech 

  They have known about it since it 
happened. 

  Ví o tom od té doby, co se to stalo. 

  How long have they been here?   Jak dlouho tady jsou? 

  How long have you been in such a 
condition? 

  Jak dlouho jsi v takovém stavu? 

  All my life I have liked chocolate.   Celý život mám rád čokoládu. 

  We have known from the start.   Víme o tom od začátku. 

  How long has he had the car?   Jak dlouho už má to auto? 

  I have been here since Monday and I am 
already bored. 

  Jsem tady od pondělka a už se nudím. 

  You have known the rules since the 
beginning. 

  Pravidla znáš od začátku. 

  How long have they been ill?   Jak dlouho jsou nemocní? 

  How long have you known Mary?   Jak dlouho už znáš Marii? 

  Where have you been?   Kde jsi byl? 

  He has had fever for three days.   Má tři dny horečku. 

  How long have you had it?   jak dlouho to máte? 

  How long has he been your boss?   Jak dlouho je on tvým šéfem? 

  She has had the watch since September.   Ona má ty hodinky od září. 

  I have liked it since I first saw it.   Líbí se mi to od té doby, co jsme to poprvé 
viděl. 

  How long have you been here?   Jak dlouho už tady jsi? 

  How long have you known?   Jak dlouho to víš? 

  We´ve had this book since January.   Máme tu knihu od ledna. 

  We have been together for twenty years.   Jsme spolu dvacet let. 
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  We have been here for an hour.   Jsme tady už hodinu. 

  Have you had it?   Už jsi to měl? 
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042.01_Lekce 11_prostý čas v průběhovém_karty 

Ona má ty hodinky od září. Jak dlouho už má to auto? Jak dlouho už znáš Marii? 

Máme tu knihu od ledna. Jak dlouho už tady jsi? Jsme tady už hodinu. 

Jak dlouho tady jsou? Jak dlouho to víš? Víme o tom od začátku. 

Ví o tom od té doby, co se to 
stalo. 

jak dlouho to máte? Jak dlouho jsou nemocní? 

Líbí se mi to od té doby, co 
jsme to poprvé viděl. 

Celý život mám rád 
čokoládu. 

Jsme spolu dvacet let. 

Jsem tady od pondělka a už 
se nudím. 

Pravidla znáš od začátku. Má tři dny horečku. 
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How long have you known 
Mary? 

How long has he had the 
car? 

She has had the watch since 
September. 

We have been here for an 
hour. 

How long have you been 
here? 

We´ve had this book since 
January. 

We have known from the 
start. 

How long have you known? 
How long have they been 

here? 

How long have they been ill? How long have you had it? 
They have known about it 

since it happened. 

We have been together for 
twenty years. 

All my life I have liked 
chocolate. 

I have liked it since I first 
saw it. 

He has had fever for three 
days. 

You have known the rules 
since the beginning. 

I have been here since 
Monday and I am already 

bored. 
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Jak dlouho je on tvým 
šéfem? 

Jak dlouho jsi v takovém 
stavu? 

Kde jsi byl? 

Už jsi to měl? -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

 
 
 
 
 
 
 



 232 

Where have you been? 
How long have you been in 

such a condition? 
How long has he been your 

boss? 

-  -  Have you had it? 

 

  



 233 

042.02_Lekce 11_prostý čas v průběhovém_test 

  Jak dlouho už znáš Marii? ................................................................. 

  Ví o tom od té doby, co se to stalo. ................................................................. 

  Máme tu knihu od ledna. ................................................................. 

  Jak dlouho tady jsou? ................................................................. 

  Jsme spolu dvacet let. ................................................................. 

  Celý život mám rád čokoládu. ................................................................. 

  Líbí se mi to od té doby, co jsme to poprvé 
viděl. 

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

  Jak dlouho už má to auto? ................................................................. 

  Ona má ty hodinky od září. ................................................................. 

  Má tři dny horečku. ................................................................. 

  Jak dlouho už tady jsi? ................................................................. 

  Jsem tady od pondělka a už se nudím. ................................................................. 

  Jak dlouho je on tvým šéfem? ................................................................. 

  Jak dlouho to víš? ................................................................. 

  Víme o tom od začátku. ................................................................. 

  Pravidla znáš od začátku. ................................................................. 

  Už jsi to měl? ................................................................. 

  Jak dlouho jsi v takovém stavu? ................................................................. 

  Jsme tady už hodinu. ................................................................. 

  Jak dlouho jsou nemocní? ................................................................. 

  Kde jsi byl? ................................................................. 

  jak dlouho to máte? ................................................................. 

 

042.02_Lekce 11_prostý čas v průběhovém_test_klíč 

  Jak dlouho už znáš Marii?   How long have you known Mary? 

  Ví o tom od té doby, co se to stalo.   They have known about it since it 
happened. 

  Máme tu knihu od ledna.   We´ve had this book since January. 

  Jak dlouho tady jsou?   How long have they been here? 

  Jsme spolu dvacet let.   We have been together for twenty years. 
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  Celý život mám rád čokoládu.   All my life I have liked chocolate. 

  Líbí se mi to od té doby, co jsme to poprvé 
viděl. 

  I have liked it since I first saw it. 

  Jak dlouho už má to auto?   How long has he had the car? 

  Ona má ty hodinky od září.   She has had the watch since September. 

  Má tři dny horečku.   He has had fever for three days. 

  Jak dlouho už tady jsi?   How long have you been here? 

  Jsem tady od pondělka a už se nudím.   I have been here since Monday and I am 
already bored. 

  Jak dlouho je on tvým šéfem?   How long has he been your boss? 

  Jak dlouho to víš?   How long have you known? 

  Víme o tom od začátku.   We have known from the start. 

  Pravidla znáš od začátku.   You have known the rules since the 
beginning. 

  Už jsi to měl?   Have you had it? 

  Jak dlouho jsi v takovém stavu?   How long have you been in such a 
condition? 

  Jsme tady už hodinu.   We have been here for an hour. 

  Jak dlouho jsou nemocní?   How long have they been ill? 

  Kde jsi byl?   Where have you been? 

  Jak dlouho to máte?   How long have you had it? 
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043_Lekce 12_předminulý čas_vysvětlení 
 

V této lekci s dostaneme k poslednímu z minulých časů, k předminulému času 
 
 
 

Používá se pro popis děje,  který nastal  ještě před dalším minulým dějem nebo dobou, 
kterou považuji za minulou. V praxi jej budeme používat tehdy, budeme li mít souvětí složené 
ze dvou minulých dějů s tím, že jeden děj nastal před druhým To je velice důležitá podmínka ( Byl 
jsem doma předtím, než přišla). Ve větě "Byl jsem doma" bude tedy právě předminulý čas, protože 
tento děj byl první. Pak teprve "ona přišla". Ve druhé větě tedy bude minulý čas.  
Můžeme se setkat i s tím, že budeme mít dva minulé děje souběžné. Např. (Pracoval jsem na zahradě 
a Petr se učil. ) Tyto děje probíhaly souběžně, a proto bude v obou větách čas minulý. 
 
 

Předminulý čas má podobnou stavbu jako předpřítomný s tím, že pomocné sloveso HAVE je 
v minulém tvaru HAD 
 
Podmět + HAD +  3. tv. NS/ - ed 
I              had  asked him     Ptal jsem se ho. 
She              had   seen him     Viděla ho. 
 
Zejména v hovoru je možno utvořit stažené tvary (I´d been, He´d gone, We´d waited) 
 
Kladná oznamovací věta se tvoří výše popsaným způsobem 
 
I had learned the lagnugage before I left the country.    
Učil jsem se jazyk předtím, než  jsem odjel ze země. 
 
Záporná oznamovací věta se tvoří tak, že k HAD připojíme záporku NOT. Můžeme použít plný tvar  
(HAD NOT) i stažený (HADN´T) 
 
I hadn´t invited her before you called.  
Nepozval jsem ji předtím, než jsi zavolal. 
 
Otázka kladná se tvoří převrácením pořadí podmětu a slovesa u věty oznamovací 
 
Had you hidden it before they arrived?      
Schoval jsi to předtím, než přijeli? 
 
 

Jako každý čas, i předminulý má svoji prostou a průběhovou formu. Předminulý čas prostý 
se používá tehdy, pokud děj trval pouze krátce a nepovažuji za nutné ho nikterak zdůrazňovat. 
 
 
They had announced it before we could protest.   
Oznámili to dříve, než jsme mohli protestovat. 
 
The plane had landed before we arrived at the airport.     
Letadlo přistálo dříve, než jsme přijeli na letiště. 
 
Had she hidden the book before you entered the room?  
Schovala tu knihu dříve, než jsi vstoupil do místnosti? 
 
Řekli jsme si, že předminulý čas používáme v souvětích se dvěma minulými ději, z nichž jeden 
nastal před druhým. 
 

Jeho název by mohl svádět k tomu použít předminulý čas pro vyjádření velmi vzdálené 
minulosti (např. Stalo se to před pěti sty lety.) V této větě však proto, že mám pouze jeden děj, 
bude minulý čas. 
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PŘEDMINULÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ 
 

Čas předminulý průběhový se skládá z podmětu+ předminulého tvaru slovesa TO BE (HAD 
BEEN) a slovesa významového s koncovkou -ing. Použiji jej tehdy, pokud chci v souvětí vyjádřit, že 
vzdálenější (předminulý) děj trval  po určitou delší dobu nebo probíhal opakovaně (podobně jako u 
minulého průběhového).  Podívejme se na příklady:  
 
He´d been learning English for five years before he left for the USA.  
Učil se anglicky pět let předtím než odjel do USA. 
 
They had been watching TV before she called.     
Dívali se na televizi předtím, než zavolala. 
 
How long had you been watching TV before your father arrived?    
Jak dlouho ses díval na televizi předtím, než přijel tvůj otec? 
 
DALŠÍ POUŽITÍ 
 

Ve všech předchozích větách byla obsažena spojka "BEFORE", která odlišuje dvě časové 
roviny. Dva minulé děje mohou být vyjádřeny i bez této spojky, vzhledem k logické stavbě věty. 
Například ve větě "Četl jsem knihu, kterou jsi mi půjčil." mám opět dva minulé děje. Napřed nastal děj 
půjčení a poté následovalo čtení) Podívejme se na další příklady: 
 
He didn´t write the letter we had discussed.    
Nenapsal ten dopis, o kterém jsme hovořili. 
 
He spoke about the accomodation he had booked.  
Mluvil o ubytování, které rezervoval. 
 
He spoke about the film he had seen last year.           
Mluvil o filmu, který viděl minulý rok. 
 
They envied me the money I had found.                      
Záviděli mi peníze, které jsem našel. 
 
 
S předminulým časem se dále setkáme ve větách obsahujících časovou souslednost 
 
He said he had not done it.   Řekl, že to neudělal. 
 
Nebo v minulé podmínce: 
 
If I had known about it    Kdybych o tom (byl býval) věděl 
 
Nebo v přacích větách. 
 
I wish I had known about it then  Kéž bych o tom tenkrát (byl býval) věděl 
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  Had she hidden the book before you 
entered the room? 

  Schovala tu knihu předtím, než jsi vstoupil 
do pokoje? 

  We showed them things we had bought in 
London. 

  Ukázali jsme jim věci, které jsme koupili v 
Londýně. 

  He didn´t write the letter we had discussed 
about. 

  Nenapsal dopis, o kterém jsme diskutovali. 

  They envied me the money I had found.   Záviděli mi peníze, které jsem našel. 

  We had disappeared before they could do 
anything. 

  Zmizeli jsme předtím, než mohli cokoli 
udělat. 

  They had invited us before the party was 
canceled. 

  Pozvali nás předtím, než byla ta party 
zrušena. 

  She hadn´t read anything from me before 
she asked me to meet her. 

  Nečetla ode mne nic předtím, než mě 
požádala, abych se s ní setkal. 

  I met all students I had taught.   Setkal jsem se se všemi studenty, které 
jsem učil. 

  I had learned enough about it before I 
wrote the letter. 

  Dozvěděl jsem se o tom dost předtím, než 
jsem napsal ten dopis. 

  Had he worked a lot overtime before he 
collapsed? 

  Pracoval hodně přesčas předtím, než 
zkolaboval? 

  They had seen us before they refused our 
offer. 

  Viděli nás předtím, než odmítli naši 
nabídku. 

  Had you crossed the river before the 
bridge fell down? 

  Překročili jste řeku předtím, než most 
spadl? 

  Had you heard the song before the album 
was released? 

  Slyšel jsi tu píseň předtím, než bylo 
vydáno to album? 

  He invited us after you had told him.   Pozval nás poté, co jsi mu řekl. 

  You had agreed before you read the letter.   Souhlasil jsi předtím, než jsi četl ten dopis. 

  He´d been refusing to cooperate until you 
arrived. 

  Odmítal spolupracovat, dokud jsi nepřijel. 

  How long had you been watching TV 
before your father arrived? 

  Jak dlouho jsi se díval na televizi předtím, 
než přijel tvůj otec?  

  I had been writing at my PC when he 
arrived. 

  Psal jsem na svém PC, když přijel. 

  He hadn´t read any books before he met 
me. 

  Nečetl žádné knihy předtím, než se se 
mnou setkal. 

  She went shopping after she had parked 
the car. 

  Šla nakupovat poté, co zaparkovala auto. 
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  Had she read the letter before she brought 
it to you? 

  Četla ten dopis předtím, než ti ho přinesla? 

  We had learned about it before he called 
us. 

  Dozvěděli jsme se o tom předtím, než nám 
zavolal. 

  I had heard a lot about him before I met 
him. 

  Slyšel jsem o něm mnoho předtím, než 
jsem se s ním setkal. 

  Had he moved before the city was 
destroyed? 

  Přestěhoval se předtím, než bylo město 
zničeno? 

  Did you send letter I had given to you?   Poslal jsi dopis, který jsem ti dal? 

  You hadn´t read the book before you gave 
it to me. 

  Ty jsi nečetl tu knihu předtím, než jsi mi ji 
dal. 

  We invited them for a trip we had planned 
the day before. 

  Pozvali jsme je na výlet, který jsme 
naplánovali o den dříve. 

  He had spent a year in Africa before they 
sent him to India. 

  Strávil rok v Africe předtím, než ho poslali 
do Indie. 

  After they had planned the holiday this 
problem appeared. 

  Poté, co naplánovali prázdniny, objevil se 
tento problém. 

  Had he studied the problem before he 
wrote the article? 

  Studoval ten problém předtím, než napsal 
ten článek? 

  We had had it at home before she took it 
away. 

  Měli jsme to doma předtím, než to vzala 
pryč. 

  They had managed to hide everything 
before the police came. 

  Podařilo se jim vše schovat předtím, než 
přišla policie. 

  He spoke about the film he had seen last 
year. 

  Mluvil o filmu, který viděl minulý rok. 

  We discussed about the family we had 
visited a week ago. 

  Diskutovali jsme o rodině, kterou jsme 
navštívili před týdnem. 

  Had they escaped before the house started 
to burn? 

  Uprchli předtím, než dům začal hořet? 

  How long had you been learning before 
you moved to England? 

  Jak dlouho jsi se učil předtím, než jsi se 
přestěhoval do Anglie? 

  Had they agreed to your terms before they 
met you? 

  Souhlasili s vašimi podmínkami předtím, 
než se s vámi setkali? 

  He spoke about the accommodation he had 
reserved. 

  Mluvil o ubytování, které si rezervoval. 

  I had learned the language before I left the 
country. 

  Naučil jsem se jazyk předtím, než jsem 
opustil zemi. 
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  Where had you been before she came 
home? 

  Kde jsi byl předtím, než přišla domů? 

  I had left them before you called.   Opustil jsem je předtím, než jsi zavolal. 

  They made the final decision after they 
had seen me. 

  Učinili konečné rozhodnutí poté, co mě 
viděli. 

  He had been here before I told him about 
it. 

  Byl tady předtím, než jsem mu o tom řekl. 

  We spoke about the letter they had written.   Mluvili jsme o dopisu, který napsali. 

  She had taken these pills before she went 
to bed. 

  Vzala si ty prášky předtím, než šla do 
postele. 

  Had he told you before he left?   Řekl ti předtím, než odešel? 

  We hadn´t improved the results before he 
spoke about them. 

  Nezlepšili jsme výsledky předtím, než o 
nich mluvil. 

  Had you found the money before the 
police arrived? 

  Našel jsi peníze předtím, než přijela 
policie?  

  She hadn´t announced anything before she 
wasn´t sure. 

  Neoznámila nic předtím, než si nebyla 
jistá. 

  We talked about the books he had written.   Mluvili jsme o knihách, které napsal. 
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  Studoval ten problém předtím, než napsal 
ten článek? 

  Had he studied the problem before he 
wrote the article? 

  Mluvil o filmu, který viděl minulý rok.   He spoke about the film he had seen last 
year. 

  Ukázali jsme jim věci, které jsme koupili v 
Londýně. 

  We showed them things we had bought in 
London. 

  Opustil jsem je předtím, než jsi zavolal.   I had left them before you called. 

  Dozvěděli jsme se o tom předtím, než nám 
zavolal. 

  We had learned about it before he called 
us. 

  Vzala si ty prášky předtím, než šla do 
postele. 

  She had taken these pills before she went 
to bed. 

  Kde jsi byl předtím, než přišla domů?   Where had you been before she came 
home? 

  Psal jsem na svém PC, když přijel.   I had been writing at my PC when he 
arrived. 

  Podařilo se jim vše schovat předtím, než 
přišla policie. 

  They had managed to hide everything 
before the police came. 
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  Pozvali jsme je na výlet, který jsme 
naplánovali o den dříve. 

  We invited them for a trip we had planned 
the day before. 

  Měli jsme to doma předtím, než to vzala 
pryč. 

  We had had it at home before she took it 
away. 

  Zmizeli jsme předtím, než mohli cokoli 
udělat. 

  We had disappeared before they could do 
anything. 

  Pracoval hodně přesčas předtím, než 
zkolaboval? 

  Had he worked a lot overtime before he 
collapsed? 

  Poslal jsi dopis, který jsem ti dal?   Did you send letter I had given to you? 

  Dozvěděl jsem se o tom dost předtím, než 
jsem napsal ten dopis. 

  I had learned enough about it before I 
wrote the letter. 

  Viděli nás předtím, než odmítli naši 
nabídku. 

  They had seen us before they refused our 
offer. 

  Překročili jste řeku předtím, než most 
spadl? 

  Had you crossed the river before the 
bridge fell down? 

  Setkal jsem se se všemi studenty, které 
jsem učil. 

  I met all students I had taught. 

  Byl tady předtím, než jsem mu o tom řekl.   He had been here before I told him about 
it. 

  Řekl ti předtím, než odešel?   Had he told you before he left? 

  Souhlasil jsi předtím, než jsi četl ten dopis.   You had agreed before you read the letter. 

  Slyšel jsem o něm mnoho předtím, než 
jsem se s ním setkal. 

  I had heard a lot about him before I met 
him. 

  Nezlepšili jsme výsledky předtím, než o 
nich mluvil. 

  We hadn´t improved the results before he 
spoke about them. 

  Záviděli mi peníze, které jsem našel.   They envied me the money I had found. 

  Uprchli předtím, než dům začal hořet?   Had they escaped before the house started 
to burn? 

  Přestěhoval se předtím, než bylo město 
zničeno? 

  Had he moved before the city was 
destroyed? 

  Schovala tu knihu předtím, než jsi vstoupil 
do pokoje? 

  Had she hidden the book before you 
entered the room? 

  Našel jsi peníze předtím, než přijela 
policie?  

  Had you found the money before the 
police arrived? 

  Jak dlouho jsi se díval na televizi předtím, 
než přijel tvůj otec?  

  How long had you been watching TV 
before your father arrived? 
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  Neoznámila nic předtím, než si nebyla 
jistá. 

  She hadn´t announced anything before she 
wasn´t sure. 

  Nečetla ode mne nic předtím, než mě 
požádala, abych se s ní setkal. 

  She hadn´t read anything from me before 
she asked me to meet her. 

  Jak dlouho jsi se učil předtím, než jsi se 
přestěhoval do Anglie? 

  How long had you been learning before 
you moved to England? 

  Mluvili jsme o dopisu, který napsali.   We spoke about the letter they had written. 

  Odmítal spolupracovat, dokud jsi nepřijel.   He´d been refusing to cooperate until you 
arrived. 

  Slyšel jsi tu píseň předtím, než bylo 
vydáno to album? 

  Had you heard the song before the album 
was released? 

  Ty jsi nečetl tu knihu předtím, než jsi mi ji 
dal. 

  You hadn´t read the book before you gave 
it to me. 

  Nečetl žádné knihy předtím, než se se 
mnou setkal. 

  He hadn´t read any books before he met 
me. 

  Strávil rok v Africe předtím, než ho poslali 
do Indie. 

  He had spent a year in Africa before they 
sent him to India. 

  Souhlasili s vašimi podmínkami předtím, 
než se s vámi setkali? 

  Had they agreed to your terms before they 
met you? 

  Pozvali nás předtím, než byla ta party 
zrušena. 

  They had invited us before the party was 
canceled. 

  Nenapsal dopis, o kterém jsme diskutovali.   He didn´t write the letter we had discussed 
about. 

  Poté, co naplánovali prázdniny, objevil se 
tento problém. 

  After they had planned the holiday this 
problem appeared. 

  Mluvil o ubytování, které si rezervoval.   He spoke about the accommodation he had 
reserved. 

  Pozval nás poté, co jsi mu řekl.   He invited us after you had told him. 

  Četla ten dopis předtím, než ti ho přinesla?   Had she read the letter before she brought 
it to you? 

  Diskutovali jsme o rodině, kterou jsme 
navštívili před týdnem. 

  We discussed about the family we had 
visited a week ago. 

  Šla nakupovat poté, co zaparkovala auto.   She went shopping after she had parked 
the car. 

  Učinili konečné rozhodnutí poté, co mě 
viděli. 

  They made the final decision after they 
had seen me. 

  Naučil jsem se jazyk předtím, než jsem 
opustil zemi. 

  I had learned the language before I left the 
country. 
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  Mluvili jsme o knihách, které napsal.   We talked about the books he had written. 
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  We hadn´t improved the results before he 
spoke about them. 

  Nezlepšili jsme výsledky předtím, než o 
nich mluvil. 

  We showed them things we had bought in 
London. 

  Ukázali jsme jim věci, které jsme koupili v 
Londýně. 

  He invited us after you had told him.   Pozval nás poté, co jsi mu řekl. 

  How long had you been learning before 
you moved to England? 

  Jak dlouho jsi se učil předtím, než jsi se 
přestěhoval do Anglie? 

  We had had it at home before she took it 
away. 

  Měli jsme to doma předtím, než to vzala 
pryč. 

  Had he studied the problem before he 
wrote the article? 

  Studoval ten problém předtím, než napsal 
ten článek? 

  They envied me the money I had found.   Záviděli mi peníze, které jsem našel. 

  Where had you been before she came 
home? 

  Kde jsi byl předtím, než přišla domů? 

  You had agreed before you read the letter.   Souhlasil jsi předtím, než jsi četl ten dopis. 

  Had she hidden the book before you 
entered the room? 

  Schovala tu knihu předtím, než jsi vstoupil 
do pokoje? 

  He had spent a year in Africa before they 
sent him to India. 

  Strávil rok v Africe předtím, než ho poslali 
do Indie. 

  He spoke about the film he had seen last 
year. 

  Mluvil o filmu, který viděl minulý rok. 

  Had they escaped before the house started 
to burn? 

  Uprchli předtím, než dům začal hořet? 

  She hadn´t announced anything before she 
wasn´t sure. 

  Neoznámila nic předtím, než si nebyla 
jistá. 

  You hadn´t read the book before you gave 
it to me. 

  Ty jsi nečetl tu knihu předtím, než jsi mi ji 
dal. 

  They made the final decision after they 
had seen me. 

  Učinili konečné rozhodnutí poté, co mě 
viděli. 

  He didn´t write the letter we had discussed 
about. 

  Nenapsal dopis, o kterém jsme diskutovali. 

  He had been here before I told him about 
it. 

  Byl tady předtím, než jsem mu o tom řekl. 

  I had left them before you called.   Opustil jsem je předtím, než jsi zavolal. 
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  She went shopping after she had parked 
the car. 

  Šla nakupovat poté, co zaparkovala auto. 

  She hadn´t read anything from me before 
she asked me to meet her. 

  Nečetla ode mne nic předtím, než mě 
požádala, abych se s ní setkal. 

  I had heard a lot about him before I met 
him. 

  Slyšel jsem o něm mnoho předtím, než 
jsem se s ním setkal. 

  Had you crossed the river before the 
bridge fell down? 

  Překročili jste řeku předtím, než most 
spadl? 

  We discussed about the family we had 
visited a week ago. 

  Diskutovali jsme o rodině, kterou jsme 
navštívili před týdnem. 

  She had taken these pills before she went 
to bed. 

  Vzala si ty prášky předtím, než šla do 
postele. 

  They had managed to hide everything 
before the police came. 

  Podařilo se jim vše schovat předtím, než 
přišla policie. 

  They had invited us before the party was 
canceled. 

  Pozvali nás předtím, než byla ta party 
zrušena. 

  Had you heard the song before the album 
was released? 

  Slyšel jsi tu píseň předtím, než bylo 
vydáno to album? 

  We spoke about the letter they had written.   Mluvili jsme o dopisu, který napsali. 

  I had learned the language before I left the 
country. 

  Naučil jsem se jazyk předtím, než jsem 
opustil zemi. 

  Did you send letter I had given to you?   Poslal jsi dopis, který jsem ti dal? 

  He hadn´t read any books before he met 
me. 

  Nečetl žádné knihy předtím, než se se 
mnou setkal. 

  I met all students I had taught.   Setkal jsem se se všemi studenty, které 
jsem učil. 

  Had she read the letter before she brought 
it to you? 

  Četla ten dopis předtím, než ti ho přinesla? 

  He´d been refusing to cooperate until you 
arrived. 

  Odmítal spolupracovat, dokud jsi nepřijel. 

  Had you found the money before the 
police arrived? 

  Našel jsi peníze předtím, než přijela 
policie?  

  I had learned enough about it before I 
wrote the letter. 

  Dozvěděl jsem se o tom dost předtím, než 
jsem napsal ten dopis. 

  We had disappeared before they could do 
anything. 

  Zmizeli jsme předtím, než mohli cokoli 
udělat. 

  Had he worked a lot overtime before he 
collapsed? 

  Pracoval hodně přesčas předtím, než 
zkolaboval? 
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  Had he moved before the city was 
destroyed? 

  Přestěhoval se předtím, než bylo město 
zničeno? 

  Had he told you before he left?   Řekl ti předtím, než odešel? 

  We invited them for a trip we had planned 
the day before. 

  Pozvali jsme je na výlet, který jsme 
naplánovali o den dříve. 

  Had they agreed to your terms before they 
met you? 

  Souhlasili s vašimi podmínkami předtím, 
než se s vámi setkali? 

