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Förord 
 
Härmed föreligger den tredje, utökade och grundligt omarbetade versionen av denna 
tjeckiska grammatik på svenska. 
 
Grammatiken är i första hand avsedd för studerande på universitetsnivå men kan 
förhoppningsvis också vara till nytta för andra intresserade. Läsaren förutsätts därför ha 
förkunskaper i allmän grammatik och fonetik. Uppläggningen av stoffet överensstämmer 
med Polsk basgrammatik och Slovakisk basgrammatik i avsikt att göra det lättare för den 
intresserade att jämföra de olika västslaviska språken. 
 
I bokens första delar har jag valt att hålla mig innanför kodifieringens ramar. Vissa 
avvikande talspråkliga uttryckssätt behandlas i slutet av boken under rubriken Stilistik. 
 
Bokens mål är att ge den studerande en systematisk genomgång av tjeckisk ljudlära och 
formlära och det är min förhoppning att denna grammatik skall vara tillräckligt komplett 
för att i någon mån motsvara de krav man kan ställa på en grundläggande grammatisk 
handbok för universitetsstuderande på nybörjarnivå.  
 
Jag vill framföra ett varmt tack till alla de studenter och kolleger som kommit med 
värdefulla synpunkter och förslag till ändringar. Ytterligare synpunkter på innehåll och 
utformning tas emot med största tacksamhet.  
 
 

Morgan Nilsson 
slamn@hum.gu.se 
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Förkortningar  
 
A  ackusativ 
adj adjektiv 
adv adverb 
aug augmentativ 
C konsonant 
D  dativ 
dim diminutiv 
f femininum 
f fullbordad aspekt 
G  genitiv 
I  instrumentalis 
imp imperativ 
L  lokativ 
m maskulinum  
mt  maskulinum tingbetecknande  
mv  maskulinum varelsebetecknande  
N  nominativ 
n neutrum 
of ofullbordad aspekt 
pej pejorativ 
pl  plural 
pron pronomen 
sg  singular 
subst  substantiv 
V vokal 
V  vokativ 
 
ÜÜ markerat ålderdomlig variant 
Ü markerat skriftspråklig variant med högre stilvärde 
Þ markerat talspråklig variant, accepterad av kodifieringen 
ÞÞ markerat talspråklig variant, ej accepterad av kodifieringen 
~ variant utan stilskillnad 
≤  ≥ pekar mot ovanlig variant utan stilskillnad 
µ mährisk variant 
≈ stavningsvariant utan stilskillnad, allenarådande fram till 1993 
Ì stavningsvariant med lägre stilvärde 
Ê stavningsvariant med högre stilvärde 
ÊÊ arkaiserande stavningsvariant  
<  > pekar mot fullbordat verb och från ofullbordat verb 
+ plustecken markerar att suffixet ger upphov till konsonantväxling 
H« liten ring markerar flyktig vokal 
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Alfabetet 
 
Bokstäver Namn  Primärt 
primära m. diakrit digraf fullständigt enkelt ljudvärde 
A a     krátké á >D@ >D@
  Á á   dlouhé á >D«@ >D«@
B b     bé >E�@ >E@
C c     cé >W�V�@ >W�V@
  ý þ   þp >W�6�@ >W�6@
D d     dé >G�@ >G@

  � �   Gp V KiþNHP >G¨�@ >G¨@

E e     krátké é >(@ >(@

  É é   dlouhé é >(«@ >(«@

  � �   p V KiþNHP a LMH >M(@

F f     ef >I�@ >I@

G g     gé >J�@ >J@

H h     há >+�@ >+@

    CH ch chá >[�@ >[@

I i     NUiWNp P�NNp t >L@ >L@

  Í í   GORXKp P�NNp t >L«@ >L«@

J j     jé >M�@ >M@

K k     ká >N�@ >N@

L l     el >O�@ >O@

M m     em >P�@ >P@

N n     en >Q�@ >Q@

  � �   H� a HQ V KiþNHP >Q¨�@ >Q¨@

O o     krátké ó >2@ >2@

  Ó ó   dlouhé ó >2«@ >2«@

P p     pé >S�@ >S@

Q q     kvé >N@

R r     er >U�@ >U@

  � �   H� >U��@ >U�@

S s     es >V�@ >V@

  Š Š   eš >6�@ >6@

T t     té >W�@ >W@

  ! "   Wp V KiþNHP >W¨�@ >W¨@

U u     krátké ú >X@ >X@

  Ú ú   dlouhé ú  
 a ~ V þiUNRX 

>X«@ >X«@

  # $   ~ V NURXåNHP 
 a NURXåNRYDQp ~ 

>X«@ >X«@

V v     vé >Y�@ >Y@

W w     dvojité vé >Y@

X 
 
 

x     iks >J]@
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Y y     krátké tvrdé ý 
~ krátký/-é ypsilon 

>L@ >L@

  Ý ý   dlouhé tvrdé ý 
~ dlouhý/-é ypsilon 

>L«@ >L«@

Z z     zet >]�@ >]@

  ä å   åHW >=�@ >=@

 
Bokstäverna q, w, x förekommer endast i lånord och egennamn. 
 
Alfabetet anses i dag allmänt bestå av följande bokstäver: 
 $� %� &� ý� '� (� )� *� +� &+� ,� -� .� /� 0� 1� 2� 3� 4� 5� �� 6� â� 7� 8� 9� :�

;� <� =� ä 
På basis av detta alfabet ordnas ord i alfabetiskt. Observera att vokaler med diakritiska 
tecken liksom �� "� � inte betrakts som särskilda bokstäver. Dessa ordnas blandat med 
motsvarande tecken utan diakritiskt tecken. Endast om två ord endast skiljs åt genom att 
ett har och ett saknar diakritiskt tecken placeras det med diakritiskt tecken efter det utan 
sådant tecken, t.ex. GRED��REi� GREDOLW� PHFK� P�FK� mechanický men docílit, 
GRþDVQê. 

Avvikelser från detta alfabet har dock förekommit genom tiderna, varför man måste 
vara uppmärksam vid användning av äldre ordböcker, då t.ex. � ej behandlas som en 
självständig bokstav. 

Observera vidare att ch betraktas som en bokstav och placeras mellan h och i i 
alfabetet. Om att det verkligen är frågan om en bokstav vittnar t.ex. det faktum att ch i 
korsord skall skrivas in i en och samma ruta. Även när ord i andra sammanhang, t.ex. på 
reklamskyltar, skrivs lodrätt står ch på en och samma rad. 

När man numrerar med bokstäver används som regel inte någon av bokstäverna med 
diakritiskt tecken, dvs. inte heller þ��� ã� å. Däremot används emellanåt ch, t.ex. 5a, 5b, 
5c, 5d, 5e, 5f, 5g, 5h, (5ch,) 5i, 5j… 
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Fonetik 
 
 

Vokaler 
 
Tjeckiskan har följande vokalljud: 
 

 främre centrala bakre 
 orundade rundade 

höga     i                  u 
medellåga                (       2 
låga            a  
 
De tjeckiska vokalerna uttalas med relativt avslappnad läppmuskulatur. I synnerhet [i:] 
och [u:] är inte så ”spetsiga” som på svenska utan låter som i flertalet europeiska språk. 
 
Samtliga tjeckiska vokaler förekommer som både korta och långa. Vokallängd är i 
tjeckiskan distinktiv. 
 
Vokalerna uttalas lika distinkt i obetonad stavelse som i betonad. Ingen reduktion sker i 
obetonad stavelse. Däremot finns en marginell skillnad i uttalet av kort och långt i och u 
så att í/ý och ~�$ uttalas >L«@ respektive >X«@ medan i/y och u snarast uttalas >,@ resp >8@. En 
så noggrann notation tillämpas dock inte i denna bok. 
 
 

Diftonger 
 
Tjeckiskan uppvisar en bakre halvvokal [w] och en främre >M@� Det brukar hävdas att det 
bara finns en äkta tjeckisk diftong, nämligen ou [2Z], men fonetiskt sett förekommer 
diftonger med den bakre halvvokalen tillsammans med samtliga icke-höga vokaler och 
med den främre halvvokalen tillsammans med samtliga vokaler. 
 pavouk [ �SDY2ZN] spindel 
 mouka [ �P2ZND] mjöl 
Det skall dock framhållas att det i vissa fall går en morfemgräns mellan o och u. I sådana 
fall är det inte frågan om någon diftong. 
 SRXþLW [ �S2XW�6LW] upplysa 
 
I lånord förekommer även au [DZ] och eu [(Z], vara den senare även kan uttalas som två 
stavelser, dvs. [(X].  
 auto [ �DZW2] bil 
 feudál >�I(ZGD«O@ ~ >�I(XGD«O@ feodalherre 
 
Om två vokaler följer på varandra och den första är i uttalas ett [M] mellan de båda 
vokalerna.  
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 rádio [ �UD«GLM2] radio 
 fotografie [ �I2W2JUDILM(] fotografi 
 

Konsonanter  
 
Tjeckiskans samtliga konsonantljud återfinnes i tabellen nedan. 
 

Artikulator:       
 labial apikal dorsal glottal 

Artikulationsställe:   post-    
 labial dental alveolar palatal1 velar laryngal 
explosivor S E W G W¨ G¨ N J �
nasaler P � Q Q¨ 1
frikativor  I Y V ] 6 = [ 9 +
affrikator  W�V G�] W�6 G�=
lateraler O    
tremulanter  U    
tremul. frik.  �� �    
 
 

Aspiration 
 
De tonlösa klusilerna [S], [W], [N] är på tjeckiska oaspirerade.  
 pán [ �SD«Q] herre 
 táta [ �WD«WD] pappa 
 kokos [ �N2N2V] kokos 
 
 

Ljudet >+@ 
 
[+] är på tjeckiska en tonande konsonant och ett mycket tydligt ljud som aldrig reduceras 
som i svenskan. 
 Praha [�SUD+D] Prag 
 hlava [ �+ODYD] huvud 
 táhne [ �WD«+Q(] drar 
 
 

Ljudet [l]  
 
[O] är på tjeckiska apikoalveolart medan det på svenska är apikodentalt, vilket gör att 
tjeckiskt [O] låter en aning ”tjockare” än svenskt.  
 
 

                                                   
1 Det fonetiska tilläggstecknet för palatalisering >¨@ har här använts i stället för de särskilda tecknen >F� Ñ� �@ 
då detta ger en mera lättläst fonetisk transkription. 
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 les [�O(V] skog 
 dala [ �GDOD] hon gav 
 loupal [ �O2ZSDO] han skalade 
 
 

/MXGHW >�@  
 
Detta ljud är en apikoalveolar frikativiserad tremulant. Den frikativiserande luftströmmen 
överensstämmer med uttalet av [=]. Samtidigt får tungan slå två, tre slag mot tandvallen, 
som vid bildandet av [U]. I praktiken åstadkoms ljudet enklast genom att uttala ett tydligt 
tungspets-r och samtidigt blåsa kraftigare än normalt.  
 �tP [��L«P] Rom 
 �tMHQ [ ��L«M(Q] oktober 
Ljudet har även en tonlös variant som förekommer bredvid annan tonlös obstruent. 
 W�L >�W� �L@ tre 
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Fonologi 
 
 

Betoning 
 
Obetonade vokaler reduceras inte på tjeckiska; deras uttal förändras varken kvantitativt 
eller kvalitativt.  
 
Betoningen ligger alltid på ordets första stavelse. Det finns inget samband mellan 
vokallängd och betoning. Både betonad och obetonad vokal kan vara såväl kort som lång. 
 Berlín [�E(UOL«Q] Berlin 
 Smetana [ �VP(WDQD] tjeckisk kompositör 
 Slovensko [ �VO2Y(QVN2] Slovakien 
 umírá [ �XPL«UD«] dör 
 
Tjeckiskan har en rad proklitiska och enklitiska småord. Dessa får ingen egen betoning 
utan uttalas som en enhet tillsammans med det fonologiska huvudord de står tillsammans 
med. Ett huvudord tillsammans med eventuella klitikor bildar i uttalshänseende alltså en 
enhet och betoningen faller på den första stavelsen i en sådan betoningsenhet. 
 
Betoningen faller därför på prepositioner eftersom dessa är proklitikor.  
 u tebe [ �XW(E(] hos dig 
 od Jana [ �2GMDQD] från Jan 
 pro nás [ �SU2QD«V] för oss 
 
Vissa proklitikor, framför allt konjunktioner, tar dock inte över betoningen från 
huvudordet. 
 �tNi� åH FKFH� >��L«ND« =(�[W�V(@ Jag tar, för jag vill ha. 
 