  I had been writing at my PC when he 
arrived. 

  Psal jsem na svém PC, když přijel. 

  He spoke about the accommodation he had 
reserved. 

  Mluvil o ubytování, které si rezervoval. 

  We had learned about it before he called 
us. 

  Dozvěděli jsme se o tom předtím, než nám 
zavolal. 

  They had seen us before they refused our 
offer. 

  Viděli nás předtím, než odmítli naši 
nabídku. 

  After they had planned the holiday this 
problem appeared. 

  Poté, co naplánovali prázdniny, objevil se 
tento problém. 

  How long had you been watching TV 
before your father arrived? 

  Jak dlouho jsi se díval na televizi předtím, 
než přijel tvůj otec?  

  We talked about the books he had written.   Mluvili jsme o knihách, které napsal. 
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Neoznámila nic předtím, než 
si nebyla jistá. 

Uprchli předtím, než dům 
začal hořet? 

Nenapsal dopis, o kterém 
jsme diskutovali. 

Pracoval hodně přesčas 
předtím, než zkolaboval? 

Slyšel jsi tu píseň předtím, 
než bylo vydáno to album? 

Mluvil o ubytování, které si 
rezervoval. 

Dozvěděl jsem se o tom dost 
předtím, než jsem napsal ten 

dopis. 

Nezlepšili jsme výsledky 
předtím, než o nich mluvil. 

Slyšel jsem o něm mnoho 
předtím, než jsem se s ním 

setkal. 

Nečetla ode mne nic 
předtím, než mě požádala, 

abych se s ní setkal. 

Vzala si ty prášky předtím, 
než šla do postele. 

Souhlasili s vašimi 
podmínkami předtím, než se 

s vámi setkali? 

Zmizeli jsme předtím, než 
mohli cokoli udělat. 

Viděli nás předtím, než 
odmítli naši nabídku. 

Četla ten dopis předtím, než 
ti ho přinesla? 

Mluvil o filmu, který viděl 
minulý rok. 

Učinili konečné rozhodnutí 
poté, co mě viděli. 

Ukázali jsme jim věci, které 
jsme koupili v Londýně. 
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He didn´t write the letter we 
had discussed about. 

Had they escaped before the 
house started to burn? 

She hadn´t announced 
anything before she wasn´t 

sure. 

He spoke about the 
accommodation he had 

reserved. 

Had you heard the song 
before the album was 

released? 

Had he worked a lot 
overtime before he 

collapsed? 

I had heard a lot about him 
before I met him. 

We hadn´t improved the 
results before he spoke about 

them. 

I had learned enough about it 
before I wrote the letter. 

Had they agreed to your 
terms before they met you? 

She had taken these pills 
before she went to bed. 

She hadn´t read anything 
from me before she asked 

me to meet her. 

Had she read the letter 
before she brought it to you? 

They had seen us before they 
refused our offer. 

We had disappeared before 
they could do anything. 

We showed them things we 
had bought in London. 

They made the final decision 
after they had seen me. 

He spoke about the film he 
had seen last year. 
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Naučil jsem se jazyk 
předtím, než jsem opustil 

zemi. 

Pozval nás poté, co jsi mu 
řekl. 

Šla nakupovat poté, co 
zaparkovala auto. 

Odmítal spolupracovat, 
dokud jsi nepřijel. 

Studoval ten problém 
předtím, než napsal ten 

článek? 

Schovala tu knihu předtím, 
než jsi vstoupil do pokoje? 

Pozvali jsme je na výlet, 
který jsme naplánovali o den 

dříve. 

Poté, co naplánovali 
prázdniny, objevil se tento 

problém. 

Našel jsi peníze předtím, než 
přijela policie?  

Opustil jsem je předtím, než 
jsi zavolal. 

Ty jsi nečetl tu knihu 
předtím, než jsi mi ji dal. 

Řekl ti předtím, než odešel? 

Pozvali nás předtím, než 
byla ta party zrušena. 

Jak dlouho jsi se díval na 
televizi předtím, než přijel 

tvůj otec?  

Strávil rok v Africe předtím, 
než ho poslali do Indie. 

Diskutovali jsme o rodině, 
kterou jsme navštívili před 

týdnem. 

Nečetl žádné knihy předtím, 
než se se mnou setkal. 

Poslal jsi dopis, který jsem ti 
dal? 
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She went shopping after she 
had parked the car. 

He invited us after you had 
told him. 

I had learned the language 
before I left the country. 

Had she hidden the book 
before you entered the room? 

Had he studied the problem 
before he wrote the article? 

He´d been refusing to 
cooperate until you arrived. 

Had you found the money 
before the police arrived? 

After they had planned the 
holiday this problem 

appeared. 

We invited them for a trip 
we had planned the day 

before. 

Had he told you before he 
left? 

You hadn´t read the book 
before you gave it to me. 

I had left them before you 
called. 

He had spent a year in Africa 
before they sent him to India. 

How long had you been 
watching TV before your 

father arrived? 

They had invited us before 
the party was canceled. 

Did you send letter I had 
given to you? 

He hadn´t read any books 
before he met me. 

We discussed about the 
family we had visited a week 

ago. 
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Psal jsem na svém PC, když 
přijel. 

Mluvili jsme o dopisu, který 
napsali. 

Záviděli mi peníze, které 
jsem našel. 

Jak dlouho jsi se učil 
předtím, než jsi se 

přestěhoval do Anglie? 

Překročili jste řeku předtím, 
než most spadl? 

Souhlasil jsi předtím, než jsi 
četl ten dopis. 

Byl tady předtím, než jsem 
mu o tom řekl. 

Kde jsi byl předtím, než 
přišla domů? 

Měli jsme to doma předtím, 
než to vzala pryč. 

Přestěhoval se předtím, než 
bylo město zničeno? 

Podařilo se jim vše schovat 
předtím, než přišla policie. 

Dozvěděli jsme se o tom 
předtím, než nám zavolal. 

Setkal jsem se se všemi 
studenty, které jsem učil. 

Mluvili jsme o knihách, 
které napsal. 

-  

-  -  -  
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They envied me the money I 
had found. 

We spoke about the letter 
they had written. 

I had been writing at my PC 
when he arrived. 

You had agreed before you 
read the letter. 

Had you crossed the river 
before the bridge fell down? 

How long had you been 
learning before you moved 

to England? 

We had had it at home 
before she took it away. 

Where had you been before 
she came home? 

He had been here before I 
told him about it. 

We had learned about it 
before he called us. 

They had managed to hide 
everything before the police 

came. 

Had he moved before the 
city was destroyed? 

-  
We talked about the books 

he had written. 
I met all students I had 

taught. 
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046.02_Lekce 12_předminulý čas_test 

  Nezlepšili jsme výsledky předtím, než o 
nich mluvil. 

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

  Pracoval hodně přesčas předtím, než 
zkolaboval? 

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

  Slyšel jsi tu píseň předtím, než bylo 
vydáno to album? 

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

  Poté, co naplánovali prázdniny, objevil se 
tento problém. 

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

  Slyšel jsem o něm mnoho předtím, než 
jsem se s ním setkal. 

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

  Mluvil o filmu, který viděl minulý rok. ................................................................. 

  Nečetl žádné knihy předtím, než se se 
mnou setkal. 

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

  Jak dlouho jsi se učil předtím, než jsi se 
přestěhoval do Anglie? 

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

  Diskutovali jsme o rodině, kterou jsme 
navštívili před týdnem. 

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

  Záviděli mi peníze, které jsem našel. ................................................................. 

  Setkal jsem se se všemi studenty, které 
jsem učil. 

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

  Psal jsem na svém PC, když přijel. ................................................................. 

  Mluvil o ubytování, které si rezervoval. ................................................................. 

  Zmizeli jsme předtím, než mohli cokoli 
udělat. 

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

  Přestěhoval se předtím, než bylo město 
zničeno? 

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

  Měli jsme to doma předtím, než to vzala 
pryč. 

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

  Viděli nás předtím, než odmítli naši 
nabídku. 

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

  Uprchli předtím, než dům začal hořet? ................................................................. 

  Naučil jsem se jazyk předtím, než jsem 
opustil zemi. 

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

  Kde jsi byl předtím, než přišla domů? ................................................................. 

  Šla nakupovat poté, co zaparkovala auto. ................................................................. 
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  Našel jsi peníze předtím, než přijela 
policie?  

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

  Byl tady předtím, než jsem mu o tom řekl. ................................................................. 

  Řekl ti předtím, než odešel? ................................................................. 

  Nečetla ode mne nic předtím, než mě 
požádala, abych se s ní setkal. 

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

  Ty jsi nečetl tu knihu předtím, než jsi mi ji 
dal. 

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

  Mluvili jsme o dopisu, který napsali. ................................................................. 

  Schovala tu knihu předtím, než jsi vstoupil 
do pokoje? 

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

  Četla ten dopis předtím, než ti ho přinesla? ................................................................. 

  Odmítal spolupracovat, dokud jsi nepřijel. ................................................................. 

  Podařilo se jim vše schovat předtím, než 
přišla policie. 

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

  Pozvali jsme je na výlet, který jsme 
naplánovali o den dříve. 

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

  Nenapsal dopis, o kterém jsme diskutovali. ................................................................. 

  Mluvili jsme o knihách, které napsal. ................................................................. 

  Studoval ten problém předtím, než napsal 
ten článek? 

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

  Neoznámila nic předtím, než si nebyla 
jistá. 

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

  Vzala si ty prášky předtím, než šla do 
postele. 

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

  Dozvěděli jsme se o tom předtím, než nám 
zavolal. 

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

  Poslal jsi dopis, který jsem ti dal? ................................................................. 

  Pozval nás poté, co jsi mu řekl. ................................................................. 

  Jak dlouho jsi se díval na televizi předtím, 
než přijel tvůj otec?  

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

  Opustil jsem je předtím, než jsi zavolal. ................................................................. 

  Překročili jste řeku předtím, než most 
spadl? 

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

  Dozvěděl jsem se o tom dost předtím, než 
jsem napsal ten dopis. 

................................................................. 
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  Ukázali jsme jim věci, které jsme koupili v 
Londýně. 

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

  Strávil rok v Africe předtím, než ho poslali 
do Indie. 

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

  Učinili konečné rozhodnutí poté, co mě 
viděli. 

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

  Pozvali nás předtím, než byla ta party 
zrušena. 

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

  Souhlasil jsi předtím, než jsi četl ten dopis. ................................................................. 

  Souhlasili s vašimi podmínkami předtím, 
než se s vámi setkali? 

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

 

046.02_Lekce 12_předminulý čas_test_klíč 

  Nezlepšili jsme výsledky předtím, než o 
nich mluvil. 

  We hadn´t improved the results before he 
spoke about them. 

  Pracoval hodně přesčas předtím, než 
zkolaboval? 

  Had he worked a lot overtime before he 
collapsed? 

  Slyšel jsi tu píseň předtím, než bylo 
vydáno to album? 

  Had you heard the song before the album 
was released? 

  Poté, co naplánovali prázdniny, objevil se 
tento problém. 

  After they had planned the holiday this 
problem appeared. 

  Slyšel jsem o něm mnoho předtím, než 
jsem se s ním setkal. 

  I had heard a lot about him before I met 
him. 

  Mluvil o filmu, který viděl minulý rok.   He spoke about the film he had seen last 
year. 

  Nečetl žádné knihy předtím, než se se 
mnou setkal. 

  He hadn´t read any books before he met 
me. 

  Jak dlouho jsi se učil předtím, než jsi se 
přestěhoval do Anglie? 

  How long had you been learning before 
you moved to England? 

  Diskutovali jsme o rodině, kterou jsme 
navštívili před týdnem. 

  We discussed about the family we had 
visited a week ago. 

  Záviděli mi peníze, které jsem našel.   They envied me the money I had found. 

  Setkal jsem se se všemi studenty, které 
jsem učil. 

  I met all students I had taught. 

  Psal jsem na svém PC, když přijel.   I had been writing at my PC when he 
arrived. 



 254 

  Mluvil o ubytování, které si rezervoval.   He spoke about the accommodation he had 
reserved. 

  Zmizeli jsme předtím, než mohli cokoli 
udělat. 

  We had disappeared before they could do 
anything. 

  Přestěhoval se předtím, než bylo město 
zničeno? 

  Had he moved before the city was 
destroyed? 

  Měli jsme to doma předtím, než to vzala 
pryč. 

  We had had it at home before she took it 
away. 

  Viděli nás předtím, než odmítli naši 
nabídku. 

  They had seen us before they refused our 
offer. 

  Uprchli předtím, než dům začal hořet?   Had they escaped before the house started 
to burn? 

  Naučil jsem se jazyk předtím, než jsem 
opustil zemi. 

  I had learned the language before I left the 
country. 

  Kde jsi byl předtím, než přišla domů?   Where had you been before she came 
home? 

  Šla nakupovat poté, co zaparkovala auto.   She went shopping after she had parked 
the car. 

  Našel jsi peníze předtím, než přijela 
policie?  

  Had you found the money before the 
police arrived? 

  Byl tady předtím, než jsem mu o tom řekl.   He had been here before I told him about 
it. 

  Řekl ti předtím, než odešel?   Had he told you before he left? 

  Nečetla ode mne nic předtím, než mě 
požádala, abych se s ní setkal. 

  She hadn´t read anything from me before 
she asked me to meet her. 

  Ty jsi nečetl tu knihu předtím, než jsi mi ji 
dal. 

  You hadn´t read the book before you gave 
it to me. 

  Mluvili jsme o dopisu, který napsali.   We spoke about the letter they had written. 

  Schovala tu knihu předtím, než jsi vstoupil 
do pokoje? 

  Had she hidden the book before you 
entered the room? 

  Četla ten dopis předtím, než ti ho přinesla?   Had she read the letter before she brought 
it to you? 

  Odmítal spolupracovat, dokud jsi nepřijel.   He´d been refusing to cooperate until you 
arrived. 

  Podařilo se jim vše schovat předtím, než 
přišla policie. 

  They had managed to hide everything 
before the police came. 

  Pozvali jsme je na výlet, který jsme 
naplánovali o den dříve. 

  We invited them for a trip we had planned 
the day before. 
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  Nenapsal dopis, o kterém jsme diskutovali.   He didn´t write the letter we had discussed 
about. 

  Mluvili jsme o knihách, které napsal.   We talked about the books he had written. 

  Studoval ten problém předtím, než napsal 
ten článek? 

  Had he studied the problem before he 
wrote the article? 

  Neoznámila nic předtím, než si nebyla 
jistá. 

  She hadn´t announced anything before she 
wasn´t sure. 

  Vzala si ty prášky předtím, než šla do 
postele. 

  She had taken these pills before she went 
to bed. 

  Dozvěděli jsme se o tom předtím, než nám 
zavolal. 

  We had learned about it before he called 
us. 

  Poslal jsi dopis, který jsem ti dal?   Did you send letter I had given to you? 

  Pozval nás poté, co jsi mu řekl.   He invited us after you had told him. 

  Jak dlouho jsi se díval na televizi předtím, 
než přijel tvůj otec?  

  How long had you been watching TV 
before your father arrived? 

  Opustil jsem je předtím, než jsi zavolal.   I had left them before you called. 

  Překročili jste řeku předtím, než most 
spadl? 

  Had you crossed the river before the 
bridge fell down? 

  Dozvěděl jsem se o tom dost předtím, než 
jsem napsal ten dopis. 

  I had learned enough about it before I 
wrote the letter. 

  Ukázali jsme jim věci, které jsme koupili v 
Londýně. 

  We showed them things we had bought in 
London. 

  Strávil rok v Africe předtím, než ho poslali 
do Indie. 

  He had spent a year in Africa before they 
sent him to India. 

  Učinili konečné rozhodnutí poté, co mě 
viděli. 

  They made the final decision after they 
had seen me. 

  Pozvali nás předtím, než byla ta party 
zrušena. 

  They had invited us before the party was 
canceled. 

  Souhlasil jsi předtím, než jsi četl ten dopis.   You had agreed before you read the letter. 

  Souhlasili s vašimi podmínkami předtím, 
než se s vámi setkali? 

  Had they agreed to your terms before they 
met you? 
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047_Lekce 13_trpný rod ve složených časech_vysvětlení 
 

Už víme, že trpný rod se používá v hovoru málo, zato je však používán v technické, právnické 
a vůbec každé oblasti, která vyžaduje jednoznačnější vyjadřování. Připomeňme si, že stejně jako v 
češtině se trpný rod tvoří takto 
 
Podmět + TO BE  + TRPNÉ PŘÍČESTÍ   
  
The book  was   written  Kniha byla napsána 
The houses   were    built  Domy byly postaveny 
The game  is   played  Hra je hrána 
It   will be   written  To bude napsáno 
 
 

Trpné příčestí znamená třetí tvar nepravidelného slovesa, u slovesa pravidelného tvar s 
koncovkou -ed. Vidíme, že časovou rovinu, stejně jako oznamovací nebo tázací tvar věty určuje 
právě tvar slovesa TO BE. Zápor se tvoří pomocí NOT (The book was not written - Ta kniha nebyla 
napsána). Otázka se potom stejně jako vždy u slovesa TO BE, tvoří převrácením slovosledu podmětu 
a slovesa TO BE (Was the letter written? - Byl ten dopis napsán?). Jelikož podmět a trpné příčestí je 
ve větě vždy stejné, v čase předpřítomném vytvořím větu v trpném rodě pomocí předpřítomného tvaru 
slovesa TO BE (HAVE BEEN) a v předminulém pomocí předminulého tvaru slovesa TO BE (HAD 
BEEN)  
 
 

Předpřítomného času se užívá k vyjádření blízké minulosti (JUST), nebo pro vyjádření děje, 
který proběhl v přítomné době (THIS WEEK) nebo k vyjádření toho, že se něco dosud stalo nebo 
nestalo (ALREADY/EVER). U věty v trpném rodě bude sloveso  TO BE  v předpřítomném tvaru 
(HAVE BEEN, HAS BEEN).  
 
 
The book has just been completed.   
Kniha byla právě dokončena. 
 
 
I asked him but I´ve been refused.     
Zeptal jsem se ho, ale byl jsem odmítnut. 
 
 
ZÁPORNÁ OZNAMOVACÍ  
 
The invoice has not been paid because we don´t have any money. 
Faktura nebyla zaplacena, protože nemáme žádné peníze. 
 
OTÁZKA 
 
Has it been done this month?   
Bylo to uděláno tento měsíc? 
 
 
Have you been visited by them?   
Byl jsi jimi navštíven? 
 
Takto se ptám v případě, že předpokládám, že tě v nedávné době někdo navštívil. 
 
PŘEDMINULÝ ČAS 
 

Trpný rod se tvoří neustále stejným způsobem, jeho čas a větnou formu určuje tvar slovesa 
TO BE. V předminulém čase to bude tvar předminulý (HAD BEEN). Otázka a zápor se tvoří stejně 
jako u předpřítomného, zápor pomocí NOT, otázka převrácením slovosledu. Zde jsou příklady, opět v 
souvětích, ve kterých minulý děj nastal před druhým: 
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The letter had been written before he had an accident.  
Dopis byl napsán předtím, než měl nehodu. 
 
He spoke about the topics he had been asked in the exam. 
Mluvil o tématech, na které byl tázán u zkoušky. 
 
He´d been accepted even before he passed the exam.   
Byl dokonce přijat dříve, než složil zkoušku. 
 
The city had been destroyed before the army entered it.  
Město bylo zničeno dříve, než přijela armáda. 
 
Had that house been built before they sold the flat?        
Byl ten dům postaven dříve, než prodali byt? 
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048_Lekce 13_trpný rod ve složených časech_procvičovací 
věty_poslouchejte 

  Had it been explained before he left?   Bylo to vysvětleno předtím, než odešel?  

  Have you been asked about that 
unpleasant situation? 

  Už jsi byl tázán na tu nepříjemnou situaci? 

  The body had been found on the fifth 
floor. 

  Tělo bylo nalezeno na pátém poschodí. 

  The poem has been translated many times. 
But this translation is the best. 

  Báseň už byla přeložena mnohokrát. Ale 
tento překlad je nejlepší.  

  Had they left before the problem was 
solved? 

  Odešli předtím, než byl ten problém 
vyřešen? 

  Have you been informed about all 
problems? 

  Byl jsi informován o všech problémech? 

  Why have they been refused?   Proč byli odmítnuti? 

  All guests had been introduced to the 
general manager before we started eating. 

  Všichni hosté byli představeni 
generálnímu manažerovi předtím, než jsme 
začali jíst. 

  They´ve been asked to go in. You will 
have to wait a while. 

  Právě byli požádáni, aby vstoupili. Budete 
muset chvíli počkat. 

  The album has been recorded. It´s a brand 
new one. 

  To album bylo právě nahráno. Je zcela 
nové. 

  They´ve been unemployed but they have 
found a job. 

  Byli nezaměstnaní, ale našli práci. 

  Has the car been repaired?   Už to auto bylo opraveno? 

  He´s been given everything he needs.   Bylo mu dáno vše, co potřebuje. 

  Had he been married before he met you?   Byl ženatý předtím, než potkal tebe? 

  Has the book been completed?   Už je ta kniha dokončena? 

  You´ve been expected by the council.   Jsi očekáván radou. 

  Have you been told about that accident?   Bylo ti řečeno o té nehodě? 

  Had the house been built before they sold 
the flat? 

  Byl ten dům postaven předtím, než prodali 
byt? 

  The invoice has not been paid because we 
don´t any have money. 

  Faktura nebyla zaplacena, protože 
nemáme žádné peníze. 

  He´d been promised the operation before it 
was forbidden. 

  Byla mu slíbena operace předtím, než byla 
zakázana. 

  Why are you looking sad? Have you been 
visited by the boss? 

  Proč vypadáš smutně? Byl jsi navštíven 
šéfem? 
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  The letter had been delivered before they 
found him. 

  Dopis byl doručen předtím, než ho našli. 

  English has been taught at this school 
since 1950. 

  Angličtina je na této škole vyučována od 
roku 1950. 

  Has the letter been written?   Už byl ten dopis napsán? 

  The coutryside has been explored. The 
works can start. 

  Krajina byla prozkoumána. Práce mohou 
začít. 

  Everything has been forgiven. We´re 
friends again. 

  Všechno bylo odpuštěno. Jsme opět 
přáteli. 

  It had been discussed before we started to 
work. 

  Bylo o tom diskutováno předtím, než jsme 
začali pracovat. 

  This substance has been used for ten years.   Tato substance je používána deset let. 

  Her profession had been chosen before she 
was born. 

  Její profese byla vybrána předtím, než se 
narodila.  

  You shouldn´t leave. The problem hasn´t 
been solved yet. 

  Neměl bys odcházet. Problém dosud nebyl 
vyřešen. 

  They have finished the report though some 
parts have been changed. 

  Dokončili tu zprávu, ačkoli některé části 
byly změněny. 

  Has the letter already been delivered?   Už byl ten dopis doručen? 

  Has it ever been done here?   Bylo to někdy uděláno zde? 

  When have they been found? Today?   Kdy byli nalezeni? Dnes? 

  We must help him. He´s been hurt.   Musíme mu pomoci. Byl zraněn. 

  The perfomance has been cancelled. We 
can go home. 

  Představení bylo zrušeno. Můžeme jít 
domů. 

  We have not called the laboratory yet but 
he´s obviously been murdered. 

  Ještě jsme nevolali laboratoř, ale 
prokazatelně byl zavražděn. 

  He had been respected by everyone before 
it happened. 

  Byl respektován každým předtím, než se 
to stalo. 

  I asked him but I´ve been refused.   Zeptal jsem se ho, ale byl jsem odmítnut. 

  He´s been advised not to do it.   Bylo mu porazeno, aby to nedělal. 

  I´ve always been supported by my family.   Vždy jsem byl podporován svojí rodinou. 

  The present had been hidden before she 
entered the room. 

  Dárek byl schován předtím, než vstoupila 
do pokoje. 

  The cake has been divided into six pieces.   Dort byl rozdělen na šest částí. 

  The game has been played since the end of 
last century. 

  Ta hra je hrána od konce minulého století. 
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  All houses have been built but one of them 
has been sold. 

  Všechny domy už byly postaveny, ale 
jeden z nich byl prodán. 

  The parcel has been delivered. You can 
pick it up at the post office. 

  Balík byl doručen. Můžete si ho 
vyzvednout na poště. 

  Why has she been chosen? She´s not as 
good as me. 

  Proč byla vybrána? Není tak dobrá jako já. 

  The police have been notified. They 
should come any moment. 

  Policie byla uvědoměna. Měli by přijít 
každou chvíli. 

  The book has just been printed. You can 
buy it next door. 

  Kniha byla právě vytištěna. Můžete ji 
koupit vedle. 

  The event has been advertised in local 
papers for two weeks. 

  Ta událost je inzerována v místních 
novinách dva týdny. 

 

049_Lekce 13_trpný rod ve složených časech_procvičovací 
věty_přeložte 

  To album bylo právě nahráno. Je zcela 
nové. 

  The album has been recorded. It´s a brand 
new one. 

  Jsi očekáván radou.   You´ve been expected by the council. 

  Už byl ten dopis doručen?   Has the letter already been delivered? 

  Byla mu slíbena operace předtím, než byla 
zakázana. 

  He´d been promised the operation before it 
was forbidden. 

  Neměl bys odcházet. Problém dosud nebyl 
vyřešen. 

  You shouldn´t leave. The problem hasn´t 
been solved yet. 

  Byl ten dům postaven předtím, než prodali 
byt? 

  Had the house been built before they sold 
the flat? 

  Balík byl doručen. Můžete si ho 
vyzvednout na poště. 

  The parcel has been delivered. You can 
pick it up at the post office. 

  Dokončili tu zprávu, ačkoli některé části 
byly změněny. 

  They have finished the report though some 
parts have been changed. 

  Vždy jsem byl podporován svojí rodinou.   I´ve always been supported by my family. 

  Ještě jsme nevolali laboratoř, ale 
prokazatelně byl zavražděn. 

  We have not called the laboratory yet but 
he´s obviously been murdered. 

  Faktura nebyla zaplacena, protože 
nemáme žádné peníze. 

  The invoice has not been paid because we 
don´t any have money. 

  Už byl ten dopis napsán?   Has the letter been written? 

  Proč byli odmítnuti?   Why have they been refused? 
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  Už je ta kniha dokončena?   Has the book been completed? 

  Všichni hosté byli představeni 
generálnímu manažerovi předtím, než jsme 
začali jíst. 

  All guests had been introduced to the 
general manager before we started eating. 

  Byl ženatý předtím, než potkal tebe?   Had he been married before he met you? 

  Všechno bylo odpuštěno. Jsme opět 
přáteli. 

  Everything has been forgiven. We´re 
friends again. 

  Bylo mu dáno vše, co potřebuje.   He´s been given everything he needs. 

  Tato substance je používána deset let.   This substance has been used for ten years. 

  Odešli předtím, než byl ten problém 
vyřešen? 

  Had they left before the problem was 
solved? 

  Už jsi byl tázán na tu nepříjemnou situaci?   Have you been asked about that 
unpleasant situation? 

  Krajina byla prozkoumána. Práce mohou 
začít. 

  The coutryside has been explored. The 
works can start. 

  Byl jsi informován o všech problémech?   Have you been informed about all 
problems? 

  Bylo ti řečeno o té nehodě?   Have you been told about that accident? 

  Ta hra je hrána od konce minulého století.   The game has been played since the end of 
last century. 

  Byl respektován každým předtím, než se 
to stalo. 

  He had been respected by everyone before 
it happened. 

  Musíme mu pomoci. Byl zraněn.   We must help him. He´s been hurt. 

  Kniha byla právě vytištěna. Můžete ji 
koupit vedle. 

  The book has just been printed. You can 
buy it next door. 

  Bylo to někdy uděláno zde?   Has it ever been done here? 

  Bylo o tom diskutováno předtím, než jsme 
začali pracovat. 

  It had been discussed before we started to 
work. 

  Její profese byla vybrána předtím, než se 
narodila.  

  Her profession had been chosen before she 
was born. 

  Báseň už byla přeložena mnohokrát. Ale 
tento překlad je nejlepší.  

  The poem has been translated many times. 
But this translation is the best. 

  Dárek byl schován předtím, než vstoupila 
do pokoje. 

  The present had been hidden before she 
entered the room. 

  Už to auto bylo opraveno?   Has the car been repaired? 

  Byli nezaměstnaní, ale našli práci.   They´ve been unemployed but they have 
found a job. 
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  Všechny domy už byly postaveny, ale 
jeden z nich byl prodán. 

  All houses have been built but one of them 
has been sold. 

  Kdy byli nalezeni? Dnes?   When have they been found? Today? 

  Proč byla vybrána? Není tak dobrá jako já.   Why has she been chosen? She´s not as 
good as me. 

  Proč vypadáš smutně? Byl jsi navštíven 
šéfem? 

  Why are you looking sad? Have you been 
visited by the boss? 

  Tělo bylo nalezeno na pátém poschodí.   The body had been found on the fifth 
floor. 

  Představení bylo zrušeno. Můžeme jít 
domů. 

  The perfomance has been cancelled. We 
can go home. 

  Zeptal jsem se ho, ale byl jsem odmítnut.   I asked him but I´ve been refused. 

  Právě byli požádáni, aby vstoupili. Budete 
muset chvíli počkat. 

  They´ve been asked to go in. You will 
have to wait a while. 

  Angličtina je na této škole vyučována od 
roku 1950. 

  English has been taught at this school 
since 1950. 

  Dort byl rozdělen na šest částí.   The cake has been divided into six pieces. 

  Bylo mu porazeno, aby to nedělal.   He´s been advised not to do it. 

  Bylo to vysvětleno předtím, než odešel?    Had it been explained before he left? 

  Dopis byl doručen předtím, než ho našli.   The letter had been delivered before they 
found him. 

  Policie byla uvědoměna. Měli by přijít 
každou chvíli. 

  The police have been notified. They 
should come any moment. 

  Ta událost je inzerována v místních 
novinách dva týdny. 

  The event has been advertised in local 
papers for two weeks. 

 

050.00_Lekce 13_trpný rod ve složených časech_anglický poslech 

  The cake has been divided into six pieces.   Dort byl rozdělen na šest částí. 

  The body had been found on the fifth 
floor. 

  Tělo bylo nalezeno na pátém poschodí. 

  Everything has been forgiven. We´re 
friends again. 

  Všechno bylo odpuštěno. Jsme opět 
přáteli. 

  English has been taught at this school 
since 1950. 

  Angličtina je na této škole vyučována od 
roku 1950. 

  The coutryside has been explored. The 
works can start. 

  Krajina byla prozkoumána. Práce mohou 
začít. 
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  Had the house been built before they sold 
the flat? 

  Byl ten dům postaven předtím, než prodali 
byt? 

  Has the letter already been delivered?   Už byl ten dopis doručen? 

  The game has been played since the end of 
last century. 

  Ta hra je hrána od konce minulého století. 

  The book has just been printed. You can 
buy it next door. 

  Kniha byla právě vytištěna. Můžete ji 
koupit vedle. 

  He´d been promised the operation before it 
was forbidden. 

  Byla mu slíbena operace předtím, než byla 
zakázana. 

  Her profession had been chosen before she 
was born. 

  Její profese byla vybrána předtím, než se 
narodila.  

  I´ve always been supported by my family.   Vždy jsem byl podporován svojí rodinou. 

  The album has been recorded. It´s a brand 
new one. 

  To album bylo právě nahráno. Je zcela 
nové. 

  Had it been explained before he left?   Bylo to vysvětleno předtím, než odešel?  

  He´s been advised not to do it.   Bylo mu porazeno, aby to nedělal. 

  The invoice has not been paid because we 
don´t any have money. 

  Faktura nebyla zaplacena, protože 
nemáme žádné peníze. 

  Why are you looking sad? Have you been 
visited by the boss? 

  Proč vypadáš smutně? Byl jsi navštíven 
šéfem? 

  Have you been informed about all 
problems? 

  Byl jsi informován o všech problémech? 

  Why has she been chosen? She´s not as 
good as me. 

  Proč byla vybrána? Není tak dobrá jako já. 

  All houses have been built but one of them 
has been sold. 

  Všechny domy už byly postaveny, ale 
jeden z nich byl prodán. 

  Has the letter been written?   Už byl ten dopis napsán? 

  The present had been hidden before she 
entered the room. 

  Dárek byl schován předtím, než vstoupila 
do pokoje. 

  The police have been notified. They 
should come any moment. 

  Policie byla uvědoměna. Měli by přijít 
každou chvíli. 

  Has the car been repaired?   Už to auto bylo opraveno? 

  Had they left before the problem was 
solved? 

  Odešli předtím, než byl ten problém 
vyřešen? 

  They´ve been unemployed but they have 
found a job. 

  Byli nezaměstnaní, ale našli práci. 
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  They have finished the report though some 
parts have been changed. 

  Dokončili tu zprávu, ačkoli některé části 
byly změněny. 

  He´s been given everything he needs.   Bylo mu dáno vše, co potřebuje. 

  The letter had been delivered before they 
found him. 

  Dopis byl doručen předtím, než ho našli. 

  This substance has been used for ten years.   Tato substance je používána deset let. 

  All guests had been introduced to the 
general manager before we started eating. 

  Všichni hosté byli představeni 
generálnímu manažerovi předtím, než jsme 
začali jíst. 

  Why have they been refused?   Proč byli odmítnuti? 

  Has the book been completed?   Už je ta kniha dokončena? 

  Had he been married before he met you?   Byl ženatý předtím, než potkal tebe? 

  Has it ever been done here?   Bylo to někdy uděláno zde? 

  They´ve been asked to go in. You will 
have to wait a while. 

  Právě byli požádáni, aby vstoupili. Budete 
muset chvíli počkat. 

  Have you been asked about that 
unpleasant situation? 

  Už jsi byl tázán na tu nepříjemnou situaci? 

  I asked him but I´ve been refused.   Zeptal jsem se ho, ale byl jsem odmítnut. 

  Have you been told about that accident?   Bylo ti řečeno o té nehodě? 

  We must help him. He´s been hurt.   Musíme mu pomoci. Byl zraněn. 

  The poem has been translated many times. 
But this translation is the best. 

  Báseň už byla přeložena mnohokrát. Ale 
tento překlad je nejlepší.  

  The parcel has been delivered. You can 
pick it up at the post office. 

  Balík byl doručen. Můžete si ho 
vyzvednout na poště. 

  It had been discussed before we started to 
work. 

  Bylo o tom diskutováno předtím, než jsme 
začali pracovat. 

  You´ve been expected by the council.   Jsi očekáván radou. 

  He had been respected by everyone before 
it happened. 

  Byl respektován každým předtím, než se 
to stalo. 

  The perfomance has been cancelled. We 
can go home. 

  Představení bylo zrušeno. Můžeme jít 
domů. 

  When have they been found? Today?   Kdy byli nalezeni? Dnes? 

  You shouldn´t leave. The problem hasn´t 
been solved yet. 

  Neměl bys odcházet. Problém dosud nebyl 
vyřešen. 

  We have not called the laboratory yet but 
he´s obviously been murdered. 

  Ještě jsme nevolali laboratoř, ale 
prokazatelně byl zavražděn. 
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  The event has been advertised in local 
papers for two weeks. 

  Ta událost je inzerována v místních 
novinách dva týdny. 
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050.01_Lekce 13_trpný rod ve složených časech_karty 

Bylo to někdy uděláno zde? 
Byli nezaměstnaní, ale našli 

práci. 
Bylo to vysvětleno předtím, 

než odešel?  

Všechno bylo odpuštěno. 
Jsme opět přáteli. 

Tělo bylo nalezeno na pátém 
poschodí. 

Proč byla vybrána? Není tak 
dobrá jako já. 

Už byl ten dopis napsán? 
Už jsi byl tázán na tu 
nepříjemnou situaci? 

Bylo o tom diskutováno 
předtím, než jsme začali 

pracovat. 

Bylo mu dáno vše, co 
potřebuje. 

Dokončili tu zprávu, ačkoli 
některé části byly změněny. 

Byl ženatý předtím, než 
potkal tebe? 

Ještě jsme nevolali laboratoř, 
ale prokazatelně byl 

zavražděn. 

Všichni hosté byli 
představeni generálnímu 
manažerovi předtím, než 

jsme začali jíst. 

Policie byla uvědoměna. 
Měli by přijít každou chvíli. 

Ta hra je hrána od konce 
minulého století. 

Byla mu slíbena operace 
předtím, než byla zakázana. 

Faktura nebyla zaplacena, 
protože nemáme žádné 

peníze. 
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Had it been explained before 
he left? 

They´ve been unemployed 
but they have found a job. 

Has it ever been done here? 

Why has she been chosen? 
She´s not as good as me. 

The body had been found on 
the fifth floor. 

Everything has been 
forgiven. We´re friends 

again. 

It had been discussed before 
we started to work. 

Have you been asked about 
that unpleasant situation? 

Has the letter been written? 

Had he been married before 
he met you? 

They have finished the report 
though some parts have been 

changed. 

He´s been given everything 
he needs. 

The police have been 
notified. They should come 

any moment. 

All guests had been 
introduced to the general 

manager before we started 
eating. 

We have not called the 
laboratory yet but he´s 

obviously been murdered. 

The invoice has not been 
paid because we don´t any 

have money. 

He´d been promised the 
operation before it was 

forbidden. 

The game has been played 
since the end of last century. 
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Kniha byla právě vytištěna. 
Můžete ji koupit vedle. 

To album bylo právě 
nahráno. Je zcela nové. 

Byl respektován každým 
předtím, než se to stalo. 

Vždy jsem byl podporován 
svojí rodinou. 

Angličtina je na této škole 
vyučována od roku 1950. 

Bylo ti řečeno o té nehodě? 

Proč vypadáš smutně? Byl 
jsi navštíven šéfem? 

Právě byli požádáni, aby 
vstoupili. Budete muset 

chvíli počkat. 

Představení bylo zrušeno. 
Můžeme jít domů. 

Byl ten dům postaven 
předtím, než prodali byt? 

Balík byl doručen. Můžete si 
ho vyzvednout na poště. 

Už byl ten dopis doručen? 

Dopis byl doručen předtím, 
než ho našli. 

Jsi očekáván radou. 
Byl jsi informován o všech 

problémech? 

Zeptal jsem se ho, ale byl 
jsem odmítnut. 

Neměl bys odcházet. 
Problém dosud nebyl 

vyřešen. 

Odešli předtím, než byl ten 
problém vyřešen? 
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He had been respected by 
everyone before it happened. 

The album has been 
recorded. It´s a brand new 

one. 

The book has just been 
printed. You can buy it next 

door. 

Have you been told about 
that accident? 

English has been taught at 
this school since 1950. 

I´ve always been supported 
by my family. 

The perfomance has been 
cancelled. We can go home. 

They´ve been asked to go in. 
You will have to wait a 

while. 

Why are you looking sad? 
Have you been visited by the 

boss? 

Has the letter already been 
delivered? 

The parcel has been 
delivered. You can pick it up 

at the post office. 

Had the house been built 
before they sold the flat? 

Have you been informed 
about all problems? 

You´ve been expected by the 
council. 

The letter had been delivered 
before they found him. 

Had they left before the 
problem was solved? 

You shouldn´t leave. The 
problem hasn´t been solved 

yet. 

I asked him but I´ve been 
refused. 
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Báseň už byla přeložena 
mnohokrát. Ale tento překlad 

je nejlepší.  
Už to auto bylo opraveno? 

Tato substance je používána 
deset let. 

Musíme mu pomoci. Byl 
zraněn. 

Kdy byli nalezeni? Dnes? 
Krajina byla prozkoumána. 

Práce mohou začít. 

Dort byl rozdělen na šest 
částí. 

Proč byli odmítnuti? 
Bylo mu porazeno, aby to 

nedělal. 

Všechny domy už byly 
postaveny, ale jeden z nich 

byl prodán. 
Už je ta kniha dokončena? 

Její profese byla vybrána 
předtím, než se narodila.  

Dárek byl schován předtím, 
než vstoupila do pokoje. 

Ta událost je inzerována v 
místních novinách dva 

týdny. 
-  

-  -  -  
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This substance has been used 
for ten years. 

Has the car been repaired? 
The poem has been 

translated many times. But 
this translation is the best. 

The coutryside has been 
explored. The works can 

start. 

When have they been found? 
Today? 

We must help him. He´s 
been hurt. 

He´s been advised not to do 
it. 

Why have they been 
refused? 

The cake has been divided 
into six pieces. 

Her profession had been 
chosen before she was born. 

Has the book been 
completed? 

All houses have been built 
but one of them has been 

sold. 

-  
The event has been 

advertised in local papers for 
two weeks. 

The present had been hidden 
before she entered the room. 
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050.02_Lekce 13_trpný rod ve složených časech_test 

  Zeptal jsem se ho, ale byl jsem odmítnut. ................................................................. 

  Už byl ten dopis napsán? ................................................................. 

  Byla mu slíbena operace předtím, než byla 
zakázana. 

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

  Představení bylo zrušeno. Můžeme jít 
domů. 

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

  Bylo to vysvětleno předtím, než odešel?  ................................................................. 

  Byli nezaměstnaní, ale našli práci. ................................................................. 

  Už byl ten dopis doručen? ................................................................. 

  Neměl bys odcházet. Problém dosud nebyl 
vyřešen. 

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

  Proč byla vybrána? Není tak dobrá jako já. ................................................................. 

  Už je ta kniha dokončena? ................................................................. 

  Bylo mu porazeno, aby to nedělal. ................................................................. 

  Policie byla uvědoměna. Měli by přijít 
každou chvíli. 

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

  Odešli předtím, než byl ten problém 
vyřešen? 

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

  Právě byli požádáni, aby vstoupili. Budete 
muset chvíli počkat. 

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

  Už jsi byl tázán na tu nepříjemnou situaci? ................................................................. 

  Angličtina je na této škole vyučována od 
roku 1950. 

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

  To album bylo právě nahráno. Je zcela 
nové. 

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

  Faktura nebyla zaplacena, protože 
nemáme žádné peníze. 

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

  Musíme mu pomoci. Byl zraněn. ................................................................. 

  Bylo to někdy uděláno zde? ................................................................. 

  Už to auto bylo opraveno? ................................................................. 

  Tato substance je používána deset let. ................................................................. 

  Byl jsi informován o všech problémech? ................................................................. 

  Balík byl doručen. Můžete si ho 
vyzvednout na poště. 

................................................................. 
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  Tělo bylo nalezeno na pátém poschodí. ................................................................. 

  Proč vypadáš smutně? Byl jsi navštíven 
šéfem? 

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

  Jsi očekáván radou. ................................................................. 

  Byl respektován každým předtím, než se 
to stalo. 

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

  Její profese byla vybrána předtím, než se 
narodila.  

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

  Krajina byla prozkoumána. Práce mohou 
začít. 

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

  Bylo mu dáno vše, co potřebuje. ................................................................. 

  Vždy jsem byl podporován svojí rodinou. ................................................................. 

  Dárek byl schován předtím, než vstoupila 
do pokoje. 

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

  Proč byli odmítnuti? ................................................................. 

  Všechny domy už byly postaveny, ale 
jeden z nich byl prodán. 

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

  Kdy byli nalezeni? Dnes? ................................................................. 

  Všechno bylo odpuštěno. Jsme opět 
přáteli. 

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

  Báseň už byla přeložena mnohokrát. Ale 
tento překlad je nejlepší.  

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

  Ta hra je hrána od konce minulého století. ................................................................. 

  Byl ženatý předtím, než potkal tebe? ................................................................. 

  Ta událost je inzerována v místních 
novinách dva týdny. 

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

  Kniha byla právě vytištěna. Můžete ji 
koupit vedle. 

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

  Bylo o tom diskutováno předtím, než jsme 
začali pracovat. 

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

  Dopis byl doručen předtím, než ho našli. ................................................................. 

  Všichni hosté byli představeni 
generálnímu manažerovi předtím, než jsme 
začali jíst. 

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

  Dokončili tu zprávu, ačkoli některé části 
byly změněny. 

................................................................. 
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  Ještě jsme nevolali laboratoř, ale 
prokazatelně byl zavražděn. 

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

  Bylo ti řečeno o té nehodě? ................................................................. 

  Byl ten dům postaven předtím, než prodali 
byt? 

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

  Dort byl rozdělen na šest částí. ................................................................. 

 

050.02_Lekce 13_trpný rod ve složených časech_test_klíč 

  Zeptal jsem se ho, ale byl jsem odmítnut.   I asked him but I´ve been refused. 

  Už byl ten dopis napsán?   Has the letter been written? 

  Byla mu slíbena operace předtím, než byla 
zakázana. 

  He´d been promised the operation before it 
was forbidden. 

  Představení bylo zrušeno. Můžeme jít 
domů. 

  The perfomance has been cancelled. We 
can go home. 

  Bylo to vysvětleno předtím, než odešel?    Had it been explained before he left? 

  Byli nezaměstnaní, ale našli práci.   They´ve been unemployed but they have 
found a job. 

  Už byl ten dopis doručen?   Has the letter already been delivered? 

  Neměl bys odcházet. Problém dosud nebyl 
vyřešen. 

  You shouldn´t leave. The problem hasn´t 
been solved yet. 

  Proč byla vybrána? Není tak dobrá jako já.   Why has she been chosen? She´s not as 
good as me. 

  Už je ta kniha dokončena?   Has the book been completed? 

  Bylo mu porazeno, aby to nedělal.   He´s been advised not to do it. 

  Policie byla uvědoměna. Měli by přijít 
každou chvíli. 

  The police have been notified. They 
should come any moment. 

  Odešli předtím, než byl ten problém 
vyřešen? 

  Had they left before the problem was 
solved? 

  Právě byli požádáni, aby vstoupili. Budete 
muset chvíli počkat. 

  They´ve been asked to go in. You will 
have to wait a while. 

  Už jsi byl tázán na tu nepříjemnou situaci?   Have you been asked about that 
unpleasant situation? 

  Angličtina je na této škole vyučována od 
roku 1950. 

  English has been taught at this school 
since 1950. 

  To album bylo právě nahráno. Je zcela 
nové. 

  The album has been recorded. It´s a brand 
new one. 
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  Faktura nebyla zaplacena, protože 
nemáme žádné peníze. 

  The invoice has not been paid because we 
don´t any have money. 

  Musíme mu pomoci. Byl zraněn.   We must help him. He´s been hurt. 

  Bylo to někdy uděláno zde?   Has it ever been done here? 

  Už to auto bylo opraveno?   Has the car been repaired? 

  Tato substance je používána deset let.   This substance has been used for ten years. 

  Byl jsi informován o všech problémech?   Have you been informed about all 
problems? 

  Balík byl doručen. Můžete si ho 
vyzvednout na poště. 

  The parcel has been delivered. You can 
pick it up at the post office. 

  Tělo bylo nalezeno na pátém poschodí.   The body had been found on the fifth 
floor. 

  Proč vypadáš smutně? Byl jsi navštíven 
šéfem? 

  Why are you looking sad? Have you been 
visited by the boss? 

  Jsi očekáván radou.   You´ve been expected by the council. 

  Byl respektován každým předtím, než se 
to stalo. 

  He had been respected by everyone before 
it happened. 

  Její profese byla vybrána předtím, než se 
narodila.  

  Her profession had been chosen before she 
was born. 

  Krajina byla prozkoumána. Práce mohou 
začít. 

  The coutryside has been explored. The 
works can start. 

  Bylo mu dáno vše, co potřebuje.   He´s been given everything he needs. 

  Vždy jsem byl podporován svojí rodinou.   I´ve always been supported by my family. 

  Dárek byl schován předtím, než vstoupila 
do pokoje. 

  The present had been hidden before she 
entered the room. 

  Proč byli odmítnuti?   Why have they been refused? 

  Všechny domy už byly postaveny, ale 
jeden z nich byl prodán. 

  All houses have been built but one of them 
has been sold. 

  Kdy byli nalezeni? Dnes?   When have they been found? Today? 

  Všechno bylo odpuštěno. Jsme opět 
přáteli. 

  Everything has been forgiven. We´re 
friends again. 

  Báseň už byla přeložena mnohokrát. Ale 
tento překlad je nejlepší.  

  The poem has been translated many times. 
But this translation is the best. 

  Ta hra je hrána od konce minulého století.   The game has been played since the end of 
last century. 

  Byl ženatý předtím, než potkal tebe?   Had he been married before he met you? 
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  Ta událost je inzerována v místních 
novinách dva týdny. 

  The event has been advertised in local 
papers for two weeks. 

  Kniha byla právě vytištěna. Můžete ji 
koupit vedle. 

  The book has just been printed. You can 
buy it next door. 

  Bylo o tom diskutováno předtím, než jsme 
začali pracovat. 

  It had been discussed before we started to 
work. 

  Dopis byl doručen předtím, než ho našli.   The letter had been delivered before they 
found him. 

  Všichni hosté byli představeni 
generálnímu manažerovi předtím, než jsme 
začali jíst. 

  All guests had been introduced to the 
general manager before we started eating. 

  Dokončili tu zprávu, ačkoli některé části 
byly změněny. 

  They have finished the report though some 
parts have been changed. 

  Ještě jsme nevolali laboratoř, ale 
prokazatelně byl zavražděn. 

  We have not called the laboratory yet but 
he´s obviously been murdered. 

  Bylo ti řečeno o té nehodě?   Have you been told about that accident? 

  Byl ten dům postaven předtím, než prodali 
byt? 

  Had the house been built before they sold 
the flat? 

  Dort byl rozdělen na šest částí.   The cake has been divided into six pieces. 
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051_Lekce 14_přídavná jména na -ing a -ed_vysvětlení 
 
V angličtině najdeme několik desítek přídavných jmen, která vychází ze stejného slovesného základu, 
a mohou mít buď koncovku - ing nebo koncovku -ed. 
 
Například 
 
Surprise  suprising  suprised 
Interest  interesting  interested 
Disappoint  disappointing  disappointed   
 
Přídavné jméno zakončené na -ing odpovídá českému tvaru zakončenému koncovkou -ící, -oucí, a 
popisuje stav daného podmětu. 
 
Surprising  překvapující 
Shocking  šokující 
 
Pokud přídavné jméno končí koncovkou, popisuje, jak se někdo cítí ohledně daného podmětu. 
 
Surprised  překvapený 
Shocked šokovaný 
 
Srovnejte: 
 
The news was shocking   Ta zpráva byla šokující 
He was shocked by the news.   Byl tou zprávou šokován. 
 
We found the news surprising.  Shledali jsme tu zprávu překvapující. 
We were surprised by the news.  Byli jsme překvapeni tou zprávou. 
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052_Lekce 14_přídavná jména na -ing a -ed_procvičovací 
věty_poslouchejte 

  You look disappointed. As if you have 
expected something elese. 

  Vypadáš zklamaně. Jako bys čekal něco 
jiného. 

  Don´t you think it is exhausting to repeat 
the same thing a hundred times? 

  Nemyslíš, že je vyčerpávající opakovat tu 
samou věc stokrát? 

  Are you feeling tired?   Cítíš se unaveně? 

  He was shocked when he heard the news.   Byl v šoku, když slyšel tu zprávu. 

  Are you satisfied in your job?   Jsi spokojen ve své práci? 

  Was it really so surprising for you?   Bylo to opravdu pro tebe tak překvapivé? 

  You look surprised.   Vypadáš překvapeně. 

  Everybody seemed alerted after watching 
the news. 

  Každý se zdál být v pozoru poté, co jsme 
viděli zprávy. 

  Her performance was poor, I dare to say 
disappointing. 

  Její výkon byl slabý, troufnu si říct, že 
zklamáním. 

  I believe she is bored with her job.   Věřím, že je znuděná svou prací. 

  We have all had our embarassing 
moments. 

  Všichni jsme měli své trapné chvíle. 

  The salary was astonishing.   Plat byl ohromující. 

  I find the car very interesting.   To auto se mi zdá velmi zajímavé. 

  Are you interested in the car?   Zajímáš se o to auto? 

  My job is really satisfying.   Moje práce je opravdu uspokojující. 

  He was giving me confusing directions.   Dával mi matoucí pokyny. 

  Now I am really confused. Has everything 
changed again? 

  Teď jsem opravdu zmatený. Zase se 
všechno změnilo? 

  They were advancing quickly in first days.   V prvních dnech rychle postupovali. 

  Don´t you find it amazing?   Nemyslíš, že to je úžasné? 

  Everybody was disgusted with what he 
did. 

  Každý byl znechucen tím, co udělal. 

  It has been a long day. I am really 
exhausted. 

  Byl to dlouhý den. Jsem opravdu 
vyčerpán. 

  What is so amusing about it?   Co je na tom tak zábavné? 

  What we did was really disgusting.   Co jsme udělali bylo opravdu nechutné. 

  I was astonished by the price I had to pay.   Byl jsem ohromen cenou, kterou jsem 
musel zaplatit. 
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  It has been a tiring day.   Byl to únavný den. 

  You look annoyed. What happened?   Vypadáš naštvaně. Co se stalo? 

  I felt really embarassed, everybody was 
laughing at me. 

  Cítil jsem se opravdu ztrapněný, všichni se 
mi smáli. 

  I did not expect it, I am really amazed.   To jsem nečekal, jsem opravdu ohromen. 

  For some time we have been receiving 
alerting indications. 

  Už nějakou dobu dostáváme znepokojující 
informace. 

  His English was really advanced.   Jeho angličtina byla opravdu pokročilá. 

  While she was talking to him, he looked 
amused. 

  Když s ním mluvila, vypadal pobaveně. 

  This is really annoying, I can´t stand it any 
longer. 

  To mě fakt štve. Už to nesnesu. 

  Her job is really boring.   Jeho práce je opravdu nudná. 