Längre satsfogande ord kan uppträda som obetonade proklitikor eller med betoning. 
 NG\E\FKRP FKW�OL >JGLEL[2P�[W¨(OL@ 

~ >�JGLEL[2P �[W¨(OL@
om vi hade velat 

 
Enklitikor är bl a objektsformer av de personliga pronomenen, hjälpverben vid bildning 
av preteritum och konjunktiv samt ett antal små korta adverb. Dessa hakas på efter ett ord 
med full betoning men påverkar inte betoningens placering. 
 �tNDO PL >�U �L«NDOPL@ han sade till mig 
 beru ji [ �E(UXML] jag tar den 
 bral jsi [ �EUDOVL] du tog 
 dali by mi ho [ �GDOLELPL+2] de skulle ge mig den 
 jdi tam Ü [�MGMLWDP] 

ÞÞ [�GMLWDP] 
gå dit 

 
Vissa adverbiella småord som t.ex. Xå redan kan uppträda omväxlande proklitiskt och 
enklitiskt. 
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 Xå ãHO >X�6(O@ han har redan gått 
 šelXå  >�6(OX6@ han har redan gått 
 
Enklitikor och proklitikor kan själva uppbära betoningen för att särskilt betonas i satsen, 
t.ex. i syfte att uttrycka kontrast. 
 S�HG D SR YiQRFtFK >�SU ��(W D�S2 �YD«Q2W�VL«[@ före och efter julen 
 
Likaså kan betoningen flyttas tillbaka till huvudordet från en betonad proklitika för att 
kontrastera huvudordet med ett annat ord 
 bez nás >E(]�QD«V@ utan oss 
 
I bokstavförkortningar där bokstäverna läses ut bokstav för bokstav faller betoningen på 
sista stavelsen. 
 0'ä >P�G��=�@ internationella 

kvinnodagen 
 
Däremot betonas förkortningar regelbundet om de läses som ett ord sammansatt av de 
ingående bokstävernas ljudvärden. 
 DAMU >�GDPX@  
 
I vissa fall har bokstävernas namn kommit att bli del av ett nytt lexem. Att lexemet böjs 
är ett tydligt tecken på detta. Betoningen faller då regelbundet på första stavelsen. 
 Y ýHGRNX >I �W�d(G2NX@ Sn UHVHE\UnQ ýHGRN 
 

Vokaler 
 
Tjeckiskan har tio vokalfonem, fem korta vokaler och fem motsvarande långa vokaler. 
Förhållandet mellan fonemen, uttalet och skriften är i det närmast regelbundet. 
 
 Fonem 

/a/ 
/á/ 
/e/ 
/é/ 
/i/ 
/í/ 
/o/ 
/ó/ 
/u/ 
/ú/ 

Fon 
>D@

>D«@

>(@

>(«@

>L@

>L«@

>2@

>2«@

>X@

>X«@

Grafem 
a 
á 
e 
é 

i ~ y 
í ~ ý ~ i 

o 
ó 
u 

~ a $ a X 
 
I ord av främmande ursprung kan vokallängden vara föremål för vissa oklarheter. I 
många ord är uttalet vacklande så att både lång och kort vokal kan förekomma och i 
sådana fall talar man till och med om att det förekommer uttal med halvlång vokal. Före 
1993 års stavningsreform tecknades många sådana ord med ortografiskt lång vokal, 
numera rekommenderas dock grafem för kort vokal och ett uttal med halvlång vokal 
förespråkas. 
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 balkon ~ balkón >
EDON2«Q@ ~ >
EDON2ÔQ@

Þ >
EDON2Q@

balkong 

 kultura >
NXOWX«UD@ ~ >
NXOWXÔUD@

Þ >
NXOWXUD@

kultur 

 

Hiatus 
  
Om två vokaler följer på varandra och den första är i uttalas ett [j] mellan de båda 
vokalerna.  
 rádio >
UD«GLM2@ radio 
 fotografie >
I2W2JUDILM(@ fotografi 
 
 

Flyktig vokal 
 
För att bryta upp en konsonantgrupp som innehåller en tom stavelsekärna uppträder ett 
inskjutet -e-, en s.k. flyktig vokal, då ytterligare en tom stavelsekärna följer. 1 enstaka fall 
realiseras den flytkiga vokalen som /o/ eller /y/. Flyktig vokal markeras i denna 
framställning med en liten ring under den aktuella vokalen, t.ex. e«. 
 
Flyktig vokal förekommer i 
• Nsg mv substantiv 
 chlape«c /xlap�c�/ chlapce /xlap�ce/ pojke (N~AGsg) 
• NAsg mt substantiv 
 kone«c /kon�c�/ konce /kon�ce/ slut (NA~Gsg) 
• NAsg f substantiv på konsonant 
 kre «v /kr�v�/ krve /kr�ve/ blod (NA~Gsg) 
• Gpl f substantiv 
 mate«k /mat�k�/ matka /mat�ka/ mor (Gpl~Nsg) 
• Gpl n substantiv 
 oke«n /ok�n�/ okno /ok�no/ fönster (Gpl~NAsg) 
• Adjektivets kortform m sg 
 mrte «v /mrt�Y�/ mrtvý /mrt�ví/ död 
• L-participet m sg 
 še«l /š�l�/ šla /š�la/ gick 
 
 

Flyktig vokal vid prepositioner 
 
Ett -H« fogas till prepositionen då huvudordet börjar på ljud som gör att kombinationen 
preposition + huvudord annars skulle bli svår att uttala. 
 
Prepositionerna k mot och v i får alltid en flyktig vokal om det efterföljande ordet börjar 
på /k/ eller /g/ respektive /v/ elller /f/. 
 kH« JDUiåL till garaget 
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Prepositionerna s tillsammans med och z från, ur får alltid en flyktig vokal om det 
HIWHUI|OMDQGH RUGHW E|UMDU Sn �V� HOOHU �]�� OLNVRP QlU GHW E|UMDU Sn �ã� HOOHU �å� I|OMW DY HQ
NRQVRQDQW RFK GHVVXWRP QlVWDQ DOOWLG RP GHW HIWHUI|OMDQGH RUGHW E|UMDU Sn �ã� HOOHU �å� I|OMW

av en vokal. 
 VH« sestrou med systern 
men som regel: 
 V åHQRX med frun 
Dessutom alltid: 
 s sebou >�V(E2Z@ med sig 
 
Som regel får även prepositionerna k mot och v i en flyktig vokal så snart det 
HIWHUI|OMDQGH RUGHW E|UMDU Sn �V�� �ã�� �]� HOOHU �å� � NRQVRQDQW 
 vH« škole i skolan 
 kH« slovu till ordet 
 
Samtliga fyra icke stavelsebildande prepositioner får normalt en flyktig vokal framför 
substantiv vars stam likaså endast innehåller en stavelse med flyktig vokal. 
 vH« K�H (stam /h�r/) i spelet 
 se� psem (stam /p�s/)  med hunden 
 ke� lvu (stam /l�v/)  mot lejonet 
 
Andra i anljud mycket ovanliga konsonantkombinationer framkallar ofta vokalisering och 
anljud med mer än två konsonanter framkallar alltid vokalisering av de asyllabiska 
prepositionerna. 
 ze� K�ELWRYD från kyrkogården 
 
I en rad andra fall är flyktig vokal efter preposition lexikaliskt betingad.  
 
Framför allt framkallar samtliga oblika former av det personliga pronomenet já jag alltid 
flyktig vokal vid samtliga primära prepositioner som slutar på konsonant. 
 beze« P�� QDGH« P�� RGH« P�� SRGH« m��

S�HGH« P�� S�HVH« P� >�S��(](PQ¨(@, zpode« 
P�� ]S�HGH« P�� ]H« P�� ]QDGH« P� 

utan mig, ovanför mig, från mig, under 
mig, framför mig, genom mig, från en 
plats under mig, från en plats framför 
mig, med mig, från en plats ovanför mig 

 ke« PQ�� YH « PQ� till mig, i mig 
 nade« mnou, pode« mnou, przede« mnou, 

se« mnou 
över mig, under mig, framför mig, med 
mig 

 
Vidare framkallar vissa ord flyktig vokal vid en eller ett par prepositioner, t.ex. 
 ve« dne om dagen 
 ve« /YRY�� ]H« Lvova i Lwów, från Lwów 
 vH« P�VW� � Y P�VW� i staden 
 
Dessutom förekommer flyktig vokal i följande fraseologiserade uttryck. 
 S�HGH«vším framför allt 
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Någon gång påträffas även andra användningar av prepositon med flyktig vokal men 
dessa är influerade av ett regionalt eller äldre språkbruk och de är därför normalt inte 
brukliga i standardspråket. I talspråket används -H« oftare än i skriftspråket. 
 
 

Flyktig vokal vid prefix 
 
Många prefix får ett flyktigt -e«- framför konsonantgrupper som kan antas innehålla en 
tom stavelsekärna. Detta flyktiga -e«- gerealiseras många gånger till närbesläktade former 
genom analogi. 
 ve�šla /v�/-/š�O/-/a/ hon gick in 
 ve�jde /v�/-/j�de/ han, hon går in 
 pode�psat < /pod�/-/p�sat�/ skriva under 
har givit upphov till 
 ve�še�l /v�/-/š�O/-/�/ han gick in 
 ve�jít /v�/-/jít/-/�/ gå in 
 pode�pisovat > /pod�/-/pisovat�/ skriva under 
 
 

Uttalet av bokstavskombinationen P�  
 
Bokstavskombinationen P� uttalas [PQM(].  
 P� [ �PQM(] mig 
 P�O [ �PQM(O] han hade 
 P�VWR [ �PQM(VW2] stad 
 
 

Tonande och tonlöst uttal av obstruenterna  
 
Ett stort antal konsonater, s.k. obstruenter, förekommer i par om tonande och tonlösa.  
 
Tonande 
Tonlösa 
 

b 
[b] 
[p] 
p 

d 
[d] 
[t] 
t 

g 
[g] 
[k] 
k 

v 
[v] 
[f] 
f 

z 
[z] 
[s] 
s 

� 
>�@
>��@
� 

å 
>=@
>6@
š 

dz 
>G�]@
>W�V@
F 

� 
>G¨@
>W¨@
" 

Gå 
>G�=@
>W�6@
þ 

h 
>+@/>9@2

>[@
ch 

 
I utljud uttalas tonande obstruent som motsvarande tonlösa.  
 RE�G [ �2EM(W] middag, lunch 
 WH� [ �W(WM] nu 
 roh [ �U2[] hörn; horn 
 šev [ �6(I] söm 
 
Inuti ord verkar regressiv assimilation.  
 nehty [ �Q([WL] naglar 
 odpoledne [ �2WS2O(GQ(] eftermiddag 

                                                   
2 Detta ljud förekommer endast sist i ord som fakultativ positionsbetingad variant av /x/ framför annan 

tonande obstruent. 
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 kdo [ �JG2] vem 
 prosba [ �SU2]ED] bön, vädjan 
 
OBS! Sonoranter �M� O� P� Q� � och r) samt � och v ger dock aldrig upphov till någon 
assimilation inuti ord.  
 VY$M [ �VYX«M] sin 
 snít [ �VQML«W] drömma 
 prát [ �SUD«W] tvätta 
 
Däremot assimileras �genom både regressiv och progressiv assimilation till [U��].  
 W�L [ �WU��L] tre 
 S�HVQ� [ �SU��(VQM(] exakt, precis 
 EX�W [ �EXU��W] typ av korv 
 
Över skriftbildens ordgränser inom ramen för det fonetiska ordet (d v s proklitika + 
huvudord + enklitikor) verkar också den regressiva assimilationen. Det skall särskilt 
observeras att även � ger upphov till regressiv assimilation över ordgräns. Detsamma 
gäller dock inte v. 
 v Praze [ �ISUD](] i Prag 
 V G�GHþNHP [ �]GM(G(W�6N(P] tillsammans med farfar, 

morfar 
 popros ho [ �S2SU2]+2] be honom 
 N �HFH >JU�(W�V(@ till floden 
 N YRG� >NY2G¨(@ till vattnet 
 
Över ordgräns gäller vidare att obstruent sist i ord uttalas tonlöst före ord som börjar på 
annat än obstruent, dvs på vokal eller sonorant. 
 WH� Qevím [W(W¨ �Q(YL«P] nu vet jag inte 
 
Undantag till ovanstående utgör dock prepositioner som slutar med en obstruent framför 
ord som börjar på sonorant. Här uttalas den utljudande sonoranten i prepositionen med 
sitt ursprungsvärde. 
 pod nosem [ �S2GQ2V(P] under näsan 
 
OBS! Den tonande konsonanten i prepositionerna v ‘i’ och z ‘ur, från’ uttalas tonlöst före 
ord som börjar på vokal. Vokalen föregås dessutom av en stöt, s k "glottal stop". 
 v Africe [ �I�DIULW�V(] i Afrika 
 z auta [ �V�DX�WD] ut ur bilen 
I talspråket förekommer även uttal utan denna stöt. Det tonlösa uttalet av prepositionerna 
bibehålles dock som regel. 
 v Africe ÞÞ [�IDIULW�V(] i Afrika 
 z auta ÞÞ [�VDX�WD] ut ur bilen 
I moraviskt talspråk uttalas heller inte stöten, men däremot bibehålls det tonande uttalet 
av prepositionen. 
 v Africe �ÞÞ [�YDIULW�V(] i Afrika 
 z auta �ÞÞ [�]DX�WD] ut ur bilen 
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Konsonantgruppen sh assimileras i en rad ord progressivt till [V[]. I moraviskt uttal 
tillämpas dock regelbunden regressiv assimilation till >]+@. 
 na shledanou [ �QDV[O(GDQ2Z] 

� >�QD]+O(GDQ2Z]
adjö, på återseende 

 
 

Fonemet /j/  
 
Fonemet /j/ före konsonant uttalas endast i mycket vårdat språk.  
 
I de olika formerna av det preteritumbildande hjälpverbet är det normalt stumt. 
 byl jsem >
ELOV(P@ Ü >
ELOMV(P@ jag har varit 
 
I övriga fall är /j/ före konsonant stumt i det vardagliga talspråket. Något riktigt neutralt 
uttal finns ej. 
 jsem Þ [�V(P] Ü [�MV(P] jag är 
 jde ÞÞ [�G(] Ü [�MG(] han, hon går 
 jméno ÞÞ [�P(«Q2] Ü [�MP(«Q2] namn 
 
/j/ i kombinationen /mje/ uttalas >Q¨@. Uttal med [j] är starkt dialektalt. 
 P� /mje/ [PQ¨(@ mig 
 
Detta innebär att skriftens P� för /mje/ och PQ� för /m��H� XWWDODV Så samma sätt: som 
>PQ¨(@. 
 P� /mje/ >�PQ¨(@ mig (AG) 
 PQ� /m��H� >�PQ¨(@ mig (LD) 
 P�O /mjel�/ >�PQ¨(O@ han hade 
 ]DSRPQ�O /zapom��HO�/ >�]DS2PQ¨(O@ han glömde 
 P�VWR /mjesto/ >�PQ¨(VW2@ stad 
 
 

Stavelsebildande konsonanter 
 
Då /r/ och /l/står i position mellan två konsonanter är de stavelsebildande och kan uppbära 
betoningen.  
 vlk [ �YOCN] varg 
 Brno [ �EUCQ2] Mährens största stad 
 
Även sist i ord efter konsonant är de stavelsebildande. 
 nesl >
Q(VO C@ han bar 
 bratr >
EUDWUC@ bror 
 
På samma sätt är /m/ stavelsebildande i högre stil i orden sedm sju, sedmnáct sjutton, 
sedmdesát sjuttio och osm åtta, osmnáct arton, osmdesát åttio om inget vokalljud följer 
i en eventuell ändelse. I ett mera neutralt uttal ersätts dock detta stavelsebildande 
>PC@ med >XP@. 
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 sedm >
V(GXP@ Ü >
V(GPC@ sju 
 osm >�2VXP@ Ü >
2VPC@ åtta 
 sedmnáct [ �V(GXPQD«W�VW@

Ü >
V(GPCQD«W�VW@
sjutton 

men: 
 sedmý >V(GPL«@ sjunde 
 
 

Fonemet /n/ 
 
Fonemet /n/ uttalas inom ramen för ett ord som >1@ då det följs av /k/ eller /g/. 
 banka >
ED1ND@ bank 
 langoš >
OD1J26@ slags tunnbröd 
 
 

Stöt 
 
I vissa personers uttal och i synnerhet i högre stil markeras ordgräns genom att varje ord 
som börjar på vokal föregås av en tonlös glottal klusil [/]. 
 Alena Ü >
�DO(QD@

>
DO(QD@ 
förnamn 

 Ostrava Ü >
�2VWUDYD@�
>
2VWUDYD@ 

stad i norra Mähren 

 
Även rotmorfem som börjar på vokal föregås i högre stil av en stöt. 
 neumí Ü >
Q(�XPL«@

>
Q(XPL«@ 
kan inte 

 
Kodifieringen föreskriver stöten såsom obligatorisk efter de asyllabiska prepositionerna 
k, s, v, z. I övriga fall är stöten fakultativ. 
 
Stöten är som sagt en tonlös obstruent och ger därför upphov till obstruentassimilation. 
 v Africe >
I�DIULW�V(@ i Afrika 
 z auta >
V�DX�WD@ ur bilen 
 pod oknem Ü >
S2W�2NQ(P@

>
S2G2NQ(P@ 
nedanför fönstret 

 
I mähriskt regionalt uttal och i (framför allt) böhmiskt talspråk uttalas nästan aldrig 
stöten.  
Det vanliga i (böhmiskt) talspråk är att stöten faller bort först sedan den utljudande 
obstruenten assimilerats och förlorat sin tonalitet. 
I det mähriska uttalet följs dock en regel som säger att den utljudande obstruenten i ett 
ord före vokal eller obstruent i följande ord uttalas tonande. 
 v Africe >
I�DIULW�V(@

ÞÞ >
IDIULW�V(@ 
µ >
YDIULW�V(@
 

i Afrika 
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 z auta >
V�DZWD@
ÞÞ >
VDZWD@ 
µ >
]DZWD@ 

ut ur bilen 

 
 

Intonation 
 
Påståendesatser och frågesatser med frågeord har en jämn, obetydligt fallande ton.  
 To je naše dcera. Detta är vår dotter. 
 Byl jsem v Praze. Jag har varit i Prag. 
 .GR WR �HNO" Vem har sagt det? 
 Co to bylo? Vad var det? 
 
Frågesatser utan frågeord har en tydligt stigande ton.  
 0�OD 9�UD MHW GR 7iERUD" Skulle Vera åka till Tábor? 
 -H þHVNi SRãWD VSROHKOLYi" Är den tjeckiska posten pålitlig? 
 -H WR Xå 3UDKD" Är detta redan Prag? 
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Ortografi 
 

Stavningen av /i/ och /i:/ 
 
I tjeckiska ord skriver man efter fonologiskt hårda konsonanter y/ý,  
        efter fonologiskt mjuka konsonanter i/í.  
Efter neutral konsonant är konsonantens värde såsom hård resp. mjuk i det aktuella ordet 
avgörande. Detta innebär i praktiken att stavningen måste läras in från ord till ord. 
 
I lånord bevaras som regel den ursprungliga stavningen. 
 cykl cykel 
 prima prima 
 
 

Markeringen av lång vokal 
 
I tjeckiska ord markeras lång vokal konsekvent. 
 táta [ �WD«WD] pappa 
 mléko [ �PO(«N2] mjölk 
 víno [ �YL«Q2] vin 
 móda [ �P2«GD] mode 
 sýr [ �VL«U] ost 
 

Stavningen av /u:/ 
 
I tjeckiska ord används ú initialt samt efter prefix, i andra positioner används $. 
 únor [ �X«Q2U] februari 
 neúroda [ �Q(X«U2GD] missväxt 
 G$P [ �GX«P] hud 
I främmande ord används aldrig $. I ett mindre antal ord används ú som även kan 
förekomma inuti främmande ord. Oftast markeras dock inte längd vid /u:/. 
 

Markering av lång vokal i främmande ord 
 
I främmande ord markeras lång vokal endast i de fall då den obligatoriskt uttalas såsom 
lång. I de fall där uttalet vacklar markeras som regel inte vokallängden. 
 agresivní (~ agresívní) [-iv- / -i:v-] aggressiv 
 nervózní [-Y2«]�@ nervös 
 kultura [�WX«UD / -WXUD@ kultur 
 manikúra [�NX«UD@ manikyr 
 piano [ �SLMD«Q2] piano 
 rádio >�UD«GLM2@ radio 
 citron ~ citrón >�W�VLWU2Q / �W�VLWU2«Q@ citron 
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6WDYQLQJHQ DY ���� �"�� ��� 
  
.RPELQDWLRQHU DY IRQHPHQ �W�� �G�� �Q�� �"�� ���� ��� PHG �H�� �L�� �t� WHFNQDV RUWRJUDILVN Så 
något avvikande sätt. 
 >GL@� >WL@� >QL@ dy, ty, ny >G¨L@� >W¨ L@� >Q¨L@ di, ti, ni 
 >GL«@� >WL«@� >QL«@ dý, tý, ný >G¨L«@� >W¨ L«@� >Q¨L«@ dí, tí, ní 
 >G(@� >W(@� >Q(@ de, te, ne >G¨(@� >W¨(@� >Q¨(@ G�� W�� Q� 
 >G(«@� >W(«@� >Q(«@ dé, té, né   
 
 GtW� >
G¨L«W¨(@ barn 
 dým >
GL«P@ rök 
 G�ODW >�G¨(ODW@ göra 
 ti >�W¨ L@ dig (D); dessa (Npl mv) 
 ty >�WL@ du (N); dessa (NApl mt+f) 
 W� >�W¨(@ dig (AG) 
 nyní Û >�QLQ¨L«@ nu 
 NRQ� >�N2Q¨(@ hästar (NApl) 
 ne >�Q(@ nej 
 nést >�Q(«VW@ bära 
 
Observera att ord med stam som slutar på �� "� � i böjningsformer med ändelse som 
innehåller /e/ flyttar haken till denna vokal. Vid ändelse som innehåller /i/ försvinner 
haken helt eftersom mjukheten markeras med i. 

Vt�, Gsg VtQ�, DLVsg síni, Isg síní sal 
 
I många lånord skrivs dock i efter hårt d, t, n i enlighet med originalspråkets ortografi. 
 pneumatika >
SQ(X�PDWLND@ däck 
 politika >
S2OLWLND@ politik 
 univerzita >�XQLY(U]LWD@ universitet 
 
 

Stavningen av /j/ 
 
/j/ mellan labial konsonant /p/, /b/, /f/, /v/ och /e/ tecknas ortografiskt som regel med hjälp 
av en hake ovanpå e. Om det går en morfemgräns mellan den labiala konsonanten och /j/ 
skrivs dock j . 
 RE�G /objed�/ >�2EM(W@ middag, lunch 
 objet /ob�jet�/ >�2EM(W@ åka, köra runt 
 S�QD /pjena/ >�SM(QD@ skum 
 Y�W /vjet�/ >�YM(W@ meningar (Gpl) 
 vjet /v�jet�/ >�YM(W@ åka, köra in 
 
 

Stavningen av ljudkombinationen >PQ¨(@ 
 
Beroende på den underliggande fonologiska strukturen stavas >PQ¨(@ antingen som P�

eller PQ�. 
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 P� /mje/ >�PQ¨(@ mig (AG) 
men: 
 PQ� /m��H� >�PQ¨(@ mig (LD) 
 
 

Stavningen av /z/ 
 
I tjeckiska ord stavas [z] med z men i ett mindre antal ord av främmande ursprung skall 
[z] alltid stavas med s.  
 Celsius >�W�V(O]LMXV@ Celsius 
 Asie >�D«]LM(@ Asien 
I de flesta ord av främmande ursprung kan dock [z] stavas z. I många är å andra sidan 
även stavning med s möjlig. Efter reformen 1993 rekommenderas dock stavning med z 
även om denna stavning i många ord fortfarande kan ge ett intryck av lägre stil. 
 univerzita ÜÜ universita >�XQLY(U]LWD@ universitet 
 prezident ÜÜ president >�SU(]LG(QW@ president 
 kurs, kursu  

Þ kurz, kurzu 
>�NXUV �NXU]X@ kurs 

 -ismus Þ -izmus >�L]PXV@ -ism 
 UHåLVpU Þ UHåL]pU >�V(«U Þ �](«U@ regissör 
 
 

Användningen av grafemet x 
 
Grafemet x förekommer endast i ord av främmande ursprung. Före obstruent 
överensstämmer x i tonalitet med den efterföljande obstruenten.  
 text >�W(NVW@ text 
 sexbomba >�V(J]E2PED@ sexbomb 
Före vokal och sonorant betecknar x /gz/ i ord som börjar på ex- utom i prefixet ex- ex-, 
före detta då x betecknar /ks/.  
 existovat >�(J]LVW2YDW@ existera 
 exotický >�(J]2WLW�VNL«@ exotisk 
 H[PDQåHO >�(NVPDQ=(O@ exmake 
I alla andra fall betecknar x /ks/. 
 taxa >�WDNVD@ taxa 
 luxy >�OXNVL@ dammsugare 
 

Stor begynnelsebokstav  
 
Med stor begynnelsebokstav skrivs:  
 
• Första ordet i satsen. 
• Vissa ord som uttrycker vördnad: 
   - 2 personens pronomen i brev o dyl 
 7\� 9\� 7Y$M� 9iã Du, Ni, Din, Er 
   - historiska titlar 
 Jeho Milost Hans Nåd 
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   - religiösa namn 
 %$K� 6\Q ERåt� 3iQ %$K� 3DQQD 0DULH Gud, Guds son, Herren Gud, Jungfru 