  Did you find the news shocking?   Myslíš, že ta zpráva byla šokující? 

 

053_Lekce 14_přídavná jména na -ing a -ed_procvičovací 
věty_přeložte 

  Nemyslíš, že to je úžasné?   Don´t you find it amazing? 

  To auto se mi zdá velmi zajímavé.   I find the car very interesting. 

  Jeho angličtina byla opravdu pokročilá.   His English was really advanced. 

  Cítíš se unaveně?   Are you feeling tired? 

  Byl v šoku, když slyšel tu zprávu.   He was shocked when he heard the news. 

  Už nějakou dobu dostáváme znepokojující 
informace. 

  For some time we have been receiving 
alerting indications. 

  Nemyslíš, že je vyčerpávající opakovat tu 
samou věc stokrát? 

  Don´t you think it is exhausting to repeat 
the same thing a hundred times? 

  Zajímáš se o to auto?   Are you interested in the car? 

  Byl to dlouhý den. Jsem opravdu 
vyčerpán. 

  It has been a long day. I am really 
exhausted. 

  Jsi spokojen ve své práci?   Are you satisfied in your job? 

  Dával mi matoucí pokyny.   He was giving me confusing directions. 

  Moje práce je opravdu uspokojující.   My job is really satisfying. 

  Věřím, že je znuděná svou prací.   I believe she is bored with her job. 

  Plat byl ohromující.   The salary was astonishing. 
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  Každý byl znechucen tím, co udělal.   Everybody was disgusted with what he 
did. 

  Cítil jsem se opravdu ztrapněný, všichni se 
mi smáli. 

  I felt really embarassed, everybody was 
laughing at me. 

  Vypadáš překvapeně.   You look surprised. 

  To jsem nečekal, jsem opravdu ohromen.   I did not expect it, I am really amazed. 

  Všichni jsme měli své trapné chvíle.   We have all had our embarassing 
moments. 

  Vypadáš zklamaně. Jako bys čekal něco 
jiného. 

  You look disappointed. As if you have 
expected something elese. 

  Teď jsem opravdu zmatený. Zase se 
všechno změnilo? 

  Now I am really confused. Has everything 
changed again? 

  Její výkon byl slabý, troufnu si říct, že 
zklamáním. 

  Her performance was poor, I dare to say 
disappointing. 

  Každý se zdál být v pozoru poté, co jsme 
viděli zprávy. 

  Everybody seemed alerted after watching 
the news. 

  Byl jsem ohromen cenou, kterou jsem 
musel zaplatit. 

  I was astonished by the price I had to pay. 

  Bylo to opravdu pro tebe tak překvapivé?   Was it really so surprising for you? 

  V prvních dnech rychle postupovali.   They were advancing quickly in first days. 

  Když s ním mluvila, vypadal pobaveně.   While she was talking to him, he looked 
amused. 

  Co je na tom tak zábavné?   What is so amusing about it? 

  Vypadáš naštvaně. Co se stalo?   You look annoyed. What happened? 

  Co jsme udělali bylo opravdu nechutné.   What we did was really disgusting. 

  To mě fakt štve. Už to nesnesu.   This is really annoying, I can´t stand it any 
longer. 

  Byl to únavný den.   It has been a tiring day. 

  Jeho práce je opravdu nudná.   Her job is really boring. 

  Myslíš, že ta zpráva byla šokující?   Did you find the news shocking? 

 

054.00_Lekce 14_přídavná jména na -ing a -ed_anglický poslech 

  It has been a long day. I am really 
exhausted. 

  Byl to dlouhý den. Jsem opravdu 
vyčerpán. 

  What we did was really disgusting.   Co jsme udělali bylo opravdu nechutné. 
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  Don´t you find it amazing?   Nemyslíš, že to je úžasné? 

  You look surprised.   Vypadáš překvapeně. 

  Are you satisfied in your job?   Jsi spokojen ve své práci? 

  Everybody seemed alerted after watching 
the news. 

  Každý se zdál být v pozoru poté, co jsme 
viděli zprávy. 

  Are you feeling tired?   Cítíš se unaveně? 

  He was giving me confusing directions.   Dával mi matoucí pokyny. 

  They were advancing quickly in first days.   V prvních dnech rychle postupovali. 

  Are you interested in the car?   Zajímáš se o to auto? 

  I did not expect it, I am really amazed.   To jsem nečekal, jsem opravdu ohromen. 

  It has been a tiring day.   Byl to únavný den. 

  I believe she is bored with her job.   Věřím, že je znuděná svou prací. 

  I was astonished by the price I had to pay.   Byl jsem ohromen cenou, kterou jsem 
musel zaplatit. 

  Her performance was poor, I dare to say 
disappointing. 

  Její výkon byl slabý, troufnu si říct, že 
zklamáním. 

  For some time we have been receiving 
alerting indications. 

  Už nějakou dobu dostáváme znepokojující 
informace. 

  Her job is really boring.   Jeho práce je opravdu nudná. 

  Everybody was disgusted with what he 
did. 

  Každý byl znechucen tím, co udělal. 

  You look annoyed. What happened?   Vypadáš naštvaně. Co se stalo? 

  The salary was astonishing.   Plat byl ohromující. 

  He was shocked when he heard the news.   Byl v šoku, když slyšel tu zprávu. 

  His English was really advanced.   Jeho angličtina byla opravdu pokročilá. 

  Now I am really confused. Has everything 
changed again? 

  Teď jsem opravdu zmatený. Zase se 
všechno změnilo? 

  While she was talking to him, he looked 
amused. 

  Když s ním mluvila, vypadal pobaveně. 

  This is really annoying, I can´t stand it any 
longer. 

  To mě fakt štve. Už to nesnesu. 

  I find the car very interesting.   To auto se mi zdá velmi zajímavé. 

  Was it really so surprising for you?   Bylo to opravdu pro tebe tak překvapivé? 
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  Don´t you think it is exhausting to repeat 
the same thing a hundred times? 

  Nemyslíš, že je vyčerpávající opakovat tu 
samou věc stokrát? 

  We have all had our embarassing 
moments. 

  Všichni jsme měli své trapné chvíle. 

  You look disappointed. As if you have 
expected something elese. 

  Vypadáš zklamaně. Jako bys čekal něco 
jiného. 

  My job is really satisfying.   Moje práce je opravdu uspokojující. 

  What is so amusing about it?   Co je na tom tak zábavné? 

  I felt really embarassed, everybody was 
laughing at me. 

  Cítil jsem se opravdu ztrapněný, všichni se 
mi smáli. 

  Did you find the news shocking?   Myslíš, že ta zpráva byla šokující? 
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054.01_Lekce 14_přídavná jména na -ing a -ed_karty 

Jeho práce je opravdu nudná. 
Věřím, že je znuděná svou 

prací. 
To auto se mi zdá velmi 

zajímavé. 

Zajímáš se o to auto? Byl to únavný den. Cítíš se unaveně? 

Moje práce je opravdu 
uspokojující. 

Jsi spokojen ve své práci? Vypadáš překvapeně. 

Bylo to opravdu pro tebe tak 
překvapivé? 

Když s ním mluvila, vypadal 
pobaveně. 

Co je na tom tak zábavné? 

To jsem nečekal, jsem 
opravdu ohromen. 

Nemyslíš, že to je úžasné? 
Byl to dlouhý den. Jsem 

opravdu vyčerpán. 

Nemyslíš, že je vyčerpávající 
opakovat tu samou věc 

stokrát? 

Teď jsem opravdu zmatený. 
Zase se všechno změnilo? 

Dával mi matoucí pokyny. 
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I find the car very 
interesting. 

I believe she is bored with 
her job. 

Her job is really boring. 

Are you feeling tired? It has been a tiring day. 
Are you interested in the 

car? 

You look surprised. 
Are you satisfied in your 

job? 
My job is really satisfying. 

What is so amusing about it? 
While she was talking to 
him, he looked amused. 

Was it really so surprising 
for you? 

It has been a long day. I am 
really exhausted. 

Don´t you find it amazing? 
I did not expect it, I am 

really amazed. 

He was giving me confusing 
directions. 

Now I am really confused. 
Has everything changed 

again? 

Don´t you think it is 
exhausting to repeat the 

same thing a hundred times? 
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Vypadáš naštvaně. Co se 
stalo? 

To mě fakt štve. Už to 
nesnesu. 

Vypadáš zklamaně. Jako bys 
čekal něco jiného. 

Její výkon byl slabý, troufnu 
si říct, že zklamáním. 

Všichni jsme měli své trapné 
chvíle. 

Cítil jsem se opravdu 
ztrapněný, všichni se mi 

smáli. 

Co jsme udělali bylo 
opravdu nechutné. 

Každý byl znechucen tím, co 
udělal. 

Už nějakou dobu dostáváme 
znepokojující informace. 

Každý se zdál být v pozoru 
poté, co jsme viděli zprávy. 

Byl jsem ohromen cenou, 
kterou jsem musel zaplatit. 

Plat byl ohromující. 

V prvních dnech rychle 
postupovali. 

Jeho angličtina byla opravdu 
pokročilá. 

Byl v šoku, když slyšel tu 
zprávu. 

Myslíš, že ta zpráva byla 
šokující? 

-  -  
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You look disappointed. As if 
you have expected 
something elese. 

This is really annoying, I 
can´t stand it any longer. 

You look annoyed. What 
happened? 

I felt really embarassed, 
everybody was laughing at 

me. 

We have all had our 
embarassing moments. 

Her performance was poor, I 
dare to say disappointing. 

For some time we have been 
receiving alerting 

indications. 

Everybody was disgusted 
with what he did. 

What we did was really 
disgusting. 

The salary was astonishing. 
I was astonished by the price 

I had to pay. 
Everybody seemed alerted 
after watching the news. 

He was shocked when he 
heard the news. 

His English was really 
advanced. 

They were advancing 
quickly in first days. 

-  -  
Did you find the news 

shocking? 
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054.01_Lekce 14_přídavná jména na -ing a -ed_test 

  Věřím, že je znuděná svou prací. ................................................................. 

  Nemyslíš, že je vyčerpávající opakovat tu 
samou věc stokrát? 

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

  Teď jsem opravdu zmatený. Zase se 
všechno změnilo? 

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

  Cítil jsem se opravdu ztrapněný, všichni se 
mi smáli. 

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

  Vypadáš zklamaně. Jako bys čekal něco 
jiného. 

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

  Vypadáš překvapeně. ................................................................. 

  Jeho angličtina byla opravdu pokročilá. ................................................................. 

  Jeho práce je opravdu nudná. ................................................................. 

  Zajímáš se o to auto? ................................................................. 

  Každý se zdál být v pozoru poté, co jsme 
viděli zprávy. 

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

  Její výkon byl slabý, troufnu si říct, že 
zklamáním. 

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

  Dával mi matoucí pokyny. ................................................................. 

  To auto se mi zdá velmi zajímavé. ................................................................. 

  Jsi spokojen ve své práci? ................................................................. 

  Co je na tom tak zábavné? ................................................................. 

  Když s ním mluvila, vypadal pobaveně. ................................................................. 

  Byl to únavný den. ................................................................. 

  Vypadáš naštvaně. Co se stalo? ................................................................. 

  Byl jsem ohromen cenou, kterou jsem 
musel zaplatit. 

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

  To mě fakt štve. Už to nesnesu. ................................................................. 

  Plat byl ohromující. ................................................................. 

  Každý byl znechucen tím, co udělal. ................................................................. 

  Už nějakou dobu dostáváme znepokojující 
informace. 

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

  Co jsme udělali bylo opravdu nechutné. ................................................................. 

  Byl v šoku, když slyšel tu zprávu. ................................................................. 
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  Všichni jsme měli své trapné chvíle. ................................................................. 

  Bylo to opravdu pro tebe tak překvapivé? ................................................................. 

  To jsem nečekal, jsem opravdu ohromen. ................................................................. 

  Myslíš, že ta zpráva byla šokující? ................................................................. 

  Moje práce je opravdu uspokojující. ................................................................. 

  V prvních dnech rychle postupovali. ................................................................. 

  Byl to dlouhý den. Jsem opravdu 
vyčerpán. 

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

  Cítíš se unaveně? ................................................................. 

  Nemyslíš, že to je úžasné? ................................................................. 

 

054.01_Lekce 14_přídavná jména na -ing a -ed_test_klíč 

  Věřím, že je znuděná svou prací.   I believe she is bored with her job. 

  Nemyslíš, že je vyčerpávající opakovat tu 
samou věc stokrát? 

  Don´t you think it is exhausting to repeat 
the same thing a hundred times? 

  Teď jsem opravdu zmatený. Zase se 
všechno změnilo? 

  Now I am really confused. Has everything 
changed again? 

  Cítil jsem se opravdu ztrapněný, všichni se 
mi smáli. 

  I felt really embarassed, everybody was 
laughing at me. 

  Vypadáš zklamaně. Jako bys čekal něco 
jiného. 

  You look disappointed. As if you have 
expected something elese. 

  Vypadáš překvapeně.   You look surprised. 

  Jeho angličtina byla opravdu pokročilá.   His English was really advanced. 

  Jeho práce je opravdu nudná.   Her job is really boring. 

  Zajímáš se o to auto?   Are you interested in the car? 

  Každý se zdál být v pozoru poté, co jsme 
viděli zprávy. 

  Everybody seemed alerted after watching 
the news. 

  Její výkon byl slabý, troufnu si říct, že 
zklamáním. 

  Her performance was poor, I dare to say 
disappointing. 

  Dával mi matoucí pokyny.   He was giving me confusing directions. 

  To auto se mi zdá velmi zajímavé.   I find the car very interesting. 

  Jsi spokojen ve své práci?   Are you satisfied in your job? 

  Co je na tom tak zábavné?   What is so amusing about it? 
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  Když s ním mluvila, vypadal pobaveně.   While she was talking to him, he looked 
amused. 

  Byl to únavný den.   It has been a tiring day. 

  Vypadáš naštvaně. Co se stalo?   You look annoyed. What happened? 

  Byl jsem ohromen cenou, kterou jsem 
musel zaplatit. 

  I was astonished by the price I had to pay. 

  To mě fakt štve. Už to nesnesu.   This is really annoying, I can´t stand it any 
longer. 

  Plat byl ohromující.   The salary was astonishing. 

  Každý byl znechucen tím, co udělal.   Everybody was disgusted with what he 
did. 

  Už nějakou dobu dostáváme znepokojující 
informace. 

  For some time we have been receiving 
alerting indications. 

  Co jsme udělali bylo opravdu nechutné.   What we did was really disgusting. 

  Byl v šoku, když slyšel tu zprávu.   He was shocked when he heard the news. 

  Všichni jsme měli své trapné chvíle.   We have all had our embarassing 
moments. 

  Bylo to opravdu pro tebe tak překvapivé?   Was it really so surprising for you? 

  To jsem nečekal, jsem opravdu ohromen.   I did not expect it, I am really amazed. 

  Myslíš, že ta zpráva byla šokující?   Did you find the news shocking? 

  Moje práce je opravdu uspokojující.   My job is really satisfying. 

  V prvních dnech rychle postupovali.   They were advancing quickly in first days. 

  Byl to dlouhý den. Jsem opravdu 
vyčerpán. 

  It has been a long day. I am really 
exhausted. 

  Cítíš se unaveně?   Are you feeling tired? 

  Nemyslíš, že to je úžasné?   Don´t you find it amazing? 
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055_Lekce 15_slovesa s gerundiem_vysvětlení 
 
Gerundium je slovesný tvar zakončený koncovkou -ing. V angličtině se tento tvar používá nejčastěji ve 
spojením se slovesem TO BE, ve spojení s kterým vytváří průběhový čas (I am waiting, I was doing). 
Slovesný tvar zakončený koncovkou – ing se dá napřímo přeložit dvěma způsoby – buď utvoří ze 
slovesa jeho přechodníkový tvar, zakončený v češtině na ící, oucí, (waiting – čekající, playing – hrající) 
nebo vytvoří ze slovesa jeho podstatné jméno (waiting – čekání, playing – hraní).  
 
My se nyní zaměříme na použití tohoto tvaru po následujících slovesech  
 
to start, to begin      začít 
 
The audience calmed down and he started singing.   
Publikum se uklidnilo a on  začal zpívat 
 
to continue, to keep on, to carry on  pokračovat 
 
He continued reading without looking at us.    
Pokračoval ve čtení, aniž by se  na nás podíval 
 
to stop, to finish, to quit    přestat, skončit 
 
You should stop smoking.      
Měl bys přestat kouřit 
 
to like, to enjoy, to hate          mít rád, užívat (si), nenávidět 
 
Peter hates watching TV.      
Petr nesnáší sledování televize. 
 
to propose, to suggest   navrhnout 
 
Why did you propose going there?     
Proč jsi navrhl tam jít? 
 
to avoid     vyhnout se 
 
You can´t avoid making mistakes.     
Nemůžeš se vyhnout dělání  chyb. 
 
to excuse                 omluvit se 
 
He excused our being late.      
Omluvil nás, že jsme přišli pozdě 
 
 to remember                 vzpomenout si 
 
Do you remember visiting his mother?    
Vzpomínáš si na návštěvu jeho matky? 
 
 to postpone                 odložit 
 
Can we postpone meeting him?     
Můžeme odložit setkání s ním? 
 
 to deny                            popřít 
 
She denied seeing me ever before.      
Popřela, že by mě kdy předtím viděla. 
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 to risk                  riskovat 
 
Why did you risk meeting him there?    
Proč jsi riskoval, že se s ním setkáš? 
 
 Gerundium se dále používá po slovesech to intend - mít v úmyslu něco udělat, to stand - 
snést, vystát, to mention - zmínit, to miss - zmeškat, minout , anticipate- předvídat, to prefer - dávat 
přednost, to appreciate - ocenit, to consider- považovat, to delay- zpozdit se, to discuss - diskutovat, to 
recall - znovu přivolat, to recommend - doporučit, to regret - litovat, to try -zkusit 
 
Gerundium nejčastěšji překládáme dvěma způsoby: 
 
a) jako infinitiv   
Why did you propose going there?   
Proč jsi navhl  tam jít? 
 
b) jako podstatné jméno  
Can we postpone meeting him?   
Můžeme odložit  setkání s ním? 
 
VAZBY 
 
Gerundium se dále používá po následujících vazbách: 
 
 to suceed in     uspět v 
 
He succeeded in passing the exam.    
Uspěl ve složení té zkoušky      
 
 I don´t feel like     nechce se mi 
 
Do you feel like waiting for him for so long?    
Chce se ti na něj čekat tak dlouho? 
 
  I don´t mind     nevadí mi 
 
Would you mind opening the window?   
Vadilo by vám, kdybych otevřel okno? 
 
 I can´t help     nemohu si pomoci, musím 
 
I can´t help doing it again.     
Musím to dělat znovu. 
 
 to be worth     stát za 
 
Is the book worth reading?     
Stojí ta kniha za to číst ji? 
 
 to be used to     být zvyklý na 
 
He is used to working every day.    
Je zvyklý (na to) pracovat každý den. 
 
 to prevent sb. form doing st.   zabránit někomu v něčem 
 
Can she prevent him from doing it?    
Může mu ona zabránit v tom, aby to udělal? 
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 to be interested in    zajímat se o 
 
Is he interested in watching old films?   
Zajímá se o sledování starých filmů? 
 
 to object to     namítat proti 
 
He objected to our going there.    
Měl námitky proti tomu, abychom tam  šli. 
 
 Geundium se pojí i s vazbami to be afraid of - obávat se nebo to be fond of - rád něco 
dělat., to count on - počítat s, to insist on - trvat na, to look forward to - těšit se na, to think of 
(about) - myslet na, to worry about - obávat se 
 
 Některá slovesa se mohou pojit s infinitivem i gerundiem, aniž by došlo ke změně významu 
věty. Jsou to slovesa: 
 
a) vyjadřující citovou vazbu:   to love, to like, to prefer, to hate  
     
He liked going there = He liked to go there - Rád tam chodil. 
He prefers watching TV=He prefers to watch TV - Dává přednost sledování TV 
 
b) vyjadřující začátek a pokračování děje  to begin, to start, to continue 
      
We began writing  = We began to write  - Začali jsme psát 
He started singing  =  He started to sing  - Začal zpívat 
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056_Lekce 15_slovesa s gerundiem_procvičovací věty_poslouchejte 

  I cannot put off submitting the report any 
longer. 

  Nemohu už více odkládat odevzdání toho 
reportu. 

  He was involved in developing the 
substance. 

  Byl zapojen do vývoje té látky. 

  Could you please continue explaining?   Mohl bys, prosím, pokračovat ve 
vysvětlování? 

  Could they prevent him from doing it?   Mohli mu zabránit v tom, aby to udělal? 

  They didn´t mind reading all the journey.   Nevadilo jim, že četli celou cestu. 

  Can you imagine her being so smart?   Umíš si představit, že by byla tak chytrá? 

  Is he interested in watching old films?   Zajímá se o sledování starých filmů? 

  Why did they stop using the machine?   Proč přestali používat ten stroj? 

  He objected to our going there.   Měl námitky proti tomu, abychom tam šli. 

  Could she continue working for us?   Mohla by pokračovat v práci pro nás? 

  Do they enjoy getting up early every day?   Líbí se jim vstávat brzy každý den? 

  They will deny being with him this 
morning. 

  Budou popírat, že s ním to ráno byli. 

  The journey is too long. You will not 
avoid going by plane. 

  Cesta je příliš dlouhá. Nevyhneš se letět 
tam letadlem. 

  They hated learning it by heart.   Nesnášeli učit se to nazpaměť. 

  Is he used to taking it home?   Je zvyklý na to brát si to domů? 

  These days it is better to avoid meeting 
people. 

  V těchle dnech je lepší se vyhnout 
setkávání s lidmi. 

  Do you remember visiting his mother?   Vzpomínáš si na návštěvu jeho matky? 

  I hated going there every Sunday.   Nesnášel jsem chodit tam každou neděli. 

  He enjoyed travelling there every summer.   Rád tam jezdil každé léto. 

  I don´t feel like working with him.   Nechce se mi s ním pracovat. 

  The film was not funny but he went on 
laughing even when we came home. 

  Ten film nebyl směšný, ale on se pořád 
smál, i když jsme přišli domů. 

  Is it worth doing?   Stojí to udělání? 

  Who suggested watching the film?   Kdo navrhl sledovat ten film? 

  Can we postpone watching the film?   Můžeme odložit sledování tohoto filmu? 

  We are used to working on the Internet.   Jsme zvyklí pracovat na internetu. 

  The tool is only for cutting.   Ten nástroj je jen pro řezání. 
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  Did he suggest doing it?   Navrhl on udělat to? 

  Keep smiling.   Dál se usmívej. 

  Did you excuse your being late?   Omluvili jste se, že jste přišli pozdě? 

  Can you stop talking for a while?   Můžeš přestat na chvíli mluvit? 

  Does he like playing tennis every day?   Hraje rád tenis každý den? 

  She intended coming late everywhere.   Měla tendenci chodit všude pozdě. 

  I will never regret saying this.   Nikdy nebudu litovat, že jsem to řekl. 

  Never give up dreaming.   Nikdy nevzdávej své sny. 

  I cannot imagine working with him.   Neumím si představit, že bych s ním 
pracoval. 

  He proposed asking him again.   Navrhl zeptat se ho znovu. 

  Can you avoid being late?   Můžeš se vyhnout pozdnímu příchodu? 

  They quit playing in the evenings.   Přestali hrát po večerech. 

  Keep on learning well.   Uč se dál dobře. 

  Does Margaret enjoy watching TV?   Dívá se Margaret ráda na televizi? 

  He doesn´t mind reading the same book 
again. 

  Nevadí mu, když čte tu samou knihu 
znovu. 

  You can´t fail passing the exam.   Nemůžeš selhat při složení té zkoušky. 

  Peter hates watching TV.   Petr nenávidí dívání se na televizi. 

  I would like to keep on learning English.   Rád bych pokračoval ve studování 
angličtiny. 

  He denied stealing the money.   Popřel, že by ukradl ty peníze. 

  How about going for a walk?   Co třeba jít na procházku? 

  Did you think of going there?   Myslel jsi na to tam jít? 

  After many years she gave up smoking.   Po mnoha letech přestala kouřit. 

  He has always enjoyed reading.   Vždy rád četl. 

  I left instead of waiting.   Odešel jsem místo toho, abych čekal. 

  They suggested being patient.   Navrhli, abychom byli trpěliví. 

  You can´t avoid talking to us.   Nemůžeš se vyhýbat tomu s námi mluvit. 

  Did you enjoy meeting him?   Užil sis setkání s ním? 

  Can she prevent him from doing it?   Může mu zabránit v tom, aby to dělal? 

  Would you mind closing the window?   Vadilo by ti zavřít okno? 
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  Have you considered applying for the job?   Uvažoval jsi, že bys požádal o tu práci? 

  I really can´t remember asking him about 
it. 

  Opravdu si nemohu vzpomenout, že jsme 
se ho na to ptal. 

  Will he manage running the company?   Zvládne řízení té společnosti? 

  Who suggested waiting here?   Kdo navrhl, že tady budeme čekat? 

  She hates waiting for me when I can´t get 
up. 

  Nesnáší, když na mě čeká, když nemohu 
vstát. 

  You shouldn´t postpone visiting him at the 
hospital. 

  Neměl bys odkládat tvoji návštěvu u něho 
v nemocnici. 

  He succeeded in passing the exam.   Uspěl ve složení té zkoušky. 

  I sometimes miss discussing with him.   Někdy mi chybí povídání si s ním. 

  The students finished writing the tests.   Studenti ukončili psaní testů. 

  He´s very good at lying.   Je velmi dobrý ve lhaní. 

  Do you feel like travelling there?   Chce se ti tam cestovat? 

  He liked watching tennis and football.   Rád se díval na tenis a fotbal. 

  You can´t avoid making mistakes.   Nemůžeš se vyhnout dělání chyb. 

  We risked missing our train.   Riskovali jsme, že zmeškáme náš vlak. 

  Did they begin working on it?   Začali na tom pracovat? 

  I can´t help meeting her every day.   Nemohu si pomoci, musím ji vídat každý 
den. 

  I can´t help doing it again.   Musím to udělat znovu. 

  Even a bad life is worth living.   Dokonce špatný život stojí za to žít. 

  Have I finished talking?   Ještě jsem neskončil! 

  I admit to seeing her a few times.   Připouštím, že jsem ji několikrát viděl. 

  You should prevent him from going there.   Měl bys mu zabránit v tom, aby tam šel. 

  Was the exhibition worth traveling there 
for? 

  Stála ta výstava za to tam jet? 

  Do you mind my smoking?   Vadí ti, když kouřím? 

  Do you feel like going to the cinema 
tonight? 

  Chce se ti jít dnes večer do kina? 

  He continued speaking without 
interruption. 

  Mluvil dál bez přerušení. 

  We didn´t like talking to him.   Neradi jsme s ním mluvili. 

  He denied meeting her at all.   Popíral, že se s ní vůbec potkal. 
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  Sorry to keep you waiting.   Promiňte, že jsem vás nechal čekat. 