Maria 
• Vissa förkortningar 
 OSN, MUDr. FN, leg. läkare 
• Egennamn 
   - personnamn 
 -DQ� 3DYOD� .XGOiþNRYi  
   - namn på husdjur 
 6WUDþHQD� )tN  
   - namn på sagofigurer 
 -HåLEDED  
   - namn på himlakroppar 
 =HP�� -XSLWHU� 0�VtF Jorden, Jupiter, Månen 
   - geografiska namn 
 Himálaje, Alpy Himalaya, Alperna 
 Afrika, Evropa Afrika, Europa 
 Brazílie, Rusko Brasilien, Ryssland 
 Sázava flod 
 3D�tå� .RGD� Paris, Köpenhamn 
 Kojetín liten ort 
• Substantiv som betecknar nationalitet och invånare 
 ýHFK� âYpdka, Ital tjeck, svenska, italienare 
 Moravan person från Mähren 
 3UDåDQ� %UR�iN pragbo, person från Brod 
• Namn på föremål som tillverkats av människor, varumärken 
 NQLKD %DELþND boken Mormor 
 OR� 7LWDQLN båten Titanic 
 kytara Kramer Kramergitarr 
• Namn på föreningar 
 VRXERU -DVR�  
• Possessiva adjektiv 
 -DQiþN$Y� 0DUWLQRYD� $OtNRYR  
  
I sammansatta egennamn och beteckningar skrivs vanligtvis endast det första ordet med 
stor begynnelsebokstav.  
 ýHVNi UHSXEOLND Tjeckiska republiken 
 Organizace spoMHQêFK QiURG$ Förenta nationerna 
 
Om en sådan beteckning innehåller ett egennamn behåller detta sin stora bokstav. 
 Osudy dobrého vojáka Švejka Den gode soldaten Švejks öden 
 6SRONRYi UHSXEOLND 1�PHFNR Förbundsrepubliken Tyskland 
 
Vid ortnamn skiver man däremot alla beståndsdelar utom prepositioner med stor 
begynnelsebokstav.  
 Ústí nad Labem nordböhmisk stad 
 Malá Strana Lillsidan, stadsdel i Prag 
 6WDUp 0�VWR Gamla stan 
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 Kutná Hora östböhmisk stad 
 Karlovy Vary Karlsbad 
 
Substantiven hory berg, mo�H hav, most bro, QiP�VWt torg, ostrov ö, ulice gata o dyl. 
skrivs med liten begynnelsebokstav.  
 QiP�VWt 0tUX Fredens torg 
 .DUO$Y PRVW Karlsbron 
 Husova ulice Husgatan 
 (JHMVNp PR�H Egeiska havet 
 
Beteckningar på partier, institutioner, föreningar etc. skrivs med stor begynnerlsebokstav 
endast om de är närmare bestämda. 
 RNUHVQt ~�DG kommunkontor 
 2NUHVQt ~�DG Y 0RVW� kommunkontoret i Most 
 
Beteckningar på skolor och läroanstalter skrivs med stor begynnelsebokstav endast då det 
är frågan om högre skolor. 
 9\VRNp XþHQt WHFKQLFNp Tekniska högskolan 
 základní škola v Lipnici nad Sázavou grundskolan i Lipnice vid Sázava 
 
 

Avstavning  
 
För avstavning gäller på tjeckiska i stor utsträckning liknande regler som på svenska.  
Digrafen ch får dock aldrig delas. 
   
  
Man avstavar med hänsyn till ordbildningen då denna är uppenbar.  
 bratr-ská spolu-práce broderligt samarbete 
 
 

Interpunktion 
 
Punkt sätts efter 
• mening. 
• förkortning. 
• ordningstal skrivna med siffror.  
 'QHV MH �� NY�WQD� I dag är det den 9 maj. 
 
Komma sätts bl. a. 
• mellan huvudsats och bisatser. 
 9tP� åH S�LMGHã� MHVWOL W� SRSURVtP� Jag vet att du kommer om jag ber dig. 
• vid uppräkning. 
 Máslo, káva, rohlík a šunka. Smör, kaffe, giffel och skinka. 
• före och efter inskjuten förklaring. 
 0DPLQND� FKXGiN� ]$VWDOD VDPD� Mamma, stackarn, blev ensam kvar. 
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• för att avskilja tilltalsfras. 
 (YR� SRM� VHP� Eva, kom hit. 
 Dobrý den, pane Novák. God dag, herr Novák. 
• för att avskilja interjektioner. 
 $QR� S�LMGX� Ja, jag kommer. 
 Fuj, to je ošklivé. Usch, det var fult. 
 
 

Handstil 
 
Det diakritiska tecken som i tryck som regel ser ut som en apostrof, skrivs för hand som 
en hake. Även i maskinskrivna texter ser man ofta hake i stället för apostrof. Jämför: 
 
I handstil skrivs " � 
 
som |� Î�
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Morfonologi  
 
 

Hårda och mjuka konsonanter 
 
De tjeckiska konsonanterna kan indelas i olika typer i enlighet med tabellen nedan. En 
apostrof betecknar fonologiskt mjuk konsonant även om denna mjukhet inte vid alla ljud 
direkt realiseras vare sig fonetiskt eller ortografiskt. Den fonologiska mjukheten är dock 
av stor betydelse inom morfologin eftersom hårda och mjuka stammar följs av olika 
ändelser. 
 
 Främre Centrala Bakre 
Hårda fonem /b p v f m/ /t d s z  l n r/     /k g x h/ 

t d  n r     k g ch h  

Grafem 
 

b 
 

p 
 

v 
 

f 
 

m 
" � 

 

s 
 

z 
c 

 

l 
� � š å þ j     

Mjuka fonem /b’ p’ v’ f ’ m’/ �" � s’ z’ c l’ � � š å þ j/     
 
 

Hård och mjuk böjning  
 
Hårdhet respektive mjukhet hos sista ljudet i en böjningsstam spelar en mycket stor roll 
för valet av böjningsändelse. Böjningsändelserna blir olika efter stam som slutar på hård 
konsonant och efter stam som slutar på mjuk konsonant. Ett antal vanliga korrelationer 
exemplifieras nedan. 
 
 Hård stam Mjuk stam 
AGsg mv subst 
N sg f subst 
Gsg n subst 
3pl presens 

kluka 
åena 
P�VWD 
G�ODMt 

kille 
kvinna 
stad 
de gör 

/a/ 
 
 

/ají/ 

/e/ 
 
 

/ejí/ 

otce 
ulice 
PR�H 
vynášejí 

far 
gata 
hav 
de bär ut 

NAsg n subst 
Vsg f subst 
Gsg m+n pron 

oko 
åHQR 
toho 

öga 
kvinna 
detta 

/o/ 
 

/oho/ 

/e/ 
 

/eho/ 

PR�H 
Libuše 
všeho 

hav 
förnamn 
allt 

NApl mt+f subst domy hus /i/ /e/ stroje maskiner 
LDsg f subst åHQ� kvinna /e/ /i/ ulici gata 
Asg f subst 
Dsg m+n subst 

åHQX 
P�VWX 

kvinna 
stad 

/u/ /i/ ulici 
PR�L 

gata 
hav 

3sg presens 
Lpl f subst 

G�Oi 
åHQiFK 

gör 
kvinnor 

/á/ 
/áx/ 

/í/ 
/íx/ 

prší 
ulicích 

regnar 
gator 

Lsg m+n adj dobrém bra /é/ /í/ lepším bättre 
Isg f subst åHQRX kvinna /ow/ /í/ ulicí gata 
Dpl n subst P�VW$P städer /úm/ /ím/ PR�tP hav 
 
Vidare ändras stavningen så att ý efter mjuk konsonant skrivs í. 
Dpl adj velkým stora /ím/ Y�WãtP större 
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Vissa ändelser är dock gemensamma för både hårda och mjuka böjningsmönster.  
DLsg mv subst Janovi förnamn /ovi/ Milošovi förnamn 
Isg m+n subst vlakem tåg /em/ strojem maskin 
Npl mv subst studenti studenter +/i/ PXåL män 
Npl mv subst pánové herrar /ové/   
Npl mv subst sousedé grannar /é/ XþLWHOp lärare 
Gpl m subst VWXGHQW$ studenter /ú/ PXå$ män 
Dpl m subst VWXGHQW$P studenter /úm/ PXå$P män 
Ipl m+n subst vlaky tåg /i/ stroji maskiner 
I det sista fallet, dvs. instrumentalis plural maskulinum och neutrum, bör det särskilt 
observeras att ortografiskt y endast kan stå efter hård konsonant medan i skrivs efter 
mjuk. 
 
Vidare har verbens e-böjning i modern tjeckiska samma ändelser både efter hårda och 
mjuka stammar. I ett äldre språkbruk upprätthölls dock en klar distinktion mellan hård 
och mjuk ändelse i 1p sg och 3p pl. De särskilda mjuka ändelserna kan fortfarande 
påträffas i högre stil. 
1 p sg nesu bär /u/ Ü /i/ píšu Ü píši skriver 
2 p sg neseš  /eš�/ píšeš  
3 p sg nese  /e/ píše  
1 p pl neseme  /eme/ píšeme  
2 p pl nesete  /ete/ píšete  
3 p pl nesou  /ow/ Ü /í/ píšou Ü píší  
 
Samma typ av kvalitativ vokalväxling påträffas emellanåt även i andra fall än i de ovan 
nämnda. I en stam sker i vissa fall växling mellan /a/ efter mjuk konsonant följt av hård 
konsonant och /e/ mellan två mjuka konsonanter. 
Jan, Jeník, vejce, vajec 
 

Konsonantväxling 
 
Inom formläran förekommer en hel rad regelbundna förändringar av konsonant sist i 
böjningsstam. Även inom ordbildningen ger många ändelser upphov till 
konsonantväxling, men dessa växlingar är mera varierande och inte lika regelbundna. De 
regelbundet förekommande förhållanden mellan konsonanter i olika böjningsformer och 
avledningar framgår av sammanställningen nedan. De aktuella växlingarna kommer i det 
följande att redovisas vid varje böjningskategori 
 

 /p/ /b/ /f/ /v/ /m/ /n/ /r/ 
 È È È È È È È 
 /pj/ /bj/ /fj/ /vj/ �P�� ��� ��� 

 
 /s/ /z/ /t/ /d/ 
 È È Ë   Ì Ë   Ì 
 /š/ �å�  �"�ÅÆ/c/ ���ÅÆ/z/ 
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 /k/ /h/~/g/ /x/ 
 Ë   Ì Ë   Ì È 
 /c/ÅÆ�þ� /z/ÅÆ�å� /š/ 

 
          /st/          /sk/ /ck/3         /zd/          /zg/ 
 Ì      Ë    Ì È Ì      Ë    Ì 
 �ã"� �V"� �þ"� �å�� �]�� 

 
 

Konsonantväxling i infinitiv 
 
I infinitiver av �~E-stammar förekommer en särskild typ av konsonantväxling före 
ändelsen +/t/ som inte påträffas någon annanstans. 
 /b/ /t/ /d/ /k/ /h/ 
 È È È È È 
 /bs/ /s/ /s/ /c/ /c/ 
 
 zábst /zab/-/�/+/t/ frysa 
 plést /plet/-/�/+/t/ fläta 
 vést /ved/-/�/+/t/ föra 
 péct /pek/-/�/+/t/ baka, steka 
 moct /moh/-/�/+/t/ kunna 
märk även: 
 U$VW /rost/-/�/+/t/ växa 
 
 

Konsonantväxling vid tom stavelsekärna 
 
� ��� ! �U� I|UH �F� 
 starce (AGsg) �VWD��ce/ VWD�H«c (Nsg) �VWD��c�/ gamling 
 
 

Kvantitetsväxling hos vokaler 
 

/i/ 
Ç 
È 
/í/ 

+/e/ 
Ç 
È 
/í/ 

/e/ 
Ç 
È 
/é/ 

/a/ 
Ç 
È 
/á/ 

/o/ 
Ç 
È 
/ú/ 

/u/ 
Ç 
È 

/ow/ 
 

1.5.11. Vokalförlängning 
 
Vokalförlängning förekommer före -/�/ i 
• Nominativ singular av maskulina varelsebetecknande substantiv 

                                                   
3 'HQQD Yl[OLQJ NDQ KlUOHGDV XU Yl[OLQJHQ �VN� ! �ã"� JHQRP DWW �FN� JnU WLOOEDND Sn HWW XQGHUOLJJDQGH �þ�-/sk/ 
RFK �þ"� Sn HWW XQGHUOLJJDQGH �þ�-�ã"�� W�H[� �DQJOLN���VN�-�t� ! �DQJOLþ�-/skí/ > anglický engelsk och 
/anglik/+/sk/+/í/ > /anJOLþ�-�ã"t� ! DQJOLþWt 
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 E$K /boh/-/�/ gud 
• Nominativ och ackusativ singular av maskulina tingbetecknande substantiv 
 VW$O /stol/-/�/ bord 
• Nominativ och ackusativ singular av feminina substantiv 
 V$O /sol/-/�/ salt 
• Maskulinum nominativ singular av adjektivens kortform och pronomen 
 zdráv /zdrav/-/�/ frisk 
 P$M /moj/-/�/ min 
• Infinitiv 
 nést /nes/-/�/+/t�/ bära 
• Vokalförlängning är även vanlig före diminutivprefixet -/k/-. 
 kvítek blomma (dim.) NY�W blomma 
 hlávka kål-, salladshuvud hlava huvud 
• Verbalprefix i avledda substantiv. 
 východ utgång vychodit gå ut 
 nákup inköp nakoupit handla 
• Verbalprefix i avledda adjektiv. 
 výletní utflykts- výlet utflykt 
 SU$MH]GQt genomfarbar SURMtåG�W åka genom 
 
 

Vokalförkortning 
 
Vokalförkortning förekommer i 
• Instrumentalis plural av feminina substantiv 
 þiURX a þDURX �þiU�-/ow/ streck 
• Genitiv plural av feminina substantiv 
 skal /skál/-/�/ klippa 
• Genitiv plural av neutrala substantiv 
 G�O ��tO�-/�/ fält, åkrar 
• Lokativ plural av feminina substantiv 
 þiUiFK a þDUiFK �þiU�-/áx�/ streck 
• Dativ plural av feminina substantiv 
 þiUiP a þDUiP �þiU�-/ám�/ streck 
• Instrumentalis plural av feminina substantiv 
 þiUDPL a þDUDPL �þiU�-/ami/ streck 
• Imperativens samtliga former 
 kup /koup/+/�/ gör (2sg) 
 kupme /koup/+/�/-/me/ gör (1pl) 
 kupte /koup/+/�/-/te/ gör (2pl) 
• Vokalförkortning förekommer även före diminutivprefixet -/k/-. 
 kravka ko (dim.) kráva ko 
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Pán herre 
 
När pán ‘herre’ används som titel är stammens vokal alltid kort. I vokativ är vokalen kort 
även då ordet används självständigt.  
 pan Novák herr Novák 
 s panem Novákem tillsammans med herr Novák 
 s pánem tillsammans med herrn 
 pane Nováku! herr Novák! 
 pane! herrn! 
 



Nomen 

 

Nomen 
 
Nomen uppvisar ett antal gemensamma kategorier. 
 
 

Genus  
 
De tjeckiska substantiven fördelar sig traditionellt på tre genus: maskulinum, femininum 
och neutrum. 
 
 

Varelser och ting  
 
De maskulina substantiven fördelar sig dock vidare på två grupper, en för 
varelsebetecknande och en för tingbetecknande substantiv. Man skulle därför även kunna 
hävda att tjeckiskan har fyra genus: varelsebetecknande maskulinum (mv), 
tingbetecknande maskulinum (mt), femininum (f) och neutrum (n). 
 
 

Kasus  
 
De tjeckiska substantiven, adjektiven, pronomenen och räkneorden har sex olika 
böjningsformer, kasus: nominativ (N), ackusativ (A), genitiv (G), lokativ (L), dativ (D) 
och instrumentalis (I). Maskulina och feminina substantiv har i singular dessutom en 
särskild tilltalsform, vokativ (V). I alla andra fall brukas nominativ vid tilltal. 
 
 

Numerus 
 
Tjeckiskan har två numerus: singular (sg) och plural (pl). 
 
 

Bestämdhet 
 
På tjeckiska finns varken bestämd eller obestämd artikel.  
 
 

De nominala kategoriernas semantik 
 
De morfologiska kategoriernas används ofta helt självständigt, utan att satsens struktur på 
något sätt egentligen kräver det. De ger då uttryck för respektive kategoris mest 
grundläggande och inneboende betydelse. Denna inneboende betydelse utgör respektive 
kategoris semantik. 
Substantiv, adjektiv, räkneord och pronomen har de flesta morfologiska kategorier 
gemensamma, medan verben har en del för sig specifika morfologiska kategorier. 
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Nominativ  
 
används för att beteckna subjektet och den subjektiva predikatsfyllnaden.  
 Milan je tady. Milan är här 
 To není student. Det är inte någon student. 
 -i MVHP KHUHþND� Jag är skådespelerska 
 
 

Ackusativ  
 
används för att beteckna de direkta objektet:  
 Kupuješ auto? Köper du bil? 
 Mám bratra a sestru. Jag har en bror och en syster. 
 Nemám syna. Jag har ingen son. 
 Oni mají chatu. De har en sommarstuga. 
 Vidím Prahu. Jag ser Prag. 
 
 

Genitiv  
 
används för att uttrycka ägaren (possessiv genitiv): 
 To je syn pana Nováka. Det är herr Nováks son. 
 7R MVRX G�WL $OHQ\ 1RYiNRYp� Det är Alena Novákovás barn. 
 
används efter uttryck för mängd och mått (partitiv genitiv): 
 Kolik stojí litr mléka? Hur mycket kostar en liter mjölk. 
 Mám trochu cukru. Jag har lite socker. 
 Dejte mi, prosím, kilo sýra. Var snäll och ge mig ett kilo ost. 
 
När något inte finns används ibland i högre stil i vissa vändningar partitiv genitiv efter 
není för att beteckna det som inte finns.  
 není divu det är inget under, det är inte konstigt 
 není návratu det finns ingen återvändo 
men:  
 nejsou housky det finns inga småfranska 
 není mléko det finns ingen mjölk 
 
 

Lokativ  
 
Lokativ har inget inneboende semantiskt värde. Detta kasus används endast efter 
prepositioner vars rektion så kräver.  
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Dativ  
 
används för att beteckna det indirekta objektet:  
 Kupuju to Milanovi. Jag köper det åt Milan. 
 .QLKX GiYiP 6LPRQ�� Boken ger jag till Simona. 
 
Dativ används för att beteckna det egentliga subjektet i opersonliga konstruktioner med 
predikativer eller deponensverb. 
 3DQX LQåHQêUX 'YR�iNRYL MH ]LPD� ,QJHQM|U 'YR�iN IU\VHU� 
 +HUHþFH MH WHSOR� Skådespelerskan tycker att det är varmt. 
 Je PX GYDFHW S�W OHW� Han är tjugofem år. 
 líbí se mi det behagar mig = jag tycker om 
 zdá se mi det tycks mig = jag tycker att det verkar 
 ulevilo se mu han kände sig lättad 
 6WDOR VH PL WR Xå GYDNUiW� Jag har redan råkat ut för det två 

gånger. 
 
 

Instrumentalis  
 
används för att uttrycka det redskap en handling utförs med.  
 Jedeme metrem.    Vi åker tunnelbana. 
 3tãH WXåNRX�      Han skriver med en blyertspenna. 
 
används för att beteckna det föremål varmed en rörelse utförs: 
  3Oiþ SRFKYtYDO RKQXWêPL rameny.  Gråten fick de nedböjda axlarna att 

darra lite. 
  3RW�iVOD KODYRX�    Hon skakade på huvudet. 
  Uhnula pohledem.    Hon vek undan med blicken. 
  3RNUþLO UDPHQ\�    Han ryckte på axlarna. 
 
används för att beteckna den väg man färdas: 
  Projeli N�LåRYDWNRX�     De åkte över kosningen. 
  -HOL P�VWHP�      De åkte genom staden. 
 
används för att beteckna agenten: 
  =HP� E\OD RVYRER]HQD FL]t DUPiGRX�  Landet befriades av en främmande armé. 
 
I högre stil är det vanligt att predikatsfyllnaden står i instrumentalis, särskilt om det är 
frågan om en övergående eller bildlig egenskap.  
 ýtP MH YDãH PDQåHOND"   Vad är er hustru till yrket? 
  *ROGD 0HLHURYi WDP E\OD ãDWQi�NRX�  Golda Meier var garderobsdam där. 
  %\OD G�WHP PDWNRX�    Hon var som en mor för barnen. 
 
Bruket av instrumentalis för att uttrycka en bildlig eller övergående egenskap är även 
vanligt i satser utan predikat. 
  +RVWHP Y þHVNp URGLQ��   Som gäst i en tjeckisk familj. 
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Vokativ  
 
används vid direkt tilltal.  
  Ahoj, Milane!     Hej, Milan! 
  $OHQR� FR WDG\ G�Oiã"    Alena, vad gör du här? 



Substantiv 

 

Substantiv 
 
 

Substantivens genus 
 
Substantivens grammatiska genus bestäms som regel av deras naturliga genus vid 
substantiv som betecknar levande varelser. Varelser med manligt kön är 
varelsebetecknande maskulina, varelser med kvinnligt kön är feminina. 
 
Vid övriga substantiv härleds deras genus huvudsakligen med hjälp av ordslutet.  
 
Tingbetecknande maskulina är:  
 de flesta substantiv på konsonant  
 
Feminina är:  
 substantiv på -a  
 många substantiv på -e  
 vissa substantiv på konsonant, i synnerhet mjuk 
 alla substantiv på -ost (utom host gäst m., most bro m.) 
 
Neutrala är:  
 substantiv på -o  
 många substantiv på -e  
 substantiv på -í 

substantiv av latinsk ursprung på -um 
substantiv av grekiskt ursprung på -on och -a 

 
Genus kan alltså inte med säkerhet avgöras med hjälp av ordslutet när ordet slutar på 
konsonant eller på -e/-�. 
 RKH� m. eld písH«� f. sång 
 prst m. finger þWYUW f. kvart 
 VW$O m. bord V$O f. salt 
 tabule f. svarta tavlan pole n. åker, fält 
 
 

Subgenus 
 
Bland de maskulina substantiven bör fem hierarkiskt ordnade subgenus urskiljas, då varje 
grupp uppför sig på ett specifikt sätt i vissa morfologiska kategorier i enlighet med 
tabellen nedan. 
 
 Npl Asg 
Varelsebetecknande +/i/ ~ /ové/ = Gsg 
Ikoniska = Apl = Gsg 
Tingbetecknande = Apl = Nsg 
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Till de olika grupperna hör bl.a. följande substantiv. 
 
• Varelsebetecknande 
Hit hör de flesta substantiv som betecknar manspersoner. 
 Švéd, AGsg Švéda, Npl Švédové svensk 
Hit hör även substantiv som betecknar döda eller icke existerande varelser, t.ex. 

QHERåWtN� AGsg QHERåWtND, Npl QHERåWtFL en avliden, panák docka, VQ�KXOiN
snögubbe, strašák fågelskrämma 

 
• Ikoniska 
Denna grupp är relativt liten. Hit hör bl.a. 

Oscar Oscar (filmpris), indián typ av motorcykel 
 
Dessutom får vissa fraseologiserade uttryck föras till denna kategori. 
 dostat padáka få sparken 
 dát si šlofíka ta sig en tupplur 
 
• Tingbetecknande 
Hit hör majoriteten av alla icke varelsebetecknande substantiv, bl.a. de allra flesta 
substantiv som betecknar växter, samt vissa varelsebetecknande kollektiva substantiv, 
t.ex. 
 lid  (NAsg), lidu (Gsg), lidy  (NApl) folk, den breda massa 
 národ, národa, národy folk, nation 
 hmyz, hmyzu insekter 
Hit hör även substantiv som betecknar mycket lågt stående varelser, t.ex. vir, viru, viry  
virus. 
 
• Vacklan 
Vissa substantiv vacklar mellan kategorierna varelsebetecknande och tingbetecknande, 
t.ex.  

bacil bacill och mikrob mikrob, SU$YRGFH guidebok, ãSDþH�k pennstump; fimp. 
 
Andra vacklar mellan kategorierna varelsebetecknande och ikoniska, framför allt vissa 
ord på -tel och -e�c, t.ex.  

þLQLWHO faktor, N�tåHQH�c korsning (av växter) samt þXUiN kuk och SWiN� SWiþH�k 
snopp. 

 
En stor mängd ord vacklar mellan kategorierna ikoniska och tingbetecknande, t.ex. 

indiáne�k munk (chokladöverdraget skum), Silvestr nyårsafton, robot 
matberedare, budík väckarklocka, tahák fusklapp, taxík taxibil, vajgl fimp, 
nanuk glasspinne, -strut,  

Vidare en rad varumärken och fordonsbeteckningar, t.ex. 
GåtS jeep, fiat fiat, ford ford, mercedes mercedes, moped moped 

 
Likaså vacklar vissa fraseologiserade uttryck. 
 nemám šajna ~ šajn jag har inte en aning 
 dát góla ~ gól  göra mål 
 mít pecha ~ pech ha otur 
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 dostat ~ mít vzteka ~ vztek bli ~ vara förbannad 
 
 
• Två olika lexem 
I vissa fall kan samma substantiv förekomma i två betydelser, både som 
varelsebetecknande och tingbetecknande, t.ex. QRVLþ bärare; pakethållare, VW�KRYiN
flyttkarl; flyttbil. Böjningen av orden är beroende av betydelsen. 
 

Substantivens numerus 
 
Vissa substantiv förekommer bara i ett numerus. Någon formell åtskillnad i numerus kan 
inte göras vid sådana substantiv. 
 