  Do you feel like going there?   Chce se ti tam jít? 

  You can´t avoid spending so much money.   Nemůžeš se vyhnout utrácení tolika peněz. 

  Fancy meeting you in person. What are 
you doing here? 

  Tebe tady potkat osobně! Co tu děláš? 

  We can´t excuse his being late.   Nemůžeme omluvit, že přišel pozdě. 

  I do not mind doing the same thing on and 
on. 

  Nevadí mi dělat tu samou věc znovu a 
znovu. 

  He admitted wtitting the email.   Připustil, že napsal ten email. 

  He went on talking although nobody was 
paying attention to him. 

  Mluvil dál, ačkoli už mu nikdo nevěnoval 
pozornost. 

  I don´t feel like asking her.   Nechce se mi ptát se jí. 

  I did not suggest even going there.   Já jsem ani nenavrhoval, abychom tam 
chodili. 

  He enjoyed sitting in the garden and 
watching them. 

  Rád seděl na zahradě a díval se na ně. 

  I´d like to quit smoking, but I can´t.   Rád bych skončil s kouřením, ale nemohu. 

  He intended working at weekends.   Měl tendenci pracovat o víkendech. 

  He excused our being late.   Omluvil nás, že jsme přišli pozdě. 

  I would like to thank you for coming.   Rád bych vám poděkoval za to, že jste 
přišli. 

  We didn´t enjoy staying at this hotel.   Neradi jsme zůstávali v tomto hotelu. 

  He denied being there.   Popíral, že tam byl. 

  He succeeded in managing the project.   Uspěl v řízení tohoto projektu. 

  Can we postpone meeting him?   Můžeme odložit setkání s ním? 

  Would you mind turning down the 
volume? 

  Vadilo by ti ztišit ten zvuk? 

  Do you like reading this book?   Čteš rád tu knihu? 

  Did Jane like swimming in the sea?   Líbilo se Janě plavání v moři? 

  Are you interested in working for them?   Zajímá tě pracovat pro ně? 

  I´ve put off telling him about it many 
times already. 

  Už jsem několikrát odložil, že mu o tom 
řeknu. 

  Did Jane stop smoking?   Přestala Jana kouřit? 

  He continued working in spite of being ill.   Pokračoval v práci, ačkoli byl nemocný. 
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  He insisted on our staying here instead of 
going home. 

  Trval na tom, abychom zde zůstali, místo 
abychom šli domů. 

 

057_Lekce 15_slovesa s gerundiem_procvičovací věty_přeložte 

  Popíral, že se s ní vůbec potkal.   He denied meeting her at all. 

  Jsme zvyklí pracovat na internetu.   We are used to working on the Internet. 

  Čteš rád tu knihu?   Do you like reading this book? 

  Moihl bys, prosím, pokračovat ve 
vysvětlování? 

  Could you please continue explaining? 

  Navrhl zeptat se ho znovu.   He proposed asking him again. 

  Uč se dál dobře.   Keep on learning well. 

  Připouštím, že jsem ji několikrát viděl.   I admit to seeing her a few times. 

  Užil sis setkání s ním?   Did you enjoy meeting him? 

  Je velmi dobrý ve lhaní.   He´s very good at lying. 

  Neradi jsme s ním mluvili.   We didn´t like talking to him. 

  Navrhl on udělat to?   Did he suggest doing it? 

  Neradi jsme zůstávali v tomto hotelu.   We didn´t enjoy staying at this hotel. 

  Po mnoha letech přestala kouřit.   After many years she gave up smoking. 

  Neumím si představit, že bych s ním 
pracoval. 

  I cannot imagine working with him. 

  Hraje rád tenis každý den?   Does he like playing tennis every day? 

  Měl námitky proti tomu, abychom tam šli.   He objected to our going there. 

  Neměl bys odkládat tvoji návštěvu u něho 
v nemocnici. 

  You shouldn´t postpone visiting him at the 
hospital. 

  Rád tam jezdil každé léto.   He enjoyed travelling there every summer. 

  Chce se ti tam jít?   Do you feel like going there? 

  Stojí to udělání?   Is it worth doing? 

  Zajímá se o sledování starých filmů?   Is he interested in watching old films? 

  Petr nenávidí dívání se na televizi.   Peter hates watching TV. 

  Nikdy nebudu litovat, že jsem to řekl.   I will never regret saying this. 

  Líbilo se Janě plavání v moři?   Did Jane like swimming in the sea? 

  Popřel, že by ukradl ty peníze.   He denied stealing the money. 
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  Navrhli, abychom byli trpěliví.   They suggested being patient. 

  Umíš si představit, že by byla tak chytrá?   Can you imagine her being so smart? 

  Může mu zabránit v tom, aby to dělal?   Can she prevent him from doing it? 

  Přestali hrát po večerech.   They quit playing in the evenings. 

  Dokonce špatný život stojí za to žít.   Even a bad life is worth living. 

  Nesnáší, když na mě čeká, když nemohu 
vstát. 

  She hates waiting for me when I can´t get 
up. 

  Vzpomínáš si na návštěvu jeho matky?   Do you remember visiting his mother? 

  Měl bys mu zabránit v tom, aby tam šel.   You should prevent him from going there. 

  Můžeš se vyhnout pozdnímu příchodu?   Can you avoid being late? 

  Někdy mi chybí povídání si s ním.   I sometimes miss discussing with him. 

  Ten film nebyl směšný, ale on se pořád 
smál, i když jsme přišli domů. 

  The film was not funny but he went on 
laughing even when we came home. 

  Zajímá tě pracovat pro ně?   Are you interested in working for them? 

  Přestala Jana kouřit?   Did Jane stop smoking? 

  Chce se ti jít dnes večer do kina?   Do you feel like going to the cinema 
tonight? 

  Nevadí mi dělat tu samou věc znovu a 
znovu. 

  I do not mind doing the same thing on and 
on. 

  Nemůžeš se vyhýbat tomu s námi mluvit.   You can´t avoid talking to us. 

  Co třeba jít na procházku?   How about going for a walk? 

  Líbí se jim vstávat brzy každý den?   Do they enjoy getting up early every day? 

  Nevadilo jim, že četli celou cestu.   They didn´t mind reading all the journey. 

  Mluvil dál bez přerušení.   He continued speaking without 
interruption. 

  Opravdu si nemohu vzpomenout, že jsme 
se ho na to ptal. 

  I really can´t remember asking him about 
it. 

  Nemůžeme omluvit, že přišel pozdě.   We can´t excuse his being late. 

  Riskovali jsme, že zmeškáme náš vlak.   We risked missing our train. 

  Omluvili jste se, že jste přišli pozdě?   Did you excuse your being late? 

  Nemohu si pomoci, musím ji vídat každý 
den. 

  I can´t help meeting her every day. 

  Uspěl v řízení tohoto projektu.   He succeeded in managing the project. 

  Dál se usmívej.   Keep smiling. 
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  Cesta je příliš dlouhá. Nevyhneš se letět 
tam letadlem. 

  The journey is too long. You will not 
avoid going by plane. 

  Byl zapojen do vývoje té látky.   He was involved in developing the 
substance. 

  Nevadí mu, když čte tu samou knihu 
znovu. 

  He doesn´t mind reading the same book 
again. 

  Rád bych vám poděkoval za to, že jste 
přišli. 

  I would like to thank you for coming. 

  Už jsem několikrát odložil, že mu o tom 
řeknu. 

  I´ve put off telling him about it many 
times already. 

  Omluvil nás, že jsme přišli pozdě.   He excused our being late. 

  Nechce se mi ptát se jí.   I don´t feel like asking her. 

  Studenti ukončili psaní testů.   The students finished writing the tests. 

  Mohli mu zabránit v tom, aby to udělal?   Could they prevent him from doing it? 

  Ještě jsem neskončil!   Have I finished talking? 

  Kdo navrhl, že tady budeme čekat?   Who suggested waiting here? 

  Můžeš přestat na chvíli mluvit?   Can you stop talking for a while? 

  Uspěl ve složení té zkoušky.   He succeeded in passing the exam. 

  Nechce se mi s ním pracovat.   I don´t feel like working with him. 

  Nikdy nevzdávej své sny.   Never give up dreaming. 

  Myslel jsi na to tam jít?   Did you think of going there? 

  Připustil, že napsal ten email.   He admitted wtitting the email. 

  Mluvil dál, ačkoli už mu nikdo nevěnoval 
pozornost. 

  He went on talking although nobody was 
paying attention to him. 

  Měl tendenci pracovat o víkendech.   He intended working at weekends. 

  Nemohu už více odkládat odevzdání toho 
reportu. 

  I cannot put off submitting the report any 
longer. 

  Ten nástroj je jen pro řezání.   The tool is only for cutting. 

  Zvládne řízení té společnosti?   Will he manage running the company? 

  Nemůžeš selhat při složení té zkoušky.   You can´t fail passing the exam. 

  Kdo navrhl sledovat ten film?   Who suggested watching the film? 

  Vždy rád četl.   He has always enjoyed reading. 

  Vadí ti, když kouřím?   Do you mind my smoking? 

  Proč přestali používat ten stroj?   Why did they stop using the machine? 
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  Rád se díval na tenis a fotbal.   He liked watching tennis and football. 

  Dívá se Margaret ráda na televizi?   Does Margaret enjoy watching TV? 

  Začali na tom pracovat?   Did they begin working on it? 

  Rád bych pokračoval ve studování 
angličtiny. 

  I would like to keep on learning English. 

  V těchle dnech je lepší se vyhnout 
setkávání s lidmi. 

  These days it is better to avoid meeting 
people. 

  Popíral, že tam byl.   He denied being there. 

  Nemůžeš se vyhnout dělání chyb.   You can´t avoid making mistakes. 

  Pokračoval v práci, ačkoli byl nemocný.   He continued working in spite of being ill. 

  Měla tendenci chodit všude pozdě.   She intended coming late everywhere. 

  Tebe tady potkat osobně! Co tu děláš?   Fancy meeting you in person. What are 
you doing here? 

  Je zvyklý na to brát si to domů?   Is he used to taking it home? 

  Vadilo by ti zavřít okno?   Would you mind closing the window? 

  Nesnášel jsem chodit tam každou neděli.   I hated going there every Sunday. 

  Můžeme odložit setkání s ním?   Can we postpone meeting him? 

  Odešel jsem místo toho, abych čekal.   I left instead of waiting. 

  Stála ta výstava za to tam jet?   Was the exhibition worth traveling there 
for? 

  Já jsem ani nenavrhoval, abychom tam 
chodili. 

  I did not suggest even going there. 

  Musím to udělat znovu.   I can´t help doing it again. 

  Rád bych skončil s kouřením, ale nemohu.   I´d like to quit smoking, but I can´t. 

  Promiňte, že jsem vás nechal čekat.   Sorry to keep you waiting. 

  Budou popírat, že s ním to ráno byli.   They will deny being with him this 
morning. 

  Rád seděl na zahradě a díval se na ně.   He enjoyed sitting in the garden and 
watching them. 

  Nemůžeš se vyhnout utrácení tolika peněz.   You can´t avoid spending so much money. 

  Mohla by pokračovat v práci pro nás?   Could she continue working for us? 

  Nesnášeli učit se to nazpaměť.   They hated learning it by heart. 

  Chce se ti tam cestovat?   Do you feel like travelling there? 
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  Vadilo by ti ztišit ten zvuk?   Would you mind turning down the 
volume? 

  Uvažoval jsi, že bys požádal o tu práci?   Have you considered applying for the job? 

  Můžeme odložit sledování tohoto filmu?   Can we postpone watching the film? 

  Trval na tom, abychom zde zůstali, místo 
abychom šli domů. 

  He insisted on our staying here instead of 
going home. 
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  She intended coming late everywhere.   Měla tendenci chodit všude pozdě. 

  Did Jane like swimming in the sea?   Líbilo se Janě plavání v moři? 

  Do you feel like going to the cinema 
tonight? 

  Chce se ti jít dnes večer do kina? 

  They will deny being with him this 
morning. 

  Budou popírat, že s ním to ráno byli. 

  Did you enjoy meeting him?   Užil sis setkání s ním? 

  Does Margaret enjoy watching TV?   Dívá se Margaret ráda na televizi? 

  Did he suggest doing it?   Navrhl on udělat to? 

  Would you mind turning down the 
volume? 

  Vadilo by ti ztišit ten zvuk? 

  He succeeded in passing the exam.   Uspěl ve složení té zkoušky. 

  Keep on learning well.   Uč se dál dobře. 

  He enjoyed travelling there every summer.   Rád tam jezdil každé léto. 

  They hated learning it by heart.   Nesnášeli učit se to nazpaměť. 

  We are used to working on the Internet.   Jsme zvyklí pracovat na internetu. 

  We can´t excuse his being late.   Nemůžeme omluvit, že přišel pozdě. 

  You can´t avoid making mistakes.   Nemůžeš se vyhnout dělání chyb. 

  Can we postpone watching the film?   Můžeme odložit sledování tohoto filmu? 

  I cannot put off submitting the report any 
longer. 

  Nemohu už více odkládat odevzdání toho 
reportu. 

  He continued working in spite of being ill.   Pokračoval v práci, ačkoli byl nemocný. 

  The journey is too long. You will not 
avoid going by plane. 

  Cesta je příliš dlouhá. Nevyhneš se letět 
tam letadlem. 

  Why did they stop using the machine?   Proč přestali používat ten stroj? 

  Would you mind closing the window?   Vadilo by ti zavřít okno? 
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  You can´t fail passing the exam.   Nemůžeš selhat při složení té zkoušky. 

  Does he like playing tennis every day?   Hraje rád tenis každý den? 

  He doesn´t mind reading the same book 
again. 

  Nevadí mu, když čte tu samou knihu 
znovu. 

  Fancy meeting you in person. What are 
you doing here? 

  Tebe tady potkat osobně! Co tu děláš? 

  He went on talking although nobody was 
paying attention to him. 

  Mluvil dál, ačkoli už mu nikdo nevěnoval 
pozornost. 

  Can she prevent him from doing it?   Může mu zabránit v tom, aby to dělal? 

  Do you remember visiting his mother?   Vzpomínáš si na návštěvu jeho matky? 

  After many years she gave up smoking.   Po mnoha letech přestala kouřit. 

  Keep smiling.   Dál se usmívej. 

  He´s very good at lying.   Je velmi dobrý ve lhaní. 

  You shouldn´t postpone visiting him at the 
hospital. 

  Neměl bys odkládat tvoji návštěvu u něho 
v nemocnici. 

  The students finished writing the tests.   Studenti ukončili psaní testů. 

  Is he used to taking it home?   Je zvyklý na to brát si to domů? 

  I can´t help doing it again.   Musím to udělat znovu. 

  Sorry to keep you waiting.   Promiňte, že jsem vás nechal čekat. 

  Can we postpone meeting him?   Můžeme odložit setkání s ním? 

  He enjoyed sitting in the garden and 
watching them. 

  Rád seděl na zahradě a díval se na ně. 

  He denied stealing the money.   Popřel, že by ukradl ty peníze. 

  We didn´t enjoy staying at this hotel.   Neradi jsme zůstávali v tomto hotelu. 

  I don´t feel like working with him.   Nechce se mi s ním pracovat. 

  Who suggested watching the film?   Kdo navrhl sledovat ten film? 

  Do you like reading this book?   Čteš rád tu knihu? 

  Could she continue working for us?   Mohla by pokračovat v práci pro nás? 

  Did they begin working on it?   Začali na tom pracovat? 

  Can you avoid being late?   Můžeš se vyhnout pozdnímu příchodu? 

  We risked missing our train.   Riskovali jsme, že zmeškáme náš vlak. 

  Never give up dreaming.   Nikdy nevzdávej své sny. 
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  I´ve put off telling him about it many 
times already. 

  Už jsem několikrát odložil, že mu o tom 
řeknu. 

  He objected to our going there.   Měl námitky proti tomu, abychom tam šli. 

  Did Jane stop smoking?   Přestala Jana kouřit? 

  These days it is better to avoid meeting 
people. 

  V těchle dnech je lepší se vyhnout 
setkávání s lidmi. 

  They didn´t mind reading all the journey.   Nevadilo jim, že četli celou cestu. 

  I sometimes miss discussing with him.   Někdy mi chybí povídání si s ním. 

  He excused our being late.   Omluvil nás, že jsme přišli pozdě. 

  I really can´t remember asking him about 
it. 

  Opravdu si nemohu vzpomenout, že jsme 
se ho na to ptal. 

  Do you mind my smoking?   Vadí ti, když kouřím? 

  I left instead of waiting.   Odešel jsem místo toho, abych čekal. 

  Could they prevent him from doing it?   Mohli mu zabránit v tom, aby to udělal? 

  She hates waiting for me when I can´t get 
up. 

  Nesnáší, když na mě čeká, když nemohu 
vstát. 

  I do not mind doing the same thing on and 
on. 

  Nevadí mi dělat tu samou věc znovu a 
znovu. 

  I would like to thank you for coming.   Rád bych vám poděkoval za to, že jste 
přišli. 

  Have I finished talking?   Ještě jsem neskončil! 

  You can´t avoid talking to us.   Nemůžeš se vyhýbat tomu s námi mluvit. 

  He proposed asking him again.   Navrhl zeptat se ho znovu. 

  They quit playing in the evenings.   Přestali hrát po večerech. 

  He admitted wtitting the email.   Připustil, že napsal ten email. 

  They suggested being patient.   Navrhli, abychom byli trpěliví. 

  The tool is only for cutting.   Ten nástroj je jen pro řezání. 

  Can you imagine her being so smart?   Umíš si představit, že by byla tak chytrá? 

  Do they enjoy getting up early every day?   Líbí se jim vstávat brzy každý den? 

  He succeeded in managing the project.   Uspěl v řízení tohoto projektu. 

  I hated going there every Sunday.   Nesnášel jsem chodit tam každou neděli. 

  We didn´t like talking to him.   Neradi jsme s ním mluvili. 

  You can´t avoid spending so much money.   Nemůžeš se vyhnout utrácení tolika peněz. 
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  Was the exhibition worth traveling there 
for? 

  Stála ta výstava za to tam jet? 

  He has always enjoyed reading.   Vždy rád četl. 

  How about going for a walk?   Co třeba jít na procházku? 

  Do you feel like going there?   Chce se ti tam jít? 

  The film was not funny but he went on 
laughing even when we came home. 

  Ten film nebyl směšný, ale on se pořád 
smál, i když jsme přišli domů. 

  You should prevent him from going there.   Měl bys mu zabránit v tom, aby tam šel. 

  Who suggested waiting here?   Kdo navrhl, že tady budeme čekat? 

  I cannot imagine working with him.   Neumím si představit, že bych s ním 
pracoval. 

  He denied being there.   Popíral, že tam byl. 

  I don´t feel like asking her.   Nechce se mi ptát se jí. 

  He continued speaking without 
interruption. 

  Mluvil dál bez přerušení. 

  Is he interested in watching old films?   Zajímá se o sledování starých filmů? 

  I would like to keep on learning English.   Rád bych pokračoval ve studování 
angličtiny. 

  Are you interested in working for them?   Zajímá tě pracovat pro ně? 

  Have you considered applying for the job?   Uvažoval jsi, že bys požádal o tu práci? 

  I will never regret saying this.   Nikdy nebudu litovat, že jsem to řekl. 

  I´d like to quit smoking, but I can´t.   Rád bych skončil s kouřením, ale nemohu. 

  Can you stop talking for a while?   Můžeš přestat na chvíli mluvit? 

  He intended working at weekends.   Měl tendenci pracovat o víkendech. 

  Will he manage running the company?   Zvládne řízení té společnosti? 

  I did not suggest even going there.   Já jsem ani nenavrhoval, abychom tam 
chodili. 

  I admit to seeing her a few times.   Připouštím, že jsem ji několikrát viděl. 

  He liked watching tennis and football.   Rád se díval na tenis a fotbal. 

  Did you excuse your being late?   Omluvili jste se, že jste přišli pozdě? 

  He denied meeting her at all.   Popíral, že se s ní vůbec potkal. 

  Do you feel like travelling there?   Chce se ti tam cestovat? 

  Peter hates watching TV.   Petr nenávidí dívání se na televizi. 
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  Did you think of going there?   Myslel jsi na to tam jít? 

  He was involved in developing the 
substance. 

  Byl zapojen do vývoje té látky. 

  I can´t help meeting her every day.   Nemohu si pomoci, musím ji vídat každý 
den. 

  Even a bad life is worth living.   Dokonce špatný život stojí za to žít. 

  Is it worth doing?   Stojí to udělání? 

  Could you please continue explaining?   Moihl bys, prosím, pokračovat ve 
vysvětlování? 

  He insisted on our staying here instead of 
going home. 

  Trval na tom, abychom zde zůstali, místo 
abychom šli domů. 
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Vždy rád četl. 
Můžeš přestat na chvíli 

mluvit? 
Nevadí mi dělat tu samou 

věc znovu a znovu. 

Kdo navrhl, že tady budeme 
čekat? 

Já jsem ani nenavrhoval, 
abychom tam chodili. 

Vadilo by ti zavřít okno? 

Někdy mi chybí povídání si s 
ním. 

Byl zapojen do vývoje té 
látky. 

Ještě jsem neskončil! 

Po mnoha letech přestala 
kouřit. 

Nemohu už více odkládat 
odevzdání toho reportu. 

Mluvil dál, ačkoli už mu 
nikdo nevěnoval pozornost. 

Dál se usmívej. 
Promiňte, že jsem vás nechal 

čekat. 
Připustil, že napsal ten email. 

Popíral, že se s ní vůbec 
potkal. 

Navrhli, abychom byli 
trpěliví. 

Nemůžeš se vyhýbat tomu s 
námi mluvit. 
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I do not mind doing the same 
thing on and on. 

Can you stop talking for a 
while? 

He has always enjoyed 
reading. 

Would you mind closing the 
window? 

I did not suggest even going 
there. 

Who suggested waiting 
here? 

Have I finished talking? 
He was involved in 

developing the substance. 
I sometimes miss discussing 

with him. 

He went on talking although 
nobody was paying attention 

to him. 

I cannot put off submitting 
the report any longer. 

After many years she gave 
up smoking. 

He admitted wtitting the 
email. 

Sorry to keep you waiting. Keep smiling. 

You can´t avoid talking to 
us. 

They suggested being 
patient. 

He denied meeting her at all. 
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Uvažoval jsi, že bys požádal 
o tu práci? 

Umíš si představit, že by 
byla tak chytrá? 

Nikdy nevzdávej své sny. 

V těchle dnech je lepší se 
vyhnout setkávání s lidmi. 

Vadilo by ti ztišit ten zvuk? 
Už jsem několikrát odložil, 

že mu o tom řeknu. 

Tebe tady potkat osobně! Co 
tu děláš? 

Popřel, že by ukradl ty 
peníze. 

Neumím si představit, že 
bych s ním pracoval. 

Nikdy nebudu litovat, že 
jsem to řekl. 

Může mu zabránit v tom, aby 
to dělal? 

Uspěl ve složení té zkoušky. 

Myslel jsi na to tam jít? Nechce se mi ptát se jí. Navrhl on udělat to? 

Nemůžeš se vyhnout dělání 
chyb. 

Petr nenávidí dívání se na 
televizi. 

Dívá se Margaret ráda na 
televizi? 
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Never give up dreaming. 
Can you imagine her being 

so smart? 
Have you considered 
applying for the job? 

I´ve put off telling him about 
it many times already. 

Would you mind turning 
down the volume? 

These days it is better to 
avoid meeting people. 

I cannot imagine working 
with him. 

He denied stealing the 
money. 

Fancy meeting you in 
person. What are you doing 

here? 

He succeeded in passing the 
exam. 

Can she prevent him from 
doing it? 

I will never regret saying 
this. 

Did he suggest doing it? I don´t feel like asking her. 
Did you think of going 

there? 

Does Margaret enjoy 
watching TV? 

Peter hates watching TV. 
You can´t avoid making 

mistakes. 
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Líbilo se Janě plavání v 
moři? 

Ten film nebyl směšný, ale 
on se pořád smál, i když 

jsme přišli domů. 

Líbí se jim vstávat brzy 
každý den? 

Připouštím, že jsem ji 
několikrát viděl. 

Zajímá se o sledování 
starých filmů? 

Nevadilo jim, že četli celou 
cestu. 

Omluvil nás, že jsme přišli 
pozdě. 

Je zvyklý na to brát si to 
domů? 

Nemohu si pomoci, musím ji 
vídat každý den. 

Uspěl v řízení tohoto 
projektu. 

Rád bych skončil s 
kouřením, ale nemohu. 

Mohla by pokračovat v práci 
pro nás? 

Hraje rád tenis každý den? Rád tam jezdil každé léto. 
Nesnáší, když na mě čeká, 

když nemohu vstát. 

Vzpomínáš si na návštěvu 
jeho matky? 

Měla tendenci chodit všude 
pozdě. 

Kdo navrhl sledovat ten 
film? 
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Do they enjoy getting up 
early every day? 

The film was not funny but 
he went on laughing even 

when we came home. 

Did Jane like swimming in 
the sea? 

They didn´t mind reading all 
the journey. 

Is he interested in watching 
old films? 

I admit to seeing her a few 
times. 

I can´t help meeting her 
every day. 

Is he used to taking it home? He excused our being late. 

Could she continue working 
for us? 

I´d like to quit smoking, but 
I can´t. 

He succeeded in managing 
the project. 

She hates waiting for me 
when I can´t get up. 

He enjoyed travelling there 
every summer. 

Does he like playing tennis 
every day? 

Who suggested watching the 
film? 

She intended coming late 
everywhere. 

Do you remember visiting 
his mother? 
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Cesta je příliš dlouhá. 
Nevyhneš se letět tam 

letadlem. 

Můžeme odložit setkání s 
ním? 

Popíral, že tam byl. 

Riskovali jsme, že 
zmeškáme náš vlak. 

Chce se ti jít dnes večer do 
kina? 

Nevadí mu, když čte tu 
samou knihu znovu. 

Stála ta výstava za to tam 
jet? 

Jsme zvyklí pracovat na 
internetu. 

Měl bys mu zabránit v tom, 
aby tam šel. 

Měl námitky proti tomu, 
abychom tam šli. 

Přestali hrát po večerech. 
Mohli mu zabránit v tom, 

aby to udělal? 

Rád bych pokračoval ve 
studování angličtiny. 

Moihl bys, prosím, 
pokračovat ve vysvětlování? 

Rád se díval na tenis a 
fotbal. 

Užil sis setkání s ním? 
Omluvili jste se, že jste přišli 

pozdě? 
Studenti ukončili psaní testů. 
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He denied being there. 
Can we postpone meeting 

him? 

The journey is too long. You 
will not avoid going by 

plane. 

He doesn´t mind reading the 
same book again. 

Do you feel like going to the 
cinema tonight? 

We risked missing our train. 

You should prevent him 
from going there. 

We are used to working on 
the Internet. 

Was the exhibition worth 
traveling there for? 

Could they prevent him from 
doing it? 

They quit playing in the 
evenings. 

He objected to our going 
there. 

He liked watching tennis and 
football. 

Could you please continue 
explaining? 

I would like to keep on 
learning English. 

The students finished writing 
the tests. 

Did you excuse your being 
late? 

Did you enjoy meeting him? 
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Opravdu si nemohu 
vzpomenout, že jsme se ho 

na to ptal. 

Rád seděl na zahradě a díval 
se na ně. 

Mluvil dál bez přerušení. 

Začali na tom pracovat? 
Proč přestali používat ten 

stroj? 
Neradi jsme s ním mluvili. 

Nesnášel jsem chodit tam 
každou neděli. 

Měl tendenci pracovat o 
víkendech. 

Chce se ti tam jít? 

Přestala Jana kouřit? Uč se dál dobře. Čteš rád tu knihu? 

Neradi jsme zůstávali v 
tomto hotelu. 

Nesnášeli učit se to 
nazpaměť. 

Navrhl zeptat se ho znovu. 

Zvládne řízení té 
společnosti? 

Nemůžeš selhat při složení té 
zkoušky. 

Rád bych vám poděkoval za 
to, že jste přišli. 
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He continued speaking 
without interruption. 

He enjoyed sitting in the 
garden and watching them. 

I really can´t remember 
asking him about it. 

We didn´t like talking to 
him. 

Why did they stop using the 
machine? 

Did they begin working on 
it? 

Do you feel like going there? 
He intended working at 

weekends. 
I hated going there every 

Sunday. 

Do you like reading this 
book? 

Keep on learning well. Did Jane stop smoking? 

He proposed asking him 
again. 

They hated learning it by 
heart. 

We didn´t enjoy staying at 
this hotel. 

I would like to thank you for 
coming. 

You can´t fail passing the 
exam. 

Will he manage running the 
company? 
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Můžeš se vyhnout pozdnímu 
příchodu? 

Nemůžeš se vyhnout 
utrácení tolika peněz. 

Můžeme odložit sledování 
tohoto filmu? 

Neměl bys odkládat tvoji 
návštěvu u něho v 

nemocnici. 

Budou popírat, že s ním to 
ráno byli. 

Nemůžeme omluvit, že přišel 
pozdě. 

Chce se ti tam cestovat? Nechce se mi s ním pracovat. Musím to udělat znovu. 

Vadí ti, když kouřím? 
Dokonce špatný život stojí 

za to žít. 
Stojí to udělání? 

Zajímá tě pracovat pro ně? Je velmi dobrý ve lhaní. Ten nástroj je jen pro řezání. 

Co třeba jít na procházku? 
Odešel jsem místo toho, 

abych čekal. 
Pokračoval v práci, ačkoli 

byl nemocný. 
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Can we postpone watching 
the film? 

You can´t avoid spending so 
much money. 

Can you avoid being late? 

We can´t excuse his being 
late. 

They will deny being with 
him this morning. 

You shouldn´t postpone 
visiting him at the hospital. 

I can´t help doing it again. 
I don´t feel like working 

with him. 
Do you feel like travelling 

there? 

Is it worth doing? 
Even a bad life is worth 

living. 
Do you mind my smoking? 

The tool is only for cutting. He´s very good at lying. 
Are you interested in 
working for them? 

He continued working in 
spite of being ill. 

I left instead of waiting. How about going for a walk? 
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Trval na tom, abychom zde 
zůstali, místo abychom šli 

domů. 
-  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  
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-  -  
He insisted on our staying 

here instead of going home. 
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058.02_Lekce 15_slovesa s gerundiem_test 

  Nemůžeme omluvit, že přišel pozdě. ................................................................. 

  Jsme zvyklí pracovat na internetu. ................................................................. 

  Vzpomínáš si na návštěvu jeho matky? ................................................................. 

  Uspěl v řízení tohoto projektu. ................................................................. 

  Nemůžeš se vyhýbat tomu s námi mluvit. ................................................................. 

  Kdo navrhl sledovat ten film? ................................................................. 

  Po mnoha letech přestala kouřit. ................................................................. 

  Musím to udělat znovu. ................................................................. 

  Můžeme odložit sledování tohoto filmu? ................................................................. 

  Rád bych vám poděkoval za to, že jste 
přišli. 

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

  Opravdu si nemohu vzpomenout, že jsme 
se ho na to ptal. 

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

  Měl námitky proti tomu, abychom tam šli. ................................................................. 

  Navrhl zeptat se ho znovu. ................................................................. 

  Chce se ti tam cestovat? ................................................................. 

  Ještě jsem neskončil! ................................................................. 

  Zajímá tě pracovat pro ně? ................................................................. 

  Přestala Jana kouřit? ................................................................. 

  Dokonce špatný život stojí za to žít. ................................................................. 

  Nemohu už více odkládat odevzdání toho 
reportu. 

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

  Dál se usmívej. ................................................................. 

  Nemůžeš se vyhnout utrácení tolika peněz. ................................................................. 

  Navrhli, abychom byli trpěliví. ................................................................. 

  Já jsem ani nenavrhoval, abychom tam 
chodili. 

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

  Nikdy nevzdávej své sny. ................................................................. 

  Petr nenávidí dívání se na televizi. ................................................................. 

  Začali na tom pracovat? ................................................................. 

  Přestali hrát po večerech. ................................................................. 
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  Neumím si představit, že bych s ním 
pracoval. 

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

  Připouštím, že jsem ji několikrát viděl. ................................................................. 

  Omluvili jste se, že jste přišli pozdě? ................................................................. 

  Moihl bys, prosím, pokračovat ve 
vysvětlování? 

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

  Rád se díval na tenis a fotbal. ................................................................. 

  Nikdy nebudu litovat, že jsem to řekl. ................................................................. 

  Odešel jsem místo toho, abych čekal. ................................................................. 

  Vždy rád četl. ................................................................. 

  Mluvil dál bez přerušení. ................................................................. 

  Proč přestali používat ten stroj? ................................................................. 

  Nevadí mu, když čte tu samou knihu 
znovu. 

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

  Můžeme odložit setkání s ním? ................................................................. 

  Nesnáší, když na mě čeká, když nemohu 
vstát. 

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

  Popřel, že by ukradl ty peníze. ................................................................. 

  Nemohu si pomoci, musím ji vídat každý 
den. 

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

  Nemůžeš se vyhnout dělání chyb. ................................................................. 

  Je zvyklý na to brát si to domů? ................................................................. 

  Promiňte, že jsem vás nechal čekat. ................................................................. 

  Budou popírat, že s ním to ráno byli. ................................................................. 

  Chce se ti tam jít? ................................................................. 

  Připustil, že napsal ten email. ................................................................. 

  Měl tendenci pracovat o víkendech. ................................................................. 

  Mohla by pokračovat v práci pro nás? ................................................................. 

  Neradi jsme s ním mluvili. ................................................................. 

  Stojí to udělání? ................................................................. 

  Vadilo by ti ztišit ten zvuk? ................................................................. 

  Neměl bys odkládat tvoji návštěvu u něho 
v nemocnici. 

................................................................. 
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  Popíral, že tam byl. ................................................................. 

  Nesnášel jsem chodit tam každou neděli. ................................................................. 

  Rád tam jezdil každé léto. ................................................................. 

  Navrhl on udělat to? ................................................................. 

  Mluvil dál, ačkoli už mu nikdo nevěnoval 
pozornost. 

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

  Omluvil nás, že jsme přišli pozdě. ................................................................. 

  Vadí ti, když kouřím? ................................................................. 

  Můžeš se vyhnout pozdnímu příchodu? ................................................................. 

  Cesta je příliš dlouhá. Nevyhneš se letět 
tam letadlem. 

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

  Umíš si představit, že by byla tak chytrá? ................................................................. 

  Už jsem několikrát odložil, že mu o tom 
řeknu. 

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

  Můžeš přestat na chvíli mluvit? ................................................................. 

  Ten film nebyl směšný, ale on se pořád 
smál, i když jsme přišli domů. 

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

  Nemůžeš selhat při složení té zkoušky. ................................................................. 

  Nechce se mi s ním pracovat. ................................................................. 

  Líbí se jim vstávat brzy každý den? ................................................................. 

  Tebe tady potkat osobně! Co tu děláš? ................................................................. 

  Uvažoval jsi, že bys požádal o tu práci? ................................................................. 

  Zajímá se o sledování starých filmů? ................................................................. 

  Měl bys mu zabránit v tom, aby tam šel. ................................................................. 

  Je velmi dobrý ve lhaní. ................................................................. 

  Rád bych skončil s kouřením, ale nemohu. ................................................................. 

  Nesnášeli učit se to nazpaměť. ................................................................. 

  Rád bych pokračoval ve studování 
angličtiny. 

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

  Kdo navrhl, že tady budeme čekat? ................................................................. 

  Hraje rád tenis každý den? ................................................................. 

  Trval na tom, abychom zde zůstali, místo 
abychom šli domů. 

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



 323 

  Měla tendenci chodit všude pozdě. ................................................................. 

  Riskovali jsme, že zmeškáme náš vlak. ................................................................. 

  Ten nástroj je jen pro řezání. ................................................................. 

  Pokračoval v práci, ačkoli byl nemocný. ................................................................. 

  Studenti ukončili psaní testů. ................................................................. 

  Dívá se Margaret ráda na televizi? ................................................................. 

  Myslel jsi na to tam jít? ................................................................. 

  Nechce se mi ptát se jí. ................................................................. 

  V těchle dnech je lepší se vyhnout 
setkávání s lidmi. 

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

  Byl zapojen do vývoje té látky. ................................................................. 

  Líbilo se Janě plavání v moři? ................................................................. 

  Stála ta výstava za to tam jet? ................................................................. 

  Vadilo by ti zavřít okno? ................................................................. 

  Rád seděl na zahradě a díval se na ně. ................................................................. 

  Nevadilo jim, že četli celou cestu. ................................................................. 

  Zvládne řízení té společnosti? ................................................................. 

  Někdy mi chybí povídání si s ním. ................................................................. 

  Může mu zabránit v tom, aby to dělal? ................................................................. 

  Nevadí mi dělat tu samou věc znovu a 
znovu. 

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

  Užil sis setkání s ním? ................................................................. 

  Co třeba jít na procházku? ................................................................. 

  Uspěl ve složení té zkoušky. ................................................................. 

  Mohli mu zabránit v tom, aby to udělal? ................................................................. 

  Chce se ti jít dnes večer do kina? ................................................................. 

  Čteš rád tu knihu? ................................................................. 

  Uč se dál dobře. ................................................................. 

  Neradi jsme zůstávali v tomto hotelu. ................................................................. 

  Popíral, že se s ní vůbec potkal. ................................................................. 
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059_Lekce 16_předložky s gerundiem_vysvětlení 
 
Gerundium se, kromě po některých slovesech a vazbách, používá se ke krácení vět v souvětích i po 
určitých předložkách.  V případě předložkového gerundia se výraz s předložkou a následným 
slovesným tvarem s koncovkou -ing. překládá vedlejší větou. Tím, že dochází ke krácení vedlejší věty 
použitím tvaru gerundia, není třeba rozlišovat časovou rovinu (by doing so – tím že to dělám i tím že 
jsem to udělal).  
 
BY -  TÍM ŽE 
 
 Předložku BY známe již jako časovou předložku znamenající DO (do pátku, do konce roku) 
Nyní ji ve spojení se slovesem s koncovkou -ing budeme překládat jako "TÍM, ŽE......".  
 
By escaping from prison he saved his life.         
Tím, že uprchl z vězení, si zachránil život. 
 
By rewarding the winner he expressed his support.      
Tím, že odměnil vítěze, vyjádřil svoji podporu. 
 
 Může nastat i situace, kdy máme v obou větách nestejné podměty (Tím, že matka přišla, 
nemohli jsme jít ven). V první větě je podmětem matka, ve druhé my. Jiný podmět se vyjádří v 
gerundiální předložkové vazbě přivlastňovacím pádem nebo zájmenem (By mother´s coming we 
couldn´t go out) 
 
BEFORE - PŘEDTÍM NEŽ 
 
 Tato předložka se překládá jako "předtím, než". 
 
He played with the knife before cutting himself with it.  
Hrál si s nožem předtím, než se jím sám pořezal. 
 
She ate dinner before writing these letters.  
Snědla oběd předtím, než napsala ty dopisy. 
 

Může nastat i situace, kdy máme v obou větách nestejné podměty (Udělala to předtím, než on 
přišel). V první větě je podmětem ona, ve druhé on. Jiný podmět se vyjádří v gerundiální předložkové 
vazbě přivlastňovacím pádem nebo zájmenem (She did it before his coming.) 
 
 
AFTER - POTÉ, CO 
 
 Přeložíme jako "poté, co". V případě dvou minulých dějů odpadá při použití gerundia nutnost 
použít ve větě vzdálenější od přítomnosti předminulý čas 
 
After obtaining many references he asked for a job.  
Poté, co získal mnoho referencí, požádal o práci. 
 
Four armies crossed the border after dividing the country.  
Čtyři armády překročily hranice poté, co země byla rozdělena. 
 
Druhá věta by se dala přeložit jako "po rozdělení země".  
 
BESIDES  - KROMĚ toho, že 
 
She asked Peter besides asking me.   
Zeptala se Petra kromě toho, že se ptala  mě. 
 
Did he watch the film besides reading the book?  
Viděl ten film kromě toho, že četl tu knihu? 
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INSTEAD OF / WITHOUT  
Tyto předložky  přeložíme jako "místo toho, aby" 
 
Instead of arriving he sent us a letter of apology.  
Místo, aby přijel, poslal omluvný dopis. 
 
She called everyone else instead of calling me.  
Zavolala všem ostatním, místo aby zavolala mě. 
 
WITHOUT - ANIŽ¨ 
 
 
She always helped without hesitating.   
Vždy pomohla bez zaváhání 
 
He did it without asking me.     
Udělal to, aniž (by) se mě ptal. 
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060_Lekce 16_předložky s gerundiem_procvičovací věty_poslouchejte 

  By watching the news he learned what had 
happened. 

  Tím, že sledoval zprávy, dozvěděl se, co 
se stalo. 

  He met many people by travelling around 
the world. 

  Seznámil se s mnoha lidmi tím, že 
cestoval po světě. 

  Was he really retired after running the 
company for twenty-two years? 

  Šel skutečně do důchodu poté, co tu 
společnosti řídil dvacet dva let? 

  Before meeting him we had lunch in a 
good restaurant. 

  Předtím, než jsme se s ním setkali, měli 
jsme oběd v dobré restauraci. 

  All the clients always come back after 
staying at our hotel. 

  Všichni klienti se vždy vrací poté, co bydlí 
v našem hotelu. 

  Instead of replacing him he promoted him 
to a higher position. 

  Místo, aby ho nahradil, povýšil ho na vyšší 
pozici. 

  By reading books he became more 
informed about the topic. 

  Tím, že četl knihy, stal se informovanější 
o tom tématu. 

  He helped us a lot by carrying those heavy 
bags. 

  Velice nám pomohl tím, že nesl těžké 
tašky. 

  Did you study before passing the exam?   Učil jsi se předtím, než jsi skládal tu 
zkoušku? 

  Did you read the book before seeing the 
film? 

  Četl jsi tu knihu předtím, než jsi viděl ten 
film? 

  By walking everywhere he lost a lot of 
weight. 

  Tím, že všude chodil, ztratil moc váhy. 

  He asked about my opinion before buying 
the second-hand car. 

  Zeptal se mě na můj názor předtím, než si 
koupil ojeté auto. 

  He left the room after staying there for 
seven minutes. 

  Odešel z místnosti poté, co v ní byl sedm 
minut. 

  He was working in this firm for seven 
years before leading the team. 

  Pracoval v této firmě sedm let předtím, 
než vedl ten tým. 

  Instead of going to the shop he went to the 
pub. 

  Místo aby šel do obchodu, šel do hospody. 

  She spoke on the phone besides smiling at 
me. 

  Mluvila do telefonu kromě toho, že se na 
mě smála. 

  He helped us a lot by bringing these 
books. 

  Pomohl nám moc tím, že přinesl ty knihy. 

  Did he watch the film besides reading the 
book? 

  Sledoval ten film kromě toho, že četl tu 
knihu? 

  She gave up after waiting for two hours.   Vzdala to po dvouhodinovém čekání. 
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  He destroyed my work by stealing this 
information from me. 

  Zničil mou práci tím, že mi ukradl tu 
informaci. 

  She ate dinner before writing these letters.   Snědla oběd před psaním těch dopisů. 

  Did you go to the cinema after finishing 
your work? 

  Šel jste do kina poté, co jste dokončil svoji 
práci? 

  He learned the language by listening to 
songs. 

  Naučil se jazyk tím, že poslouchal písně.  

  He trained a lot before swimming across 
the English Channel. 

  Trénoval hodně předtím, než plaval přes 
Kanál La Manche. 

  They discussed a lot instead of solving the 
problem. 

  Hodně diskutovali místo, aby řešili 
problém. 

  You should repeat grammar before 
attending the course. 

  Měl by sis zopakovat gramatiku, než 
budeš navštěvovat ten kurz. 

  By obtaining a lot of experience he 
became our advisor. 

  Tím, že získal mnoho zkušeností, se stal 
naším poradcem. 

  Did he spend the holiday in the mountains 
instead of spending it by the sea? 

  Strávil prázdniny v horách, místo aby je 
strávil u moře? 

  He was thinking for a while before dialing 
the number. 

  Chvíli přemýšlel předtím, než vytočil to 
číslo. 

  He persuaded many people by speaking 
about it again and again. 

  Přesvědčil mnoho lidí tím, že o tom mluvil 
znovu a znovu. 

  I shouldn´t have done anything besides 
going to the shop. 

  Neměl jsem nic dělat kromě toho, že jsem 
měl jít do obchodu. 

  They decided to leave instead of staying 
here. 

  Rozhodli se odejít místo toho, aby tady 
zůstali. 

  They went there without thinking about it.   Šli tam, aniž by o tom přemýšleli. 

  He went to this exam after reading the 
book. 

  Šel na zkoušku poté, co si přečetl tu knihu. 

  Make sure he has a guarantee before 
lending him money. 

  Ujisti se, že má záruku předtím, než mu 
půjčíš peníze. 

  He became famous by publishing these 
controversial books. 

  Stal se slavný tím, že publikoval tyto 
kontroverzní knihy. 

  He discussed with everyone before saying 
the last word. 

  Diskutoval s každým předtím, než řekl 
poslední slovo. 

  She learned much by listening to music.   Naučila se hodně tím, že se poslouchala 
hudbu. 

  Nobody passed the exam without reading 
the book. 

  Nikdo neprošel zkouškou, aniž by četl tu 
knihu. 
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  By rewarding the winner he expressed his 
support. 

  Tím, že odměnil vítěze, vyjádřil svoji 
podporu. 

  I couldn´t remember, before seeing him.   Nemohl jsem si vzpomenout předtím, než 
jsem ho viděl. 

  I got ready before going to pass the exam.   Připravil jsem se předtím, než jsem šel 
skládat tu zkoušku. 

  After getting this information I had to 
hurry. 

  Poté, co jsem dostal tu informaci, jsem 
musel spěchat. 

  He learned English by living in London 
for six years. 

  Naučil se anglicky tím, že žil v Londýně 
šest let. 

  She knew everything without being there.   Věděla vše, aniž by tam byla. 

  By reaching that point first, he became the 
winner. 

  Tím, že dosáhl tohoto bodu jako první, stal 
se vítězem. 

  He was very tired after skiing the whole 
day. 

  Byl velice unaven poté, co celý den 
lyžoval. 

  Before belonging to France the country 
belonged to Britain. 

  Předtím, než ta země patřila Francii, 
patřila Británii. 

  She asked Peter besides asking me.   Zeptala se Petra kromě toho, že se ptala 
mě. 

  After purchasing the company he became 
the general manager of it. 

  Poté, co koupil tu společnost, stal se jejím 
generálním ředitelem. 

  Instead of arriving he sent us a letter of 
apology. 

  Místo aby přijel, poslal nám omluvný 
dopis. 

  By talking to him he learned a lot.   Tím, že s ním mluvil, se mnohé naučil. 

  He learned many new words by translating 
the book. 

  Naučil se mnoho nových slov tím, že 
překládal tu knihu. 

  He did it without asking me.   Udělal to, aniž se mě zeptal. 

  Did she say anything before kissing you?   Řekla něco předtím, než tě políbila? 

  They agreed without taking time to think.   Souhlasili, aniž by si vzali čas na 
rozmyšlenou. 

  Besides being often ill, he broke his leg.   Kromě toho, že byl často nemocný, si 
zlomil nohu. 

  By reading these books he became very 
clever. 

  Tím, že četl ty knihy, stal se velmi chytrý. 

  Instead of belonging to the national team 
they sent him to play in the third league. 

  Místo, aby patřil do národního týmu, ho 
poslali hrát třetí ligu. 
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  Did she book the accomodation before 
going there? 

  Rezervovala si ubytování předtím, než tam 
jela? 

  He didn´t help himself by going there.   Moc si nepomohl tím, že tam šel. 

  They had to climb a lot before reaching 
the top. 

  Museli hodně stoupat předtím, než dosáhli 
vrcholu. 

  He met his friends instead of meeting me.   Setkal se se svými přáteli, místo aby se 
setkal se mnou. 

  He agreed without hesitating.   Souhlasil, aniž zaváhal. 

  She called everyone else instead of calling 
me. 

  Zavolala všechny ostatní, místo aby 
zavolala mě. 

  Their team won the championship without 
obtaining the most productive players. 

  Jejich tým vyhrál to mistrovství, aniž by 
získal nejproduktivnější hráče. 

  After writing the application he e-mailed it 
to the personal department. 

  Poté, co napsal tu žádost, poslal ji e-
mailem na osobní oddělení. 

  Everybody knew without looking at him.   Každý věděl, aniž by se na něj podíval. 

 

061_Lekce 16_předložky s gerundiem_procvičovací věty_přeložte 

  Vzdala to po dvouhodinovém čekání.   She gave up after waiting for two hours. 

  Místo, aby ho nahradil, povýšil ho na vyšší 
pozici. 

  Instead of replacing him he promoted him 
to a higher position. 

  Tím, že odměnil vítěze, vyjádřil svoji 
podporu. 

  By rewarding the winner he expressed his 
support. 

  Pomohl nám moc tím, že přinesl ty knihy.   He helped us a lot by bringing these 
books. 

  Tím, že četl ty knihy, stal se velmi chytrý.   By reading these books he became very 
clever. 

  Snědla oběd před psaním těch dopisů.   She ate dinner before writing these letters. 

  Tím, že sledoval zprávy, dozvěděl se, co 
se stalo. 

  By watching the news he learned what had 
happened. 

  Zavolala všechny ostatní, místo aby 
zavolala mě. 

  She called everyone else instead of calling 
me. 

  Rozhodli se odejít místo toho, aby tady 
zůstali. 

  They decided to leave instead of staying 
here. 

  Místo aby šel do obchodu, šel do hospody.   Instead of going to the shop he went to the 
pub. 

  Nemohl jsem si vzpomenout předtím, než 
jsem ho viděl. 

  I couldn´t remember, before seeing him. 
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  Souhlasil, aniž zaváhal.   He agreed without hesitating. 

  Tím, že četl knihy, stal se informovanější 
o tom tématu. 

  By reading books he became more 
informed about the topic. 

  Zeptala se Petra kromě toho, že se ptala 
mě. 

  She asked Peter besides asking me. 

  Byl velice unaven poté, co celý den 
lyžoval. 

  He was very tired after skiing the whole 
day. 

  Učil jsi se předtím, než jsi skládal tu 
zkoušku? 

  Did you study before passing the exam? 

  Předtím, než ta země patřila Francii, 
patřila Británii. 

  Before belonging to France the country 
belonged to Britain. 

  Šli tam, aniž by o tom přemýšleli.   They went there without thinking about it. 

  Stal se slavný tím, že publikoval tyto 
kontroverzní knihy. 

  He became famous by publishing these 
controversial books. 

  Řekla něco předtím, než tě políbila?   Did she say anything before kissing you? 

  Ujisti se, že má záruku předtím, než mu 
půjčíš peníze. 

  Make sure he has a guarantee before 
lending him money. 

  Místo, aby patřil do národního týmu, ho 
poslali hrát třetí ligu. 

  Instead of belonging to the national team 
they sent him to play in the third league. 

  Přesvědčil mnoho lidí tím, že o tom mluvil 
znovu a znovu. 

  He persuaded many people by speaking 
about it again and again. 

  Měl by sis zopakovat gramatiku, než 
budeš navštěvovat ten kurz. 

  You should repeat grammar before 
attending the course. 

  Poté, co koupil tu společnost, stal se jejím 
generálním ředitelem. 

  After purchasing the company he became 
the general manager of it. 

  Tím, že všude chodil, ztratil moc váhy.   By walking everywhere he lost a lot of 
weight. 

  Poté, co napsal tu žádost, poslal ji e-
mailem na osobní oddělení. 

  After writing the application he e-mailed it 
to the personal department. 

  Chvíli přemýšlel předtím, než vytočil to 
číslo. 

  He was thinking for a while before dialing 
the number. 

  Poté, co jsem dostal tu informaci, jsem 
musel spěchat. 

  After getting this information I had to 
hurry. 

  Pracoval v této firmě sedm let předtím, 
než vedl ten tým. 

  He was working in this firm for seven 
years before leading the team. 

  Naučil se mnoho nových slov tím, že 
překládal tu knihu. 

  He learned many new words by translating 
the book. 
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  Velice nám pomohl tím, že nesl těžké 
tašky. 

  He helped us a lot by carrying those heavy 
bags. 

  Hodně diskutovali místo, aby řešili 
problém. 

  They discussed a lot instead of solving the 
problem. 

  Naučil se jazyk tím, že poslouchal písně.    He learned the language by listening to 
songs. 

  Tím, že získal mnoho zkušeností, se stal 
naším poradcem. 

  By obtaining a lot of experience he 
became our advisor. 

  Předtím, než jsme se s ním setkali, měli 
jsme oběd v dobré restauraci. 

  Before meeting him we had lunch in a 
good restaurant. 

  Setkal se se svými přáteli, místo aby se 
setkal se mnou. 

  He met his friends instead of meeting me. 

  Šel skutečně do důchodu poté, co tu 
společnosti řídil dvacet dva let? 

  Was he really retired after running the 
company for twenty-two years? 

  Nikdo neprošel zkouškou, aniž by četl tu 
knihu. 

  Nobody passed the exam without reading 
the book. 

  Zničil mou práci tím, že mi ukradl tu 
informaci. 

  He destroyed my work by stealing this 
information from me. 

  Neměl jsem nic dělat kromě toho, že jsem 
měl jít do obchodu. 

  I shouldn´t have done anything besides 
going to the shop. 

  Mluvila do telefonu kromě toho, že se na 
mě smála. 