Singulare tantum är i princip: 

• kollektiva substantiv, t.ex. 
 POiGHå ungdomar, lidstvo mänsklighet, dobyte�k boskap 

Det skall särskilt påpekas att följande substantiv på tjeckiska är kollektiva 
och därför endast uppträder i singular. 

ovoce frukt, zelenina grönsaker 
     • ämnesnamn, t.ex. 
 cukr socker, led is, píse�k sand, ocel stål, víno vin, zlato guld, kre�v blod 
     • abstrakta substantiv, t.ex. 
 energie energi, KQ�Y ilska, láska kärlek, YG�þQRVW tacksamhet, G�WVWYt barndom 
     • egennamn 
 Eva, Praha Prag, ýHVNR Tjeckien 
 
I den mån plurala former förekommer av ämnesnamn och abstrakta substantiv används de 
för att beteckna olika typer av föremålet i fråga, t ex moravská vína mähriska viner. 
Även av personnamn förekommer emellanåt plural för att beteckna flera personer med 
samma namn. 
 
Plurale tantum är t.ex. 

brýle Þ brejle glasögon, GYH�H dörr, kalhoty byxor, NOHãW� tång, Q$åN\ sax, 
VDQ� släde, kälke, vrata port 

Vidare ett antal högtidsdagar: 
narozeniny födelsedag, vánoce jul, velikonoce påsk 

Likaså är många geografiska namn plurale tantum, t.ex. 
Pardubice östböhmisk stad, ýHVNp %XG�MRYLFH sydböhmisk stad, Karlovy Vary 
Karlsbad,ýHFK\ Böhmen, Benátky Venedig, Atény Ü Athény Aten 

 
Inom vissa ordgrupper, t.ex. grönsaker, används vid vissa substantiv som regel 
singularformen såsom kollektiv, vid andra pluralformen. Distributionen är egentligen helt 
arbiträr. 
     - singular som kollektiv form har t.ex. 

celer selleri, cibule lök, hráše«k ärter, NY�WiN blomkål, mrke «Y morötter, SHWUåHO 
persilja, pór purjolök, salát sallad, zelí kål 

     - plural som kollektiv form har t.ex. 
 jáhly  f.pl. hirs 
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     - omväxlande singular och plural används vid 
brambor ~ brambory potatis (maträtt ~ rotfrukt), knedlík ~ knedlíky knödel 

 
Jämför t.ex. 
 kilo mrkve  ett kilo morötter 
 �t]HN ] bramborem schnitzel med potatis 
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Substantivens bildning 
 

Prefigering 
 
ne- betecknar motsatsen till ursprungsordet.  
 QHãW�VWt olycka ãW�VWt lycka 
 QHS�tWHO fiende S�tWHO vän 
 neúroda missväxt úroda god skörd 
sou- betecknar ‘med-, sam-’ 
 souhláska konsonant hláska ljud 
 soused granne VHG�W sitta 
spolu- betecknar ‘med-, sam-’.  
 VSROXåiN skolkamrat åiN elev 
 spolupráce samarbete práce arbete 
 

Suffigering 
 

Personbetecknande suffix 
 
-ák 
 divák åskådare dívat se titta 
 NX�iN rökare NRX�LW röka 
-i��-a� 
 OKi� lögnare lhát ljuga 
 NXFKD� kock NXFK\Q� kök 
-ník 
 G�OQtN arbetare G�ODW göra, arbeta 
 WOXPRþQtN tolk WOXPRþLW tolka 
-tel 
 XþLWHO lärare XþLW lära 
 �HGLWHO chef �tGLW styra 
-þ 
 SURGDYDþ försäljare prodávat sälja 
 KROLþ frisör, barberare holit raka 
-H«F
 herH«F skådespelare hrát spela 
 chode«c fotgängare chodit gå 
-ce 
 soudce domare soudit döma 
 G$FKRGFH pensionär G$FKRG pension 
-þt 
 UR]KRGþt domare (i sport) rozhodnout besluta 
 POXYþt talesman mluvit tala 
-l 
 chlubil skrytmåns chlubit se skryta 
 kutil händig person kutit greja, dona, fixa 
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-ista 
 komunista kommunist komunismus kommunism 
 penzista pensionär penze pension 
-an 
 3UDåDQ pragbo Praha Prag 
 venkovan landsortsbo venkov landsbygd 
 
 

Femininumbildande suffix 
 
De allra flesta personbetecknande substantiven har på tjeckiska olika former i 
maskulinum och femininum. Den feminina motsvarigheten slutar oftast på ändelsen +ka.  
 Švédka svenska Švéd svensk 
 ýHãND tjeckiska ýHFK tjeck 
 studentka studentska student student 
 KHUHþND skådespelerska herec skådespelare 
 
Kvinnors efternamn får ändelsen -ová om de utgörs av ursprungliga substantiv. 
 paní Nováková fru Novák pan Novák herr Novák 
 VOHþQD 6RERWRYi fröken Sobota pan Sobota herr Sobota 
 
Efternamn som utgörs av ursprungliga adjektiv böjs adjektiviskt. 
 paní Nová fru Nový pan Nový herr Nový 
 
Ett någorlunda regelbundet förhållande råder mellan de maskulina och feminina suffixen. 
-ník > -nice 
 G�OQLFH arbeterska G�OQtN arbetare 
-tel > -tel-ka 
 XþLWHOND lärarinna XþLWHO lärare 
-tel > -tel-N\Q� 
 S�tWHON\Q� väninna S�tWHO vän 
-ce > -N\Q� 
 VRXGN\Q� domare soudce domare 
-þ > -þ-ka 
 SURGDYDþND expedit SURGDYDþ expedit 
-H«c > -Hþ-ka 
 KHUHþND spådespelerska herH«c skådespelare 
-ista > -ist-ka 
 turistka turist turista turist 
-an > -an-ka 
 3UDåDQND pragbo 3UDåDQ pragbo 
-ák > -Dþ-ka 
 NX�DþND rökare NX�iN rökare 
-i� > -i�-ka 
 OKi�ND lögnerska OKi� lögnare 
-D� > -D�-ka 
 NXFKD�ND kokerska NXFKD� kock 
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Tingbetecknande 
 
-árna betecknar lokal 
 þHNiUQD väntrum, väntsal þHNDW vänta 
 cukrárna konditori cukr socker 
-dlo betecknar verktyg 
 letadlo flygplan létat flyga 
 mýdlo tvål mýt tvätta 
-LãW� betecknar plats 
 OHWLãW� flygplats OHW�W flyga 
 NRXSDOLãW� badplats koupat se bada 
 
Abstrakta 
-ek av vissa adverb 
 dneše«k dagen i dag dnes i dag 
 YþHUHMãH«k dagen i går YþHUD i går 
 letoše«k innevarande år letos i år 
 
 

Diminutiv  
 
För tjeckiskan är det mycket karakteristiskt med så kallade diminutivformer av 
substantiv, adjektiv, adverb, ja till och med av verb. Det allt överskuggande morfemet vid 
sådana diminutivbildningar är -k- som kan varieras i snart sagt det oändliga med hjälp av 
den talandes fantasi. Vissa sådana diminutivformer är alltså välbelagda och finns med i 
lexikon medan andra är tillfälliga skapelser som kommer till i talögonblicket.  
 
Några exempel på vedertagna diminutivformer:  
 %RåHQND av %RåHQD  
 VHVW�LþND av sestra syster 
 
Av de flesta substantiv kan man ganska fritt bilda diminutiver med samma 
grundbetydelse som huvudordet fast med en nyans av småskalighet, intimitet, gullighet 
eller förtrolighet. 
 
I vissa fall kan dock samma ändelser användas för ren ordbildning, vilket kan göra det 
svårt att skilja vissa självständiga lexem från diminutivbildningar. 
 
MASKULINUM: �tN��tþH«k, +H«N��HþH«k 
 
Detta suffix distribution beror som regel på rotvokalens längd. Efter lång rotvokal följer 
kort vokal i diminutivändelsen och tvärt om. Denna regel kan sägas vara rytmisk.  
 NXI�tN� NXI�tþHN  kufr resväska 
 �HPtQHN  �HPHQ rem 
 NRQtN� NRQtþHN  N$� häst 
  men NRQtþHN hobby 
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 KRãtN� KRãtþHN  hoch gosse 
 FKOHEtþHN  chléb bröd 
  men FKOHEtþHN smörgås 
 GRPHN� GRPHþHN  G$P hus 
 VWURPHN� VWURPHþHN  strom träd 
 SUVWtN� SUVWtþHN  prst finger 
 
FEMININUM: �ND��HþND� �LþND� �LQND 
 
De feminina diminutivsuffixen gör ofta att vokallängden i roten förändras så att lång 
rotvokal blir kort och tvärt om.  
 ODYLþND  lavice bänk 
 FKYLOND� FKYLOLþND� FKYLOHþND� FKYLOLQND  chvíle stund 
 UXþND� UXþLþND  ruka hand, arm 
  men UXþLþND visare 
 QRåND� QRåLþND  noha fot, ben 
 NQtåND� NQtåHþND  kniha bok 
 WHWLQND� WHWLþND  teta faster, moster 
 KODYLþND� KODYLQka  hlava huvud 
  men hlávka kålhuvud 
 YRGLþND  voda vatten 
  men vodka vodka 
 
NEUTRUM: +ko/-pþNR� �tþNR� �HþNR  
 
Liksom i femininum förändras ofta rotvokalens kvantitet. 
 YtþNR  víko lock 
  men YtþND ögonlock 
 VOXQNR� VOXQtþND  slunce sol 
  men sluQpþNR nyckelpiga 
 ouško  ucho öra 
 okénko  okno fönster 
  men okénko biljettlucka 
 PDVtþNR  maso kött 
 P�VWHþNR  P�VWR stad 
 YDMtþNR  vejce ägg 
 
 

Pejorativ - augmentativ 
 
-isko  
 psisko hundracka pH«s hund 
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Substantivens böjning 
 
 
En majoritet av substantiven böjs enligt de regelbundna böjningsmönstren. En mindre del 
böjs enligt något avvikande böjningsmönster. Endast ett litet fåtal substantiv uppvisar en 
helt oregelbunden böjning. 
 
En del substantiv är oböjliga då de av olika anledningar inte passar in i böjningssystemet, 
vanligen därför att de slutar på en vokal som inte är möjlig i något genus i Nsg. Sådana 
oböjliga ord är som regel neutrala, t.ex.  

DQJDåPi engagemang, filé filé, finále final, politbyro politbyrå 
Ofta förekommer alternativa böjliga former eller synonymer som många gånger upplevs 
som smidigare att använda. 

apartmá (el. apartmán m.) svit, kupé (el. RGG�OHQt) kupé, taxi taxi (el. taxík m. 
taxibil, WD[LVOXåED f. taxi(verksamhet)). 

Ett antal nyare oböjliga lånord på -y från engelskan är dock feminina. 
party  [pD«UWL] party, whisky [YLVNL](el. Þ viska) whisky 

 
 

Regelbunden böjning 
 

Maskulinum och neutrum singular 
 
Förutom ord på mjuk konsonant har många maskulina substantiv på -/l/, -/s/, -/z/ mjuk 
stam även om detta inte direkt syns på nominativformen. Sådana ord är t.ex. 

cíl mål, kaše�l hosta, pyte�l säck, påse samt alla varelsebetecknande maskulina 
substantiv på -/tel/, t.ex. XþLWHO lärare 
 
Francouz fransman, NQ�] präst, peníz peng, YtW�] segrare 

 

Nominativ singular 
 
Regelbundna maskulina substantiv slutar i Nsg på konsonant. Ett antal maskulina 
personnamn slutar dock i Nsg på -/o/ men böjs böjs helt regelbundet. Sådana är t.ex.  

Bruno, Marko 4 
Regelbundna neutrala substantiv slutar i Nsg på -/o/ eller -/e/. 
 

Ljudförändringar i nominativ singular 
 
Före �-ändelsen i Nsg mv samt NAsg mt förekommer det ofta att ett flyktigt -H«- är 
inskjutet före den utljudande konsonanten för att underlätta uttalet. Detta -H«- faller bort i 
oblika former då böjningsändelsen läggs till stammen.  
 otH«c, AGsg otce, LDsg otci, Isg otcem, Vsg RWþH far  
 tatínH«k, AGsg tatínka, LDsg tatínkovi  pappa 

                                                   
4 Oto/Ota böjs dock alltid som mv på -/a/, dvs. Asg Otu, G Oty, DL Otovi, I Otou, V Oto. 
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Några vanliga ordslut med flyktigt -H«- är följande: 
-H«c:  bratranH«c kusin, herH«c skådespelare, chlapH«c pojke 
  þHUYHQH«c juli , koberH«c matta, konH«c slut, kopH«c kulle, prosinH«c december 
-H«k:  G�GHþH«k morfar, farfar, tatínH«k pappa 
 þOiQH«k artikel, þWYUWH �k tordag, hrnH«k mugg, písH«k sand, WDOt�H«k assiett, ]DþitH«k 

början, zámH«k slott; lås 
-H«l:  Kar H«l förnamn 

men: popel aska 
-H«n:  NY�WH«n maj, �tMH«n oktober, týdH«n vecka 
-H«�:  ohH«� eld 
-H«s:  pH«s hund 
-e�v: le�v lejon 
 
Före �-ändelsen i Nsg mv samt NAsg mt förekommer det att stammens vokal är lång 
medan den i oblika former är kort. 
 VW$O, GDsg stolu, LVsg stole, Isg stolem, NAIVpl stoly bord 
 sníh,  GLDsg VQ�KX, Isg VQ�KHPsnö 
 
De vanligaste växlingarna är: 
á ~ a:  kámen, Gsg kamene sten 
é ~ e:  chléb, Gsg chleba bröd 
t a ��  sníh, Gsg VQ�KX snö, vítr , Gsg Y�WUX vind 
$ a R�  G$O, Gsg dolu gruva, G$P, Gsg domu hus, GY$U, Gsg dvora gård, N$�, Gsg 

NRQ� häst, Q$å, Gsg QRåH kniv, VW$O, Gsg stolu bord, Y$O, Gsg vola oxe, Y$], Gsg 
vozu vagn 

 

Ackusativ singular 
 
Asg sammanfaller med Nsg vid alla maskulina tingbetecknande liksom vid alla neutrala 
substantiv. 
 
Asg sammanfaller med Gsg vid alla maskulina varelsebetecknande substantiv. 
 
 

Genitiv singular 
 
 mv mt n 
hård stam -/a/ 

-a 
-/u/ (-/a/) 
-u  (-a) 

-/a/ 
-a 

mjuk stam -/e/ 
-e ~ -� 

 
Alla maskulina varelsebetecknande substantiv med hård stam har ändelsen -/a/ i Gsg. 
 
De flesta maskulina tingbetecknande substantiv med hård stam har ändelsen -/u/ i Gsg.  
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Alla neutrala substantiv med hård stam har ändelsen -/a/ i Gsg. 
 
Alla maskulina och neutrala substantiv med mjuk stam har ändelsen -/e/ i Gsg. 
 
Endast ett mindre antal maskulina tingbetecknande substantiv har ändelsen -/a/ i Gsg. Till 
denna grupp hör framför allt  
• ett antal ord som sedan gammalt finns i tjeckiskan, bl.a. 

GY$U, (Gsg dvora) gård, chléb (Gsg chleba) bröd, chlév ladugård, fähus, jazyk 
språk; tunga, kostel kyrka, kout hörn, vrå, les skog, RE�G middag; lunch, popel 
aska, potok bäck, rybník  damm, sklep källare, VY�W värld, sýr ost, tábor läger, 
YHþHU kväll, zákon lag, åLYRW liv 

• månadernas namn: 
lede�n januari, únor februari, E�H]H�n mars, dube�n april, NY�WH�n maj, þHUYH�n 
juni, srpe�n augusti, �tMH�n oktober 
 men: listopad, Gsg listopadu november 

• tidsbetecknande ord på -še�k, -e�k, bl.a. veckodagarnas anmn: 
dneše�k innevarande dag, letoše�k innevarande år, YþHUHMãH�k gårdagen, ]tW�H�k 
morgondagen, SRQG�OH�k måndag, útere�k5 tisdag, þWYUWH �k torsdag 
 men: páte�k, Gsg pátku fredag 

• de flesta ortnamn och vissa andra ord på -ín, -ýn, -ov: 
Berlín Berlin, Londýn London, Hodonín, Benešov, komín skorsten, kravín 
ladugård, kostall, mlýn kvarn, YHS�tQ svinstia, domov hem, ostrov ö, venkov 
landsbygd 

• vissa andra ortnamn, t.ex. 
Tábor 

• undantagsvis i vissa stående fraser, t.ex. 
rok Gsg roku år men: do roka inom ett år, se�n Gsg snu dröm men: mluvit ze� 
sna tala i sömnen 

 
Vid vissa substantiv används omväxlande -/u/ och -/a/, t.ex. 
• vissa ortnamn, t.ex. 

Lipník 
• vissa andra ord, t.ex. 

kalich kalk, bägare 
 
Vid vissa substantiv förekommer både -/u/ och -/a/ men i olika betydelser, t.ex. 

klín, Gsg klínu kil men: klína knä 
 
Vid vissa substantiv används som regel -/u/ men någon gång även -/a/, t.ex. 
• vissa ortnamn, t.ex. 

Blaník 
• vissa geometriska termer, t.ex. 

OLFKRE�åQtN trapets, obdélník rektangel, trojúhelník  triangel 
 
 

                                                   
5 NAsg SRQG�OH�k måndag, útere�k tisdag används mycket sällan. I stället används de neutrala SRQG�Ot, úterý. 
I oblika kasus används dock som regel de maskulina formerna, Gsg SRQG�OND� ~WHUND� Lsg SRQG�ONX etc. 
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Lokativ singular 
 
 mv mt n 
hård stam -/ovi/ ~ -/u/ 

-ovi ~ -u 
-/u/ (~ +/e/) 
-u (~ -e ~ -�) 

-/u/ ~ +/e/ 
-u ~ -e ~ -� 

mjuk stam -/ovi/ ~ -/i/ 
-ovi ~ -i 

-/i/ 
-i 

 
Maskulina varelsebetecknande substantiv med hård stam har ändelsen -ovi eller -u.  
 
Maskulina varelsebetecknande substantiv med mjuk stam har ändelsen -ovi eller -i. 
 
-ovi används 
vid ord med hård stam som utgör det enda eller sista substantivet i en nominalfras, t.ex. 
 k doktorovi     ‘till doktorn’ 
 k doktoru Novákovi    ‘till doktor Novák’ 
vid ord med mjuk stam som är egennamn och utgör det enda eller sista substantivet i en 
nominalfras, t.ex. 
 k Milošovi     ‘till Miloš’ 
 N XþLWHOL -DNHãRYL   ‘till läraren Jakeš’ 
Vidare förekommer -ovi vid både för- och efternamn då förnamnet uppträder i diminutiv, 
t.ex.  

k Mirkovi Novákovi  
 
-u/-i används 
vid ord som inte utgör det enda eller sista ledet i en nominalfras, t.ex. 
 k doktoru Janu Novákovi   ‘till doktor Jan Novák’ 
 k Miloši Novákovi   ‘till Miloš Novák’ 
vid ord med mjuk stam som inte är egennamn. 
 N XþLWHOL    ‘till läraren’ 
 
Maskulina tingbetecknande substantiv med hård stam har som regel ändelsen -u i Lsg.  
 
Ganska många ord har dock ändelsen -e/-�. Den används framför allt vid en rad vanliga 
ord av äldre inhemskt ursprung, bl.a. 

G$P, Lsg GRP� ‘hus’, GY$U, Lsg GYR�H ‘gård’, RE�G ‘middag; lunch’, VW$O, 
Lsg stole ‘bord’ 

vidare vid de flesta ortnamn på -ín/-ýn: 
 
Många maskulina tingbetecknande substantiv med hård stam kan ha båda ändelserna. 

balkon (~ balkón) ‘balkong’, dopis ‘brev’, strom ‘träd’ 
 
Vid vissa ord är ändelsen +/e/ vanligast, men -/u/ påträffas också, t.ex. 

hrad borg, obchod ‘affär’ 
 
Neutrala substantiv med hård stam har som regel ändelsen -u i Lsg om stammen slutar på 
en bakre konsonant eller på r , vid avledningar på -stvo liksom vid ord av främmande 
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ursprung.  
ministerstvo - Lsg ministerstvu ‘departement’ 

I övriga fall har neutrala substantiv som regel ändelsen -e/-� i Lsg. 
 
 

Ljudförändringar i lokativ singular 
 
Före +e i Lsg mt och n inträffar följande konsonantväxlingar. 

/p/ 
È 
/pj/ 

/b/ 
È 
/bj/ 

/f/ 
È 
/fj/ 

/v/ 
È 
/vj/ 

/m/ 
È 

�P�� 

/t/ 
È 
�"� 

/d/ 
È 
��� 

/n/ 
È 
��� 

/r/ 
È 
��� 

/k/ 
È 
/c/ 

/g/ 
È 
/z/ 

/x/ 
È 
/š/ 

/h/ 
È 
/z/ 

 
 Berlín   Lsg %HUOtQ�   ‘Berlin’  
 
 

Dativ singular 
 
 mv mt n 
hård stam -/ovi/ ~ -/u/ 

-ovi ~ -u 
-/u/ 
-u 

-/u/ 
-u 

mjuk stam -/ovi/ ~ -/i/ 
-ovi ~ -i 

-/i/ 
-i 

 
Hårda stammar har ändelsen -/u/ medan mjuka stammar har ändelsen -/i/. Dessutom 
används ändelsen -/ovi/ vid varelsebetecknande maskulina substantiv i samma 
utsträckning i Dsg som i Lsg. 
 

Vokativ singular 
 
För neutrala substantiv finns inga särskilda vokativformer. Nominativen används i stället. 
 
I maskulinum förekommer tre olika ändelser. 
Vid icke-bakre hårda stammar liksom vid mjuka stammar på -e�c i Nsg används +/e/. 
 Milane Milan förnamn 
 RWþH ote«c far 
Vid bakre hårda stammar används -/u/. 
 Vašku Vaše«k förnamn dim. 
Vid mjuka stammar på -ce i Nsg sammanfaller Vsg med Nsg. 
 soudce soudce domare 
Vid övriga mjuka stammar används -/i/. 
 Tomáši Tomáš förnamn 
 
Ett par oregelbundna hårda stammar på bakre konsonant har ändelsen +/e/. 
 ERåH E$K gud 
 þORY�þH þORY�N människa 
En oregelbunden hård stam på icke-bakre konsonant har ändelsen -/u/. 
 synu syn son 
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Ljudförändringar i vokativ singular 
 
Före +e i Vsg mv inträffar följande konsonantväxlingar. 

/Cr/ 
È 

�&�� 

/c/ 
È 
�þ� 

/k/ 
È 
�þ� 

/h/ 
È 
�å� 

 
+e i vokativ singular maskulinum påverkar de bakre konsonanterna samt c, r. 
 E$K   Vsg ERåH�   gud  
 þORY�N   Vsg þORY�þH�   människa  
 otH«c   Vsg RWþH�   far  
Konsonantväxling inträffar dock bara när -r föregås av konsonant.  
 Petr   Vsg 3HW�H�    
 bratr   Vsg EUDW�H    bror 
 Igor   Vsg Igore!    
 LQåHQêU  Vsg LQåHQêUH�   ingenjör 
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Femininum singular 
 
 

Ändelser i nominativ singular 
 
hård stam -/a/ -a 
mjuk stam -/e/ -e ~ -�~ -/�/ 
 
Feminina substantiv med mjuk stam och ändelsen -/�/ i NAsg är bl.a. 

básH«� dikt, GOD� handflata, K$O käpp, NDQFHOi� kontor, klec bur, kolej spår; 
studenthem, kre �v blod, N�Hþ kramp, láhH«v Þ lahH«v flaska, mrkH«v morot, QHWH�
systerdotter, brorsdotter, SiWH� ryggrad, písH«� sång, postel säng, S�HGVt� hall, 
rozkoš njutning, Vt� sal, VN�t� skåp, tramvaj spårvagn, Y�WH«v gren, Y�å torn, 
]EUD� vapen, åt]H«�törst 

Även många franska lånord på -�å�� W�H[� 
JDUiå garage, SOiå badstrand, SUHVWLå-[WL]- prestige, YHUQLViå -[QL]- vernissage 

Vidare en rad geografiska namn, bl.a. 
Aš, -DURP��, .URP��tå, Litove �l, Olomouc6, Plze��, 3�HORXþ, 7HOþ, 7�HEi�, 
7�HEtþ, 7�HER�, äDFOp�; Basilej -[D]L]- Basel, &KRW�EX] Cottbus, /XEOD�
Ljubljana, Míše�� Meissen, 0RKXþ Mainz, 3D�tå Paris, Remeš Reims, Víde��
Wien 

Ett antal substantiv förekommer både med -/�/ i NAsg och med -/e/ i Nsg och -/i/ i Asg 
utan betydelseskillnad, t.ex. 

NXFK\� ~ NXFK\Q� kök, zem ~ ]HP� (Gsg ]HP�) land, mark, jord 
 

Ljudförändringar i nominativ singular 
 
Före ändelsen -/�/ i NAsg förekommer det ofta att ett flyktigt -H«- är inskjutet före den 
utljudande konsonanten för att underlätta uttalet. Detta -H«- faller i oblika former då 
böjningsändelsen läggs till stammen.  
 