  She spoke on the phone besides smiling at 
me. 

  Všichni klienti se vždy vrací poté, co bydlí 
v našem hotelu. 

  All the clients always come back after 
staying at our hotel. 

  Naučil se anglicky tím, že žil v Londýně 
šest let. 

  He learned English by living in London 
for six years. 

  Naučila se hodně tím, že se poslouchala 
hudbu. 

  She learned much by listening to music. 

  Kromě toho, že byl často nemocný, si 
zlomil nohu. 

  Besides being often ill, he broke his leg. 

  Museli hodně stoupat předtím, než dosáhli 
vrcholu. 

  They had to climb a lot before reaching 
the top. 

  Strávil prázdniny v horách, místo aby je 
strávil u moře? 

  Did he spend the holiday in the mountains 
instead of spending it by the sea? 

  Jejich tým vyhrál to mistrovství, aniž by 
získal nejproduktivnější hráče. 

  Their team won the championship without 
obtaining the most productive players. 

  Připravil jsem se předtím, než jsem šel 
skládat tu zkoušku. 

  I got ready before going to pass the exam. 



 332 

  Seznámil se s mnoha lidmi tím, že 
cestoval po světě. 

  He met many people by travelling around 
the world. 

  Věděla vše, aniž by tam byla.   She knew everything without being there. 

  Odešel z místnosti poté, co v ní byl sedm 
minut. 

  He left the room after staying there for 
seven minutes. 

  Trénoval hodně předtím, než plaval přes 
Kanál La Manche. 

  He trained a lot before swimming across 
the English Channel. 

  Udělal to, aniž se mě zeptal.   He did it without asking me. 

  Šel na zkoušku poté, co si přečetl tu knihu.   He went to this exam after reading the 
book. 

  Sledoval ten film kromě toho, že četl tu 
knihu? 

  Did he watch the film besides reading the 
book? 

  Zeptal se mě na můj názor předtím, než si 
koupil ojeté auto. 

  He asked about my opinion before buying 
the second-hand car. 

  Tím, že s ním mluvil, se mnohé naučil.   By talking to him he learned a lot. 

  Souhlasili, aniž by si vzali čas na 
rozmyšlenou. 

  They agreed without taking time to think. 

  Moc si nepomohl tím, že tam šel.   He didn´t help himself by going there. 

  Diskutoval s každým předtím, než řekl 
poslední slovo. 

  He discussed with everyone before saying 
the last word. 

  Četl jsi tu knihu předtím, než jsi viděl ten 
film? 

  Did you read the book before seeing the 
film? 

  Tím, že dosáhl tohoto bodu jako první, stal 
se vítězem. 

  By reaching that point first, he became the 
winner. 

  Šel jste do kina poté, co jste dokončil svoji 
práci? 

  Did you go to the cinema after finishing 
your work? 

  Rezervovala si ubytování předtím, než tam 
jela? 

  Did she book the accomodation before 
going there? 

  Místo aby přijel, poslal nám omluvný 
dopis. 

  Instead of arriving he sent us a letter of 
apology. 

  Každý věděl, aniž by se na něj podíval.   Everybody knew without looking at him. 
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  She spoke on the phone besides smiling at 
me. 

  Mluvila do telefonu kromě toho, že se na 
mě smála. 

  He was working in this firm for seven 
years before leading the team. 

  Pracoval v této firmě sedm let předtím, 
než vedl ten tým. 
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  She called everyone else instead of calling 
me. 

  Zavolala všechny ostatní, místo aby 
zavolala mě. 

  They had to climb a lot before reaching 
the top. 

  Museli hodně stoupat předtím, než dosáhli 
vrcholu. 

  She gave up after waiting for two hours.   Vzdala to po dvouhodinovém čekání. 

  She asked Peter besides asking me.   Zeptala se Petra kromě toho, že se ptala 
mě. 

  She knew everything without being there.   Věděla vše, aniž by tam byla. 

  Nobody passed the exam without reading 
the book. 

  Nikdo neprošel zkouškou, aniž by četl tu 
knihu. 

  He learned many new words by translating 
the book. 

  Naučil se mnoho nových slov tím, že 
překládal tu knihu. 

  Did you go to the cinema after finishing 
your work? 

  Šel jste do kina poté, co jste dokončil svoji 
práci? 

  He became famous by publishing these 
controversial books. 

  Stal se slavný tím, že publikoval tyto 
kontroverzní knihy. 

  He met many people by travelling around 
the world. 

  Seznámil se s mnoha lidmi tím, že 
cestoval po světě. 

  Did you study before passing the exam?   Učil jsi se předtím, než jsi skládal tu 
zkoušku? 

  By obtaining a lot of experience he 
became our advisor. 

  Tím, že získal mnoho zkušeností, se stal 
naším poradcem. 

  He learned the language by listening to 
songs. 

  Naučil se jazyk tím, že poslouchal písně.  

  They discussed a lot instead of solving the 
problem. 

  Hodně diskutovali místo, aby řešili 
problém. 

  They decided to leave instead of staying 
here. 

  Rozhodli se odejít místo toho, aby tady 
zůstali. 

  Before belonging to France the country 
belonged to Britain. 

  Předtím, než ta země patřila Francii, 
patřila Británii. 

  Their team won the championship without 
obtaining the most productive players. 

  Jejich tým vyhrál to mistrovství, aniž by 
získal nejproduktivnější hráče. 

  He persuaded many people by speaking 
about it again and again. 

  Přesvědčil mnoho lidí tím, že o tom mluvil 
znovu a znovu. 

  They agreed without taking time to think.   Souhlasili, aniž by si vzali čas na 
rozmyšlenou. 

  Did he spend the holiday in the mountains 
instead of spending it by the sea? 

  Strávil prázdniny v horách, místo aby je 
strávil u moře? 
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  Instead of going to the shop he went to the 
pub. 

  Místo aby šel do obchodu, šel do hospody. 

  Make sure he has a guarantee before 
lending him money. 

  Ujisti se, že má záruku předtím, než mu 
půjčíš peníze. 

  He helped us a lot by carrying those heavy 
bags. 

  Velice nám pomohl tím, že nesl těžké 
tašky. 

  All the clients always come back after 
staying at our hotel. 

  Všichni klienti se vždy vrací poté, co bydlí 
v našem hotelu. 

  By talking to him he learned a lot.   Tím, že s ním mluvil, se mnohé naučil. 

  He didn´t help himself by going there.   Moc si nepomohl tím, že tam šel. 

  He trained a lot before swimming across 
the English Channel. 

  Trénoval hodně předtím, než plaval přes 
Kanál La Manche. 

  He helped us a lot by bringing these 
books. 

  Pomohl nám moc tím, že přinesl ty knihy. 

  By reading books he became more 
informed about the topic. 

  Tím, že četl knihy, stal se informovanější 
o tom tématu. 

  He went to this exam after reading the 
book. 

  Šel na zkoušku poté, co si přečetl tu knihu. 

  After writing the application he e-mailed it 
to the personal department. 

  Poté, co napsal tu žádost, poslal ji e-
mailem na osobní oddělení. 

  He agreed without hesitating.   Souhlasil, aniž zaváhal. 

  He learned English by living in London 
for six years. 

  Naučil se anglicky tím, že žil v Londýně 
šest let. 

  Besides being often ill, he broke his leg.   Kromě toho, že byl často nemocný, si 
zlomil nohu. 

  Did you read the book before seeing the 
film? 

  Četl jsi tu knihu předtím, než jsi viděl ten 
film? 

  Did she say anything before kissing you?   Řekla něco předtím, než tě políbila? 

  By rewarding the winner he expressed his 
support. 

  Tím, že odměnil vítěze, vyjádřil svoji 
podporu. 

  You should repeat grammar before 
attending the course. 

  Měl by sis zopakovat gramatiku, než 
budeš navštěvovat ten kurz. 

  By reading these books he became very 
clever. 

  Tím, že četl ty knihy, stal se velmi chytrý. 

  He met his friends instead of meeting me.   Setkal se se svými přáteli, místo aby se 
setkal se mnou. 



 335 

  He destroyed my work by stealing this 
information from me. 

  Zničil mou práci tím, že mi ukradl tu 
informaci. 

  Did she book the accomodation before 
going there? 

  Rezervovala si ubytování předtím, než tam 
jela? 

  Before meeting him we had lunch in a 
good restaurant. 

  Předtím, než jsme se s ním setkali, měli 
jsme oběd v dobré restauraci. 

  He left the room after staying there for 
seven minutes. 

  Odešel z místnosti poté, co v ní byl sedm 
minut. 

  Was he really retired after running the 
company for twenty-two years? 

  Šel skutečně do důchodu poté, co tu 
společnosti řídil dvacet dva let? 

  They went there without thinking about it.   Šli tam, aniž by o tom přemýšleli. 

  I got ready before going to pass the exam.   Připravil jsem se předtím, než jsem šel 
skládat tu zkoušku. 

  She learned much by listening to music.   Naučila se hodně tím, že se poslouchala 
hudbu. 

  She ate dinner before writing these letters.   Snědla oběd před psaním těch dopisů. 

  After purchasing the company he became 
the general manager of it. 

  Poté, co koupil tu společnost, stal se jejím 
generálním ředitelem. 

  Did he watch the film besides reading the 
book? 

  Sledoval ten film kromě toho, že četl tu 
knihu? 

  He did it without asking me.   Udělal to, aniž se mě zeptal. 

  By watching the news he learned what had 
happened. 

  Tím, že sledoval zprávy, dozvěděl se, co 
se stalo. 

  Instead of replacing him he promoted him 
to a higher position. 

  Místo, aby ho nahradil, povýšil ho na vyšší 
pozici. 

  He was thinking for a while before dialing 
the number. 

  Chvíli přemýšlel předtím, než vytočil to 
číslo. 

  He was very tired after skiing the whole 
day. 

  Byl velice unaven poté, co celý den 
lyžoval. 

  After getting this information I had to 
hurry. 

  Poté, co jsem dostal tu informaci, jsem 
musel spěchat. 

  I shouldn´t have done anything besides 
going to the shop. 

  Neměl jsem nic dělat kromě toho, že jsem 
měl jít do obchodu. 

  By reaching that point first, he became the 
winner. 

  Tím, že dosáhl tohoto bodu jako první, stal 
se vítězem. 

  By walking everywhere he lost a lot of 
weight. 

  Tím, že všude chodil, ztratil moc váhy. 
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  Instead of arriving he sent us a letter of 
apology. 

  Místo aby přijel, poslal nám omluvný 
dopis. 

  Instead of belonging to the national team 
they sent him to play in the third league. 

  Místo, aby patřil do národního týmu, ho 
poslali hrát třetí ligu. 

  He asked about my opinion before buying 
the second-hand car. 

  Zeptal se mě na můj názor předtím, než si 
koupil ojeté auto. 

  He discussed with everyone before saying 
the last word. 

  Diskutoval s každým předtím, než řekl 
poslední slovo. 

  I couldn´t remember, before seeing him.   Nemohl jsem si vzpomenout předtím, než 
jsem ho viděl. 

  Everybody knew without looking at him.   Každý věděl, aniž by se na něj podíval. 
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Tím, že odměnil vítěze, 
vyjádřil svoji podporu. 

Poté, co koupil tu společnost, 
stal se jejím generálním 

ředitelem. 

Místo, aby ho nahradil, 
povýšil ho na vyšší pozici. 

Tím, že všude chodil, ztratil 
moc váhy. 

Naučil se mnoho nových 
slov tím, že překládal tu 

knihu. 

Tím, že získal mnoho 
zkušeností, se stal naším 

poradcem. 

Předtím, než ta země patřila 
Francii, patřila Británii. 

Snědla oběd před psaním 
těch dopisů. 

Místo aby přijel, poslal nám 
omluvný dopis. 

Tím, že sledoval zprávy, 
dozvěděl se, co se stalo. 

Poté, co napsal tu žádost, 
poslal ji e-mailem na osobní 

oddělení. 
Udělal to, aniž se mě zeptal. 

Zeptala se Petra kromě toho, 
že se ptala mě. 

Pomohl nám moc tím, že 
přinesl ty knihy. 

Zeptal se mě na můj názor 
předtím, než si koupil ojeté 

auto. 

Zavolala všechny ostatní, 
místo aby zavolala mě. 

Souhlasil, aniž zaváhal. 
Tím, že četl ty knihy, stal se 

velmi chytrý. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 338 

 

Instead of replacing him he 
promoted him to a higher 

position. 

After purchasing the 
company he became the 
general manager of it. 

By rewarding the winner he 
expressed his support. 

By obtaining a lot of 
experience he became our 

advisor. 

He learned many new words 
by translating the book. 

By walking everywhere he 
lost a lot of weight. 

Instead of arriving he sent us 
a letter of apology. 

She ate dinner before writing 
these letters. 

Before belonging to France 
the country belonged to 

Britain. 

He did it without asking me. 
After writing the application 
he e-mailed it to the personal 

department. 

By watching the news he 
learned what had happened. 

He asked about my opinion 
before buying the second-

hand car. 

He helped us a lot by 
bringing these books. 

She asked Peter besides 
asking me. 

By reading these books he 
became very clever. 

He agreed without hesitating. 
She called everyone else 

instead of calling me. 
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Šli tam, aniž by o tom 
přemýšleli. 

Tím, že s ním mluvil, se 
mnohé naučil. 

Souhlasili, aniž by si vzali 
čas na rozmyšlenou. 

Jejich tým vyhrál to 
mistrovství, aniž by získal 
nejproduktivnější hráče. 

Trénoval hodně předtím, než 
plaval přes Kanál La 

Manche. 

Vzdala to po 
dvouhodinovém čekání. 

Rozhodli se odejít místo 
toho, aby tady zůstali. 

Seznámil se s mnoha lidmi 
tím, že cestoval po světě. 

Všichni klienti se vždy vrací 
poté, co bydlí v našem 

hotelu. 

Přesvědčil mnoho lidí tím, že 
o tom mluvil znovu a znovu. 

Naučil se jazyk tím, že 
poslouchal písně.  

Diskutoval s každým 
předtím, než řekl poslední 

slovo. 

Četl jsi tu knihu předtím, než 
jsi viděl ten film? 

Rezervovala si ubytování 
předtím, než tam jela? 

Nemohl jsem si vzpomenout 
předtím, než jsem ho viděl. 

Museli hodně stoupat 
předtím, než dosáhli vrcholu. 

Sledoval ten film kromě 
toho, že četl tu knihu? 

Tím, že četl knihy, stal se 
informovanější o tom 

tématu. 
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They agreed without taking 
time to think. 

By talking to him he learned 
a lot. 

They went there without 
thinking about it. 

She gave up after waiting for 
two hours. 

He trained a lot before 
swimming across the English 

Channel. 

Their team won the 
championship without 

obtaining the most 
productive players. 

All the clients always come 
back after staying at our 

hotel. 

He met many people by 
travelling around the world. 

They decided to leave 
instead of staying here. 

He discussed with everyone 
before saying the last word. 

He learned the language by 
listening to songs. 

He persuaded many people 
by speaking about it again 

and again. 

I couldn´t remember, before 
seeing him. 

Did she book the 
accomodation before going 

there? 

Did you read the book before 
seeing the film? 

By reading books he became 
more informed about the 

topic. 

Did he watch the film 
besides reading the book? 

They had to climb a lot 
before reaching the top. 
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Nikdo neprošel zkouškou, 
aniž by četl tu knihu. 

Šel na zkoušku poté, co si 
přečetl tu knihu. 

Stal se slavný tím, že 
publikoval tyto kontroverzní 

knihy. 

Byl velice unaven poté, co 
celý den lyžoval. 

Tím, že dosáhl tohoto bodu 
jako první, stal se vítězem. 

Setkal se se svými přáteli, 
místo aby se setkal se mnou. 

Předtím, než jsme se s ním 
setkali, měli jsme oběd v 

dobré restauraci. 

Naučil se anglicky tím, že žil 
v Londýně šest let. 

Naučila se hodně tím, že se 
poslouchala hudbu. 

Místo, aby patřil do 
národního týmu, ho poslali 

hrát třetí ligu. 

Pracoval v této firmě sedm 
let předtím, než vedl ten tým. 

Ujisti se, že má záruku 
předtím, než mu půjčíš 

peníze. 

Velice nám pomohl tím, že 
nesl těžké tašky. 

Šel jste do kina poté, co jste 
dokončil svoji práci? 

Strávil prázdniny v horách, 
místo aby je strávil u moře? 

Šel skutečně do důchodu 
poté, co tu společnosti řídil 

dvacet dva let? 

Hodně diskutovali místo, aby 
řešili problém. 

Mluvila do telefonu kromě 
toho, že se na mě smála. 
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He became famous by 
publishing these 

controversial books. 

He went to this exam after 
reading the book. 

Nobody passed the exam 
without reading the book. 

He met his friends instead of 
meeting me. 

By reaching that point first, 
he became the winner. 

He was very tired after 
skiing the whole day. 

She learned much by 
listening to music. 

He learned English by living 
in London for six years. 

Before meeting him we had 
lunch in a good restaurant. 

Make sure he has a 
guarantee before lending him 

money. 

He was working in this firm 
for seven years before 

leading the team. 

Instead of belonging to the 
national team they sent him 
to play in the third league. 

Did he spend the holiday in 
the mountains instead of 
spending it by the sea? 

Did you go to the cinema 
after finishing your work? 

He helped us a lot by 
carrying those heavy bags. 

She spoke on the phone 
besides smiling at me. 

They discussed a lot instead 
of solving the problem. 

Was he really retired after 
running the company for 

twenty-two years? 
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Zničil mou práci tím, že mi 
ukradl tu informaci. 

Řekla něco předtím, než tě 
políbila? 

Měl by sis zopakovat 
gramatiku, než budeš 
navštěvovat ten kurz. 

Chvíli přemýšlel předtím, 
než vytočil to číslo. 

Připravil jsem se předtím, 
než jsem šel skládat tu 

zkoušku. 

Poté, co jsem dostal tu 
informaci, jsem musel 

spěchat. 

Moc si nepomohl tím, že tam 
šel. 

Věděla vše, aniž by tam 
byla. 

Místo aby šel do obchodu, 
šel do hospody. 

Kromě toho, že byl často 
nemocný, si zlomil nohu. 

Odešel z místnosti poté, co v 
ní byl sedm minut. 

Učil jsi se předtím, než jsi 
skládal tu zkoušku? 

Neměl jsem nic dělat kromě 
toho, že jsem měl jít do 

obchodu. 

Každý věděl, aniž by se na 
něj podíval. 

-  

-  -  -  
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You should repeat grammar 
before attending the course. 

Did she say anything before 
kissing you? 

He destroyed my work by 
stealing this information 

from me. 

After getting this 
information I had to hurry. 

I got ready before going to 
pass the exam. 

He was thinking for a while 
before dialing the number. 

Instead of going to the shop 
he went to the pub. 

She knew everything without 
being there. 

He didn´t help himself by 
going there. 

Did you study before passing 
the exam? 

He left the room after 
staying there for seven 

minutes. 

Besides being often ill, he 
broke his leg. 

-  
Everybody knew without 

looking at him. 

I shouldn´t have done 
anything besides going to the 

shop. 
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062.02_Lekce 16_předložky s gerundiem_test 

  Měl by sis zopakovat gramatiku, než 
budeš navštěvovat ten kurz. 

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

  Seznámil se s mnoha lidmi tím, že 
cestoval po světě. 

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

  Zavolala všechny ostatní, místo aby 
zavolala mě. 

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

  Tím, že odměnil vítěze, vyjádřil svoji 
podporu. 

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

  Naučil se mnoho nových slov tím, že 
překládal tu knihu. 

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

  Poté, co napsal tu žádost, poslal ji e-
mailem na osobní oddělení. 

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

  Trénoval hodně předtím, než plaval přes 
Kanál La Manche. 

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

  Jejich tým vyhrál to mistrovství, aniž by 
získal nejproduktivnější hráče. 

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

  Souhlasili, aniž by si vzali čas na 
rozmyšlenou. 

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

  Kromě toho, že byl často nemocný, si 
zlomil nohu. 

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

  Zeptal se mě na můj názor předtím, než si 
koupil ojeté auto. 

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

  Učil jsi se předtím, než jsi skládal tu 
zkoušku? 

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

  Velice nám pomohl tím, že nesl těžké 
tašky. 

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

  Místo aby přijel, poslal nám omluvný 
dopis. 

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

  Místo, aby patřil do národního týmu, ho 
poslali hrát třetí ligu. 

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

  Sledoval ten film kromě toho, že četl tu 
knihu? 

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

  Setkal se se svými přáteli, místo aby se 
setkal se mnou. 

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

  Rozhodli se odejít místo toho, aby tady 
zůstali. 

................................................................. 
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  Místo, aby ho nahradil, povýšil ho na vyšší 
pozici. 

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

  Vzdala to po dvouhodinovém čekání. ................................................................. 

  Šli tam, aniž by o tom přemýšleli. ................................................................. 

  Rezervovala si ubytování předtím, než tam 
jela? 

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

  Odešel z místnosti poté, co v ní byl sedm 
minut. 

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

  Zničil mou práci tím, že mi ukradl tu 
informaci. 

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

  Tím, že s ním mluvil, se mnohé naučil. ................................................................. 

  Šel na zkoušku poté, co si přečetl tu knihu. ................................................................. 

  Všichni klienti se vždy vrací poté, co bydlí 
v našem hotelu. 

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

  Šel skutečně do důchodu poté, co tu 
společnosti řídil dvacet dva let? 

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

  Moc si nepomohl tím, že tam šel. ................................................................. 

  Tím, že četl knihy, stal se informovanější 
o tom tématu. 

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

  Tím, že sledoval zprávy, dozvěděl se, co 
se stalo. 

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

  Pomohl nám moc tím, že přinesl ty knihy. ................................................................. 

  Tím, že četl ty knihy, stal se velmi chytrý. ................................................................. 

  Řekla něco předtím, než tě políbila? ................................................................. 

  Snědla oběd před psaním těch dopisů. ................................................................. 

  Chvíli přemýšlel předtím, než vytočil to 
číslo. 

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

  Místo aby šel do obchodu, šel do hospody. ................................................................. 

  Hodně diskutovali místo, aby řešili 
problém. 

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

  Diskutoval s každým předtím, než řekl 
poslední slovo. 

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

  Naučil se jazyk tím, že poslouchal písně.  ................................................................. 

  Nikdo neprošel zkouškou, aniž by četl tu 
knihu. 

................................................................. 
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  Přesvědčil mnoho lidí tím, že o tom mluvil 
znovu a znovu. 

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

  Naučil se anglicky tím, že žil v Londýně 
šest let. 

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

  Připravil jsem se předtím, než jsem šel 
skládat tu zkoušku. 

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

  Předtím, než jsme se s ním setkali, měli 
jsme oběd v dobré restauraci. 

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

  Tím, že získal mnoho zkušeností, se stal 
naším poradcem. 

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

  Věděla vše, aniž by tam byla. ................................................................. 

  Zeptala se Petra kromě toho, že se ptala 
mě. 

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

  Každý věděl, aniž by se na něj podíval. ................................................................. 

  Souhlasil, aniž zaváhal. ................................................................. 

  Tím, že dosáhl tohoto bodu jako první, stal 
se vítězem. 

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

  Neměl jsem nic dělat kromě toho, že jsem 
měl jít do obchodu. 

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

  Museli hodně stoupat předtím, než dosáhli 
vrcholu. 

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

  Poté, co koupil tu společnost, stal se jejím 
generálním ředitelem. 

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

  Tím, že všude chodil, ztratil moc váhy. ................................................................. 

  Byl velice unaven poté, co celý den 
lyžoval. 

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

  Naučila se hodně tím, že se poslouchala 
hudbu. 

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

  Stal se slavný tím, že publikoval tyto 
kontroverzní knihy. 

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

  Strávil prázdniny v horách, místo aby je 
strávil u moře? 

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

  Ujisti se, že má záruku předtím, než mu 
půjčíš peníze. 

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

  Mluvila do telefonu kromě toho, že se na 
mě smála. 

................................................................. 
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  Pracoval v této firmě sedm let předtím, 
než vedl ten tým. 

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

  Četl jsi tu knihu předtím, než jsi viděl ten 
film? 

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

  Poté, co jsem dostal tu informaci, jsem 
musel spěchat. 

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

  Šel jste do kina poté, co jste dokončil svoji 
práci? 

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

  Předtím, než ta země patřila Francii, 
patřila Británii. 

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

  Nemohl jsem si vzpomenout předtím, než 
jsem ho viděl. 

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

  Udělal to, aniž se mě zeptal. ................................................................. 

 

062.02_Lekce 16_předložky s gerundiem_test_klíč 

  Měl by sis zopakovat gramatiku, než 
budeš navštěvovat ten kurz. 

  You should repeat grammar before 
attending the course. 

  Seznámil se s mnoha lidmi tím, že 
cestoval po světě. 

  He met many people by travelling around 
the world. 

  Zavolala všechny ostatní, místo aby 
zavolala mě. 

  She called everyone else instead of calling 
me. 

  Tím, že odměnil vítěze, vyjádřil svoji 
podporu. 

  By rewarding the winner he expressed his 
support. 

  Naučil se mnoho nových slov tím, že 
překládal tu knihu. 

  He learned many new words by translating 
the book. 

  Poté, co napsal tu žádost, poslal ji e-
mailem na osobní oddělení. 

  After writing the application he e-mailed it 
to the personal department. 

  Trénoval hodně předtím, než plaval přes 
Kanál La Manche. 

  He trained a lot before swimming across 
the English Channel. 

  Jejich tým vyhrál to mistrovství, aniž by 
získal nejproduktivnější hráče. 

  Their team won the championship without 
obtaining the most productive players. 

  Souhlasili, aniž by si vzali čas na 
rozmyšlenou. 

  They agreed without taking time to think. 

  Kromě toho, že byl často nemocný, si 
zlomil nohu. 

  Besides being often ill, he broke his leg. 

  Zeptal se mě na můj názor předtím, než si 
koupil ojeté auto. 

  He asked about my opinion before buying 
the second-hand car. 
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  Učil jsi se předtím, než jsi skládal tu 
zkoušku? 

  Did you study before passing the exam? 

  Velice nám pomohl tím, že nesl těžké 
tašky. 

  He helped us a lot by carrying those heavy 
bags. 

  Místo aby přijel, poslal nám omluvný 
dopis. 

  Instead of arriving he sent us a letter of 
apology. 

  Místo, aby patřil do národního týmu, ho 
poslali hrát třetí ligu. 

  Instead of belonging to the national team 
they sent him to play in the third league. 

  Sledoval ten film kromě toho, že četl tu 
knihu? 

  Did he watch the film besides reading the 
book? 

  Setkal se se svými přáteli, místo aby se 
setkal se mnou. 

  He met his friends instead of meeting me. 

  Rozhodli se odejít místo toho, aby tady 
zůstali. 

  They decided to leave instead of staying 
here. 

  Místo, aby ho nahradil, povýšil ho na vyšší 
pozici. 