Några vanliga ordslut med flyktigt -H«- är bl.a. 
-H«�: básH«� (Gsg básQ�) dikt, písH«� (Gsg StVQ�) sång, åt]H«� (Gsg åt]Q�) törst 
-H«v: kre �v (Gsg krve) blod, láhH«v Þ lahH«v (Gsg láhve Þ lahve) flaska, mrkH«v (Gsg 

mrkve) morot, Y�WH«v (Gsg Y�WYH) gren 
men: postel säng, 

 
Före ändelsen -/�/ i NAsg förekommer det att stammens vokal är lång medan den i oblika 
former är kort, t.ex. 
 V$O f, GLDVsg soli, Isg solí  ‘salt’  
 
De vanligaste växlingarna är 
$ a R�  K$O (Gsg hole) käpp, V$O‘salt’ 
 
 
                                                   
6 Av ortsbefolkningen betraktas dock Olomouc som regel som maskulint. 
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Ackusativ singular 
 
hård stam -/u/ -u 
mjuk stam -/i/ -i ~ -/�/ 
 
Feminina substantiv med hård stam har ändelsen -u i Asg. 
Feminina substantiv med mjuk stam och ändelsen -e i Nsg har ändelsen -i i Asg. 
Feminina substantiv med mjuk stam och ändelsen -/�/ i Nsg har ändelsen -/�/ i Asg. 
 
 

Genitiv singular 
 
hård stam -/i/ -y 
mjuk stam -/e/ -e 
 
 

Lokativ och dativ singular 
 
hård stam +/e/ -e ~ -� 
mjuk stam -/i/ -i 
 
Undantag: 

dcera    LDsg GFH�L    dotter 
 

Ljudförändringar i lokativ och dativ singular 
 
Före +e i LDsg f precis som i Lsg mt och n inträffar följande konsonantväxlingar. 

/p/ 
È 
/pj/ 

/b/ 
È 
/bj/ 

/f/ 
È 
/fj/ 

/v/ 
È 
/vj/ 

/m/ 
È 

�P�� 

/t/ 
È 
�"� 

/d/ 
È 
��� 

/n/ 
È 
��� 

/r/ 
È 
��� 

/k/ 
È 
/c/ 

/g/ 
È 
/z/ 

/x/ 
È 
/š/ 

/h/ 
È 
/z/ 

 Eva   LDsg(Y�     
 sestra   LDsg VHVW�H   syster 
 Praha   LDsg Praze   Prag  
 
 

Instrumentalis singular 
 
hård stam -/ow/ -ou 
mjuk stam -/í/ -í 
 
 

Ljudväxlingar i instrumentalis singular 
 
I ett litet antal ord inträffar vokalförkortning i stammen i Isg, t.ex. 
 práce   Isg prací   arbete 
I ytterligare några ord är förkortningen fakultativ. 
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þiUD   Isg þiURX a þDURX  streck  
  
 

Vokativ singular 
 
hård stam -/o/ -o 
mjuk stam -/e/ -e ~ -/i/ -i 
 
Feminina substantiv med hård stam har ändelsen -u i Asg. 
Feminina substantiv med mjuk stam och ändelsen -e i Nsg har ändelsen -e i Vsg. 
Feminina substantiv med mjuk stam och ändelsen -/�/ i Nsg har ändelsen -i i Vsg. 
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Plural 
 

Nominativ plural 
 
De regelbundna ändelserna är 
 mv mt f n 
hård stam -/i/ 

-y 
-/a/ 
-a 

mjuk stam 

 
+/i/ ~ -/ové/ (~/é/) 

-i ~ -ové (~ -é) -/e/  
-e ~ -� 

 
Varelsebetecknande substantiv har som regel ändelsen -/i/. 
 OpND�L OpND� läkare 
 psi pe�s hund 
 
Därutöver förekommer vid vissa personbetecknande maskulina substantiv ändelsen -ové.7 
• vissa kortare substantiv som betecknar släktskap: 
 otcové ote«c far 
 strýcové strýc morbror, farbror 
 synové syn son 
• vissa substantiv som betecknar yrke, i synnerhet med stam på bakre konsonant: 
 geologové geolog geolog 
 kritikové kritik kritiker 
• vissa kortare substantiv som betecknar nationalitet: 
 Dánové Dán dansk 
 Finové Fin finne 
 Irové Ir irländare 
 Italové Ital italienare 
 Norové Nor norrman 
 Švédové Švéd svensk 
 
Vidare har vissa varelsebetecknande maskulina substantiv den relativt ovanliga ändelsen 
-/é/.8 Den förkommer framför allt vid ord som slutar på -an, -tel liksom vid ett mindre 
antal andra ord. 
 $QJOLþDQp $QJOLþDQ engelsman 
 REþDQp REþDQ medborgare 
 obyvatelé obyvatel invånare 
 spisovatelé spisovatel författare 
 XþLWHOp XþLWHO lärare 
samt: 
 DQG�Op DQG�O ängel 
 sousedé soused granne 
 äLdé äLG jude 

                                                   
7 Ändelsen -ové används i det vardagliga talspråket långt flitigare än den skriftspåkliga normen påbjuder, t.ex. 
vid ord som betecknar djur och slutar på bakre konsonant. 
8 I vardagligt talspråk är det dock vanligt att den normala ändelsen +/i/ används i stället för -/é/ vid nästan alla 
ord utom de på -tel, t.ex. ÞÞ $QJOLþDQL� REþDQL� VRXVHGL� äLGL� 
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och fakultativt: 
 hosti Ü hosté host gäst 
 
Ett antal mv substantiv av främmande ursprung på -at, -it har i neutral stil ändelsen -/é/ 
men i talspråket ändelsen +/i/ 
 demokraté Þ demokrati demokrat demokrat 
 diplomaté Þ diplomati diplomat diplomat 
 favorité Þ favoriti favorit favorit 
 
Tre ord har tingbetecknande ändelse i Npl men behandlas ändå som varelsebetecknande. 
 Npl NRQ� Nsg N$� häst 
 Npl OLGLþN\   
 Npl URGLþH Nsg URGLþ förälder 
 
 

Ljudväxlingar i nominativ plural 
 
I Npl mv ger ändelsen +/i/ upphov till följande konsonantväxlingar. 

/t/ /d/ /n/ /r/ /k/ /h/ /x/ 
È È È È È È È 
�"� ��� ��� ��� /c/ /z/ /š/ 

 
 Nsg doktor   Npl GRNWR�L   doktor 
 Nsg kluk   Npl kluci   kille 
 Nsg student   Npl studenti   student 
 
 

Ackusativ plural 
 
 mv mt f n 
hård stam -/i/ 

-y 
-/a/ 
-a 

mjuk stam -/e/ 
-e ~ -� 

 
 

Genitiv plural 
 
 mv mt n f 
hård stam -/�/ 

-� 
mjuk stam 

 
-/ú/ 
-$ -/í/ (~ -/�/) 

-í (~ -�) 
 
Ändelsen -� används vid  
• feminina substantiv på -ice av tjeckisk ursprung, t.ex. 

lavic av lavice bänk, pohlednic av pohlednice vykort, popelnic av popelnice 
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soptunna, silnic av silnice (lands)väg, sklenic av sklenice (dricks)glas, glasburk, 
ulic av ulice gata 

• feminina substantiv på -le, t.ex. 
chvil av chvíle stund, košil av košile skjorta, mil av míle mil (historiskt tjeckiskt 
mått = 7,6 km), QHG�O av QHG�OH veckor (suppletiv plural till týde�n vecka, men: 
QHG�Ot avQHG�OH söndag) 

• neutrala substantiv på -LãW�, t.ex. 
MHYLã" av MHYLãW�scen, OHWLã" av OHWLãW� flygplats, VWUQLã" av VWUQLãW�stubbåker 

• som regel vid feminina personbetecknande substantiv på -\Q�, mindre vanligt vid 
tingbetecknande, t.ex. 

S�tWHON\� ≥ S�tWHON\Qt avS�tWHON\Q� väninna, åiN\� ≥ åiN\Qt av åiN\Q�elev 
men: 

jeskyní ≥ MHVN\� av MHVN\Q�grotta 
• fakultativt vid feminina substantiv på -ice av främmande ursprung, t.ex. 

definic ~ definicí av definice definiton, pozic ~ pozicí av pozice position 
 
Ett par maskulina substantiv har ändelsen -/�/ i Gpl. 
 Gpl SHQ�] Npl peníze pengar 
 Gpl S�iWHO Nsg S�tWHO vän 
Liksom fakultativt även 
 Gpl RE\YDWHO a RE\YDWHO$ Nsg obyvatel invånare 
 
Ett maskulint substantiv har vanligtvis ändelsen -/í/ i Gpl. 
 Gpl koní ≥ NR�$ Nsg N$� häst 
 
Ett litet antal ord har den avvikande ändelsen -ou i Gpl. 
 Gpl kolenou Nsg koleno knä 
 Gpl nohou Nsg noha ben, fot 
 Gpl prsou Npl prsa                pl.tant. bröst 
 Gpl ramenou Nsg rameno axel, skuldra 
 Gpl rukou Nsg ruka arm, hand 
Vid syftning på annat än kroppsdelar samt i allmänt talspråk används Gpl noh ben, prs 
bröst 
 

Ljudförändringar i genitiv plural 
 
Nästan alla feminina och neutrala substantiv med stam som slutar på mer än en konsonant 
behöver före ändelsen -� i Gpl skjuta in ett flyktigt -H«- mellan den sista och den näst sista 
konsonanten, t.ex. 

divadH«l av divadlo teater, dívH«k av dívka flicka, fire �m av firma firma, matH«k 
av matka mor, PXåVWH«v av PXåVWYR lag, okH«n av okno fönster, podmínH«k av 
podmínka villkor, sestH«r av sestra syster, WXåH«k av WXåNDpenna 

 
Endast ett mycket litet antal konsonantgrupper delas inte, framför allt 
• sonorant + /d/ eller /t/, t.ex. 

bund av bunda jacka, fakult av fakulta fakultet 
• sibilant + /d/ eller /t/, t.ex. 
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hnízd av hnízdo (fågel)bo, P�VW av P�VWR stad, samt mH«zd /m�zd�/ av mzda lön 
där en flyktig vokal skjuts in före den odelbara konsonantgruppen /zd/ 

• /v/ eller /f/ + /d/ eller /t/, t.ex. 
pravd av pravda sanning 

• nasal + klusil i ord av främmande ursprung, t.ex. 
bank av banka bank, lamp av lampa lampa 

 
I vissa ord råder variation, bl.a. 
• neutrla ord på -isko, t.ex. 

hledise«k ≥ hledisk av hledisko åsikt, aspekt 
 
Lång vokal i stammen förkortas i en rad ord i Gpl före ändelsen -�. 

þDU av þiUD streck, G�O av dílo verk, hrabí av KUiE� n.pl.tant. räfsa, hub av 
houba svamp, chvil av chvíle stund, jade�r av jádro  kärna, jahe«l av jáhly hirs, 
jate«r av játra pl tant  lever, jmen av jméno namn, krav av kráva ko, let av léto 
sommar (i pl. även år), luk av louka äng, much av moucha fluga, per av péro 
fjäder, prací av práce arbete, ran av rána slag; sår, sil av síla kraft, skal av 
skála klippa, zad av záda n.pl.tant. rygg 

 
Oregelbunden vokalväxling /a/ i öppen stavelse ~ /e/ i sluten stavelse före /j/. 
 Gpl vaje�c Nsg vejce ägg 
 
 

Lokativ plural 
 
 mv mt n f 
hård stam, främre -ech  
hård stam, bakre      -ách 
mjuk stam                   +ích 
 
Vid maskulina substantiv på bakre konsonant kan även -ách används i vardagligt språk 
om ordet är ett diminutiv. Annars används alltid +ích. 
 Lpl EDOtþFtFK Þ EDOtþNiFK Nsg EDOtþH�k paket (dim.) 
 Lpl balících Nsg balík paket 
 Lpl geolozích Nsg geolog geolog 
 Lpl vrazích Nsg vrah mördare 
 Lpl hoších Nsg hoch gosse 
 
Dessutom används +ích vid några ord med hård stam på -el och -es liksom några 
geografiska namn, bl.a. 
 Lpl hotelích ≥ hotelech hotel hotell 
 Lpl kostelích ≥ kostelech kostel kyrka 
 Lpl lesích les skog 
 Lpl �HStFK �HS\ förort i västra Prag 
 Lpl Kobylisích Kobylisy förort i norra Prag 
 
Vidare används -ech vid några ord med mjuk stam, bl.a. 
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 Lpl cílech cíl mål 
 
Ett litet antal ord har den avvikande ändelsen -ou i Lpl. 
 Lpl kolenou Nsg koleno knä 
 Lpl nohou Nsg noha ben, fot 
 Lpl prsou Npl prsa           pl.tant. bröst 
 Lpl ramenou Nsg rameno axel, skuldra 
 Lpl rukou Nsg ruka arm, hand 
Vid syftning på annat än kroppsdelar samt i allmänt talspråk används Lpl kolenech böj; 
knä, nohách ben, prsech bröst, ramenech arm; axel, rukách hand, arm 
 
 

Ljudväxlingar i lokativ