  Instead of replacing him he promoted him 
to a higher position. 

  Vzdala to po dvouhodinovém čekání.   She gave up after waiting for two hours. 

  Šli tam, aniž by o tom přemýšleli.   They went there without thinking about it. 

  Rezervovala si ubytování předtím, než tam 
jela? 

  Did she book the accomodation before 
going there? 

  Odešel z místnosti poté, co v ní byl sedm 
minut. 

  He left the room after staying there for 
seven minutes. 

  Zničil mou práci tím, že mi ukradl tu 
informaci. 

  He destroyed my work by stealing this 
information from me. 

  Tím, že s ním mluvil, se mnohé naučil.   By talking to him he learned a lot. 

  Šel na zkoušku poté, co si přečetl tu knihu.   He went to this exam after reading the 
book. 

  Všichni klienti se vždy vrací poté, co bydlí 
v našem hotelu. 

  All the clients always come back after 
staying at our hotel. 

  Šel skutečně do důchodu poté, co tu 
společnosti řídil dvacet dva let? 

  Was he really retired after running the 
company for twenty-two years? 

  Moc si nepomohl tím, že tam šel.   He didn´t help himself by going there. 

  Tím, že četl knihy, stal se informovanější 
o tom tématu. 

  By reading books he became more 
informed about the topic. 

  Tím, že sledoval zprávy, dozvěděl se, co 
se stalo. 

  By watching the news he learned what had 
happened. 
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  Pomohl nám moc tím, že přinesl ty knihy.   He helped us a lot by bringing these 
books. 

  Tím, že četl ty knihy, stal se velmi chytrý.   By reading these books he became very 
clever. 

  Řekla něco předtím, než tě políbila?   Did she say anything before kissing you? 

  Snědla oběd před psaním těch dopisů.   She ate dinner before writing these letters. 

  Chvíli přemýšlel předtím, než vytočil to 
číslo. 

  He was thinking for a while before dialing 
the number. 

  Místo aby šel do obchodu, šel do hospody.   Instead of going to the shop he went to the 
pub. 

  Hodně diskutovali místo, aby řešili 
problém. 

  They discussed a lot instead of solving the 
problem. 

  Diskutoval s každým předtím, než řekl 
poslední slovo. 

  He discussed with everyone before saying 
the last word. 

  Naučil se jazyk tím, že poslouchal písně.    He learned the language by listening to 
songs. 

  Nikdo neprošel zkouškou, aniž by četl tu 
knihu. 

  Nobody passed the exam without reading 
the book. 

  Přesvědčil mnoho lidí tím, že o tom mluvil 
znovu a znovu. 

  He persuaded many people by speaking 
about it again and again. 

  Naučil se anglicky tím, že žil v Londýně 
šest let. 

  He learned English by living in London 
for six years. 

  Připravil jsem se předtím, než jsem šel 
skládat tu zkoušku. 

  I got ready before going to pass the exam. 

  Předtím, než jsme se s ním setkali, měli 
jsme oběd v dobré restauraci. 

  Before meeting him we had lunch in a 
good restaurant. 

  Tím, že získal mnoho zkušeností, se stal 
naším poradcem. 

  By obtaining a lot of experience he 
became our advisor. 

  Věděla vše, aniž by tam byla.   She knew everything without being there. 

  Zeptala se Petra kromě toho, že se ptala 
mě. 

  She asked Peter besides asking me. 

  Každý věděl, aniž by se na něj podíval.   Everybody knew without looking at him. 

  Souhlasil, aniž zaváhal.   He agreed without hesitating. 

  Tím, že dosáhl tohoto bodu jako první, stal 
se vítězem. 

  By reaching that point first, he became the 
winner. 

  Neměl jsem nic dělat kromě toho, že jsem 
měl jít do obchodu. 

  I shouldn´t have done anything besides 
going to the shop. 
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  Museli hodně stoupat předtím, než dosáhli 
vrcholu. 

  They had to climb a lot before reaching 
the top. 

  Poté, co koupil tu společnost, stal se jejím 
generálním ředitelem. 

  After purchasing the company he became 
the general manager of it. 

  Tím, že všude chodil, ztratil moc váhy.   By walking everywhere he lost a lot of 
weight. 

  Byl velice unaven poté, co celý den 
lyžoval. 

  He was very tired after skiing the whole 
day. 

  Naučila se hodně tím, že se poslouchala 
hudbu. 

  She learned much by listening to music. 

  Stal se slavný tím, že publikoval tyto 
kontroverzní knihy. 

  He became famous by publishing these 
controversial books. 

  Strávil prázdniny v horách, místo aby je 
strávil u moře? 

  Did he spend the holiday in the mountains 
instead of spending it by the sea? 

  Ujisti se, že má záruku předtím, než mu 
půjčíš peníze. 

  Make sure he has a guarantee before 
lending him money. 

  Mluvila do telefonu kromě toho, že se na 
mě smála. 

  She spoke on the phone besides smiling at 
me. 

  Pracoval v této firmě sedm let předtím, 
než vedl ten tým. 

  He was working in this firm for seven 
years before leading the team. 

  Četl jsi tu knihu předtím, než jsi viděl ten 
film? 

  Did you read the book before seeing the 
film? 

  Poté, co jsem dostal tu informaci, jsem 
musel spěchat. 

  After getting this information I had to 
hurry. 

  Šel jste do kina poté, co jste dokončil svoji 
práci? 

  Did you go to the cinema after finishing 
your work? 

  Předtím, než ta země patřila Francii, 
patřila Británii. 

  Before belonging to France the country 
belonged to Britain. 

  Nemohl jsem si vzpomenout předtím, než 
jsem ho viděl. 

  I couldn´t remember, before seeing him. 

  Udělal to, aniž se mě zeptal.   He did it without asking me. 
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063_Lekce 17_slovesa s infinitivem s TO_vysvětlení 
 
V posledních dvou lekcích jsme se zabývali slovesy, po nichž následuje gerundium. Nyní se zaměřme 
na slovesa, po nichž následuje infinitiv s TO  
 
Plan   plánovat 
Promise slíbit 
Decide   rozhodnout se 
Agree   souhlasit 
Refuse   odmítnout 
Arrange zařídit 
Want   chtít 
Need   potřebovat 
Learn   naučit se 
Forget   zapomenout 
Fail   nepodařit se 
Hope   doufat 
 
I hope to see you again soon   Doufám, že tě brzy uvidím. 
I forgot to bring it.    Zapomněl jsem to přinést. 
 
Stejně jako v případě gerundia může i infinitiv takzvaně krátit vedlejší větu: 
 
We agreed to cooperate   Dohodli jsme se, že budeme spolupracovat. 
 
Pro zápor použijeme záporný tvar infinitivu NOT TO 
 
I hope not to see you ever again.  Doufám, že už tě nikdy neuvidím. 
He promised not to be late.   Slíbil, že nepřijde pozdě. 
 
Pro vyjádření „zdá se, že“ použijeme infinitivní vazbu se SEEM a APPEAR. 
 
He seems to be jealous.   Zdá se být žárlivý. 
She appears not to understand.  Zdá se, že to nechápe. 
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064_Lekce 17_slovesa s infinitivem s TO_procvičovací 
věty_poslouchejte 

  She wanted to photograph the sunrise but 
failed to catch the moment. 

  Chtěla vyfotit východ slunce, ale 
nepodařilo se jí chytit správný okamžik. 

  He agreed to bring it tomorrow.   Souhlasil, že to přinese zítra. 

  She failed to pass the exam.   Nepodařilo se jí složit tu zkoušku. 

  At the beginning, the journey seemed to be 
really endless. 

  Na začátku se cesta zdála být opravdu 
nekonečná. 

  He appears to be in a good shape.   Zdá se být v dobré formě. 

  We hope to see you soon.   Doufáme, že vás brzy uvidíme. 

  She refused to tell us anything.   Odmítla nám cokoli říct. 

  We decided not to mention it at all   Rozhodla se to vůbec nezmínit. 

  Did you agree to meet in the park?   Souhlasil jsi, že se setkáme v parku? 

  I promised to lend him some money.   Slíbil jsem mu půjčit nějaké peníze. 

  She failed to explain what had happened.   Nepodařilo se jí vysvětlit, co se stalo. 

  Did you really forget to let him know?   Opravdu jsi zapomněl dát mu vědět? 

  They threatened us to reveal the truth.   Hrozili nám, že odhalí pravdu. 

  Where did you learn to shoot?   Kde jsi se naučil střílet? 

  We decided to spend a night there.   Rozhodli jsme se tam strávit noc 

  He learned to read and write.   Naučil se číst a psát. 

  They did not deserve to end up like this.   Nezasloužili si skončit takhle. 

  Why did you decide not to fly?   Proč jsi se rozhodl neletět. 

  It appeared to be a good choice.   Zdálo se to být dobrou volbou. 

  His medical condition seems to be getting 
better. 

  Zdá se, že se jeho zdravotní stav zlepšuje. 

  Did you really hope to get out of it so 
easily? 

  Opravdu jsi doufal, že se z toho dostaneš 
tak snadno\? 

  He promised to walk her home.   Slíbil jí doprovodit domů. 

  I hope to find a new job soon.   Doufám, že brzy najdu novou práci. 

  We plan to go there for holiday.   Plánujeme tam jet na prázdniny. 

  She seems to be jealous.   Zdá se, že žárlí. 

  How dare you to speak to me like this?   Jak se opovažuješ mluvit se mnou takhle? 

  The engine appeares to be broken.   Zdá se, že motor je rozbitý. 



 354 

  We managed to get to the train station on 
time. 

  Podařilo se nám dostat se na vlakové 
nádraží včas. 

  She claimed to see the boss.   Tvrdila, že viděla šéfa. 

  We have arranged to meet in the park.   Dohodli jsme se, že se potkáme v parku. 

  Did you really refuse to give them a hand?   Opravdu jsi odmítl jim pomoci? 

  They deserved to die.   Zasloužili si zemřít. 

  Has he learned to control the machine?   Už se naučil ovládat ten stroj? 

  They tend to improve the results every 
day. 

  Mají tendenci zlepšovat výsledky každý 
den. 

  You always promise not to be late and you 
always are. 

  Vždycky slibuješ, že nepřijdeš pozdě, a 
vždy přijdeš pozdě. 

  Did you manage to get there on time?   Podařilo se ti dostat se tam včas? 

  She refused to give us any directions.   Odmítla nám dát jakékoli souřadnice. 

  He forgot to bring his homework.   Zapomněl přinést domácí úkol. 

  He promised not to repeat the same 
mistake again. 

  Slíbil, že nebude stejnou chybu opakovat. 

 

065_Lekce 17_slovesa s infinitivem s TO_procvičovací věty_přeložte 

  Rozhodli jsme se tam strávit noc   We decided to spend a night there. 

  Dohodli jsme se, že se potkáme v parku.   We have arranged to meet in the park. 

  Slíbil jsem mu půjčit nějaké peníze.   I promised to lend him some money. 

  Opravdu jsi odmítl jim pomoci?   Did you really refuse to give them a hand? 

  Zasloužili si zemřít.   They deserved to die. 

  Na začátku se cesta zdála být opravdu 
nekonečná. 

  At the beginning, the journey seemed to be 
really endless. 

  Nepodařilo se jí složit tu zkoušku.   She failed to pass the exam. 

  Naučil se číst a psát.   He learned to read and write. 

  Opravdu jsi zapomněl dát mu vědět?   Did you really forget to let him know? 

  Zdá se být v dobré formě.   He appears to be in a good shape. 

  Proč jsi se rozhodl neletět.   Why did you decide not to fly? 

  Mají tendenci zlepšovat výsledky každý 
den. 

  They tend to improve the results every 
day. 

  Souhlasil jsi, že se setkáme v parku?   Did you agree to meet in the park? 
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  Podařilo se ti dostat se tam včas?   Did you manage to get there on time? 

  Odmítla nám dát jakékoli souřadnice.   She refused to give us any directions. 

  Slíbil jí doprovodit domů.   He promised to walk her home. 

  Vždycky slibuješ, že nepřijdeš pozdě, a 
vždy přijdeš pozdě. 

  You always promise not to be late and you 
always are. 

  Plánujeme tam jet na prázdniny.   We plan to go there for holiday. 

  Zdá se, že se jeho zdravotní stav zlepšuje.   His medical condition seems to be getting 
better. 

  Kde jsi se naučil střílet?   Where did you learn to shoot? 

  Tvrdila, že viděla šéfa.   She claimed to see the boss. 

  Jak se opovažuješ mluvit se mnou takhle?   How dare you to speak to me like this? 

  Zdá se, že motor je rozbitý.   The engine appeares to be broken. 

  Chtěla vyfotit východ slunce, ale 
nepodařilo se jí chytit správný okamžik. 

  She wanted to photograph the sunrise but 
failed to catch the moment. 

  Nezasloužili si skončit takhle.   They did not deserve to end up like this. 

  Souhlasil, že to přinese zítra.   He agreed to bring it tomorrow. 

  Podařilo se nám dostat se na vlakové 
nádraží včas. 

  We managed to get to the train station on 
time. 

  Doufáme, že vás brzy uvidíme.   We hope to see you soon. 

  Odmítla nám cokoli říct.   She refused to tell us anything. 

  Doufám, že brzy najdu novou práci.   I hope to find a new job soon. 

  Už se naučil ovládat ten stroj?   Has he learned to control the machine? 

  Rozhodla se to vůbec nezmínit.   We decided not to mention it at all 

  Zdálo se to být dobrou volbou.   It appeared to be a good choice. 

  Opravdu jsi doufal, že se z toho dostaneš 
tak snadno\? 

  Did you really hope to get out of it so 
easily? 

  Hrozili nám, že odhalí pravdu.   They threatened us to reveal the truth. 

  Zapomněl přinést domácí úkol.   He forgot to bring his homework. 

  Nepodařilo se jí vysvětlit, co se stalo.   She failed to explain what had happened. 

  Zdá se, že žárlí.   She seems to be jealous. 

  Slíbil, že nebude stejnou chybu opakovat.   He promised not to repeat the same 
mistake again. 
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  They threatened us to reveal the truth.   Hrozili nám, že odhalí pravdu. 

  He forgot to bring his homework.   Zapomněl přinést domácí úkol. 

  We hope to see you soon.   Doufáme, že vás brzy uvidíme. 

  How dare you to speak to me like this?   Jak se opovažuješ mluvit se mnou takhle? 

  Did you agree to meet in the park?   Souhlasil jsi, že se setkáme v parku? 

  He appears to be in a good shape.   Zdá se být v dobré formě. 

  She failed to pass the exam.   Nepodařilo se jí složit tu zkoušku. 

  They tend to improve the results every 
day. 

  Mají tendenci zlepšovat výsledky každý 
den. 

  It appeared to be a good choice.   Zdálo se to být dobrou volbou. 

  We have arranged to meet in the park.   Dohodli jsme se, že se potkáme v parku. 

  She seems to be jealous.   Zdá se, že žárlí. 

  At the beginning, the journey seemed to be 
really endless. 

  Na začátku se cesta zdála být opravdu 
nekonečná. 

  Has he learned to control the machine?   Už se naučil ovládat ten stroj? 

  Did you manage to get there on time?   Podařilo se ti dostat se tam včas? 

  Where did you learn to shoot?   Kde jsi se naučil střílet? 

  She wanted to photograph the sunrise but 
failed to catch the moment. 

  Chtěla vyfotit východ slunce, ale 
nepodařilo se jí chytit správný okamžik. 

  We plan to go there for holiday.   Plánujeme tam jet na prázdniny. 

  He learned to read and write.   Naučil se číst a psát. 

  She claimed to see the boss.   Tvrdila, že viděla šéfa. 

  You always promise not to be late and you 
always are. 

  Vždycky slibuješ, že nepřijdeš pozdě, a 
vždy přijdeš pozdě. 

  She failed to explain what had happened.   Nepodařilo se jí vysvětlit, co se stalo. 

  Did you really refuse to give them a hand?   Opravdu jsi odmítl jim pomoci? 

  She refused to tell us anything.   Odmítla nám cokoli říct. 

  He promised to walk her home.   Slíbil jí doprovodit domů. 

  He agreed to bring it tomorrow.   Souhlasil, že to přinese zítra. 

  We decided to spend a night there.   Rozhodli jsme se tam strávit noc 

  We decided not to mention it at all   Rozhodla se to vůbec nezmínit. 

  Why did you decide not to fly?   Proč jsi se rozhodl neletět. 
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  His medical condition seems to be getting 
better. 

  Zdá se, že se jeho zdravotní stav zlepšuje. 

  The engine appeares to be broken.   Zdá se, že motor je rozbitý. 

  She refused to give us any directions.   Odmítla nám dát jakékoli souřadnice. 

  Did you really forget to let him know?   Opravdu jsi zapomněl dát mu vědět? 

  Did you really hope to get out of it so 
easily? 

  Opravdu jsi doufal, že se z toho dostaneš 
tak snadno\? 

  We managed to get to the train station on 
time. 

  Podařilo se nám dostat se na vlakové 
nádraží včas. 

  They did not deserve to end up like this.   Nezasloužili si skončit takhle. 

  They deserved to die.   Zasloužili si zemřít. 

  I promised to lend him some money.   Slíbil jsem mu půjčit nějaké peníze. 

  I hope to find a new job soon.   Doufám, že brzy najdu novou práci. 

  He promised not to repeat the same 
mistake again. 

  Slíbil, že nebude stejnou chybu opakovat. 
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Nepodařilo se jí složit tu 
zkoušku. 

Rozhodli jsme se tam strávit 
noc 

Doufáme, že vás brzy 
uvidíme. 

Opravdu jsi doufal, že se z 
toho dostaneš tak snadno\? 

Zasloužili si zemřít. 
Slíbil jsem mu půjčit nějaké 

peníze. 

Souhlasil jsi, že se setkáme v 
parku? 

Souhlasil, že to přinese zítra. 
Plánujeme tam jet na 

prázdniny. 

Hrozili nám, že odhalí 
pravdu. 

Podařilo se ti dostat se tam 
včas? 

Odmítla nám dát jakékoli 
souřadnice. 

Dohodli jsme se, že se 
potkáme v parku. 

Kde jsi se naučil střílet? Naučil se číst a psát. 

Zapomněl přinést domácí 
úkol. 

Nepodařilo se jí vysvětlit, co 
se stalo. 

Rozhodla se to vůbec 
nezmínit. 
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We hope to see you soon. 
We decided to spend a night 

there. 
She failed to pass the exam. 

I promised to lend him some 
money. 

They deserved to die. 
Did you really hope to get 

out of it so easily? 

We plan to go there for 
holiday. 

He agreed to bring it 
tomorrow. 

Did you agree to meet in the 
park? 

She refused to give us any 
directions. 

Did you manage to get there 
on time? 

They threatened us to reveal 
the truth. 

He learned to read and write. 
Where did you learn to 

shoot? 
We have arranged to meet in 

the park. 

We decided not to mention it 
at all 

She failed to explain what 
had happened. 

He forgot to bring his 
homework. 
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Slíbil jí doprovodit domů. Zdá se, že žárlí. 
Zdálo se to být dobrou 

volbou. 

Mají tendenci zlepšovat 
výsledky každý den. 

Tvrdila, že viděla šéfa. 
Podařilo se nám dostat se na 

vlakové nádraží včas. 

Proč jsi se rozhodl neletět. 
Vždycky slibuješ, že 

nepřijdeš pozdě, a vždy 
přijdeš pozdě. 

Jak se opovažuješ mluvit se 
mnou takhle? 

Zdá se být v dobré formě. 
Na začátku se cesta zdála být 

opravdu nekonečná. 
Zdá se, že motor je rozbitý. 

Odmítla nám cokoli říct. 
Opravdu jsi odmítl jim 

pomoci? 
Opravdu jsi zapomněl dát 

mu vědět? 

Už se naučil ovládat ten 
stroj? 

Zdá se, že se jeho zdravotní 
stav zlepšuje. 

Doufám, že brzy najdu 
novou práci. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 361 

It appeared to be a good 
choice. 

She seems to be jealous. 
He promised to walk her 

home. 

We managed to get to the 
train station on time. 

She claimed to see the boss. 
They tend to improve the 

results every day. 

How dare you to speak to me 
like this? 

You always promise not to 
be late and you always are. 

Why did you decide not to 
fly? 

The engine appeares to be 
broken. 

At the beginning, the journey 
seemed to be really endless. 

He appears to be in a good 
shape. 

Did you really forget to let 
him know? 

Did you really refuse to give 
them a hand? 

She refused to tell us 
anything. 

I hope to find a new job 
soon. 

His medical condition seems 
to be getting better. 

Has he learned to control the 
machine? 
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Chtěla vyfotit východ slunce, 
ale nepodařilo se jí chytit 

správný okamžik. 

Nezasloužili si skončit 
takhle. 

Slíbil, že nebude stejnou 
chybu opakovat. 

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  
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He promised not to repeat 
the same mistake again. 

They did not deserve to end 
up like this. 

She wanted to photograph 
the sunrise but failed to catch 

the moment. 
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  Plánujeme tam jet na prázdniny. ................................................................. 

  Nepodařilo se jí vysvětlit, co se stalo. ................................................................. 

  Zasloužili si zemřít. ................................................................. 

  Podařilo se nám dostat se na vlakové 
nádraží včas. 

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

  Zdá se, že motor je rozbitý. ................................................................. 

  Zdá se být v dobré formě. ................................................................. 

  Slíbil jí doprovodit domů. ................................................................. 

  Doufáme, že vás brzy uvidíme. ................................................................. 

  Zdá se, že se jeho zdravotní stav zlepšuje. ................................................................. 

  Jak se opovažuješ mluvit se mnou takhle? ................................................................. 

  Opravdu jsi doufal, že se z toho dostaneš 
tak snadno\? 

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

  Proč jsi se rozhodl neletět. ................................................................. 

  Odmítla nám dát jakékoli souřadnice. ................................................................. 

  Chtěla vyfotit východ slunce, ale 
nepodařilo se jí chytit správný okamžik. 

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

  Kde jsi se naučil střílet? ................................................................. 

  Vždycky slibuješ, že nepřijdeš pozdě, a 
vždy přijdeš pozdě. 

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

  Tvrdila, že viděla šéfa. ................................................................. 

  Zdálo se to být dobrou volbou. ................................................................. 

  Opravdu jsi odmítl jim pomoci? ................................................................. 

  Hrozili nám, že odhalí pravdu. ................................................................. 

  Dohodli jsme se, že se potkáme v parku. ................................................................. 

  Rozhodli jsme se tam strávit noc ................................................................. 

  Nezasloužili si skončit takhle. ................................................................. 

  Nepodařilo se jí složit tu zkoušku. ................................................................. 

  Mají tendenci zlepšovat výsledky každý 
den. 

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

  Slíbil jsem mu půjčit nějaké peníze. ................................................................. 

  Zdá se, že žárlí. ................................................................. 
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  Souhlasil, že to přinese zítra. ................................................................. 

  Rozhodla se to vůbec nezmínit. ................................................................. 

  Zapomněl přinést domácí úkol. ................................................................. 

  Naučil se číst a psát. ................................................................. 

  Na začátku se cesta zdála být opravdu 
nekonečná. 

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

  Odmítla nám cokoli říct. ................................................................. 

  Opravdu jsi zapomněl dát mu vědět? ................................................................. 

  Slíbil, že nebude stejnou chybu opakovat. ................................................................. 

  Doufám, že brzy najdu novou práci. ................................................................. 

  Souhlasil jsi, že se setkáme v parku? ................................................................. 

  Už se naučil ovládat ten stroj? ................................................................. 

  Podařilo se ti dostat se tam včas? ................................................................. 
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  Plánujeme tam jet na prázdniny.   We plan to go there for holiday. 

  Nepodařilo se jí vysvětlit, co se stalo.   She failed to explain what had happened. 

  Zasloužili si zemřít.   They deserved to die. 

  Podařilo se nám dostat se na vlakové 
nádraží včas. 

  We managed to get to the train station on 
time. 

  Zdá se, že motor je rozbitý.   The engine appeares to be broken. 

  Zdá se být v dobré formě.   He appears to be in a good shape. 

  Slíbil jí doprovodit domů.   He promised to walk her home. 

  Doufáme, že vás brzy uvidíme.   We hope to see you soon. 

  Zdá se, že se jeho zdravotní stav zlepšuje.   His medical condition seems to be getting 
better. 

  Jak se opovažuješ mluvit se mnou takhle?   How dare you to speak to me like this? 

  Opravdu jsi doufal, že se z toho dostaneš 
tak snadno\? 

  Did you really hope to get out of it so 
easily? 

  Proč jsi se rozhodl neletět.   Why did you decide not to fly? 

  Odmítla nám dát jakékoli souřadnice.   She refused to give us any directions. 

  Chtěla vyfotit východ slunce, ale 
nepodařilo se jí chytit správný okamžik. 

  She wanted to photograph the sunrise but 
failed to catch the moment. 

  Kde jsi se naučil střílet?   Where did you learn to shoot? 

  Vždycky slibuješ, že nepřijdeš pozdě, a 
vždy přijdeš pozdě. 

  You always promise not to be late and you 
always are. 

  Tvrdila, že viděla šéfa.   She claimed to see the boss. 

  Zdálo se to být dobrou volbou.   It appeared to be a good choice. 

  Opravdu jsi odmítl jim pomoci?   Did you really refuse to give them a hand? 

  Hrozili nám, že odhalí pravdu.   They threatened us to reveal the truth. 

  Dohodli jsme se, že se potkáme v parku.   We have arranged to meet in the park. 

  Rozhodli jsme se tam strávit noc   We decided to spend a night there. 

  Nezasloužili si skončit takhle.   They did not deserve to end up like this. 

  Nepodařilo se jí složit tu zkoušku.   She failed to pass the exam. 

  Mají tendenci zlepšovat výsledky každý 
den. 

  They tend to improve the results every 
day. 

  Slíbil jsem mu půjčit nějaké peníze.   I promised to lend him some money. 
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  Zdá se, že žárlí.   She seems to be jealous. 

  Souhlasil, že to přinese zítra.   He agreed to bring it tomorrow. 

  Rozhodla se to vůbec nezmínit.   We decided not to mention it at all 

  Zapomněl přinést domácí úkol.   He forgot to bring his homework. 

  Naučil se číst a psát.   He learned to read and write. 

  Na začátku se cesta zdála být opravdu 
nekonečná. 

  At the beginning, the journey seemed to be 
really endless. 

  Odmítla nám cokoli říct.   She refused to tell us anything. 

  Opravdu jsi zapomněl dát mu vědět?   Did you really forget to let him know? 

  Slíbil, že nebude stejnou chybu opakovat.   He promised not to repeat the same 
mistake again. 

  Doufám, že brzy najdu novou práci.   I hope to find a new job soon. 

  Souhlasil jsi, že se setkáme v parku?   Did you agree to meet in the park? 

  Už se naučil ovládat ten stroj?   Has he learned to control the machine? 

  Podařilo se ti dostat se tam včas?   Did you manage to get there on time? 
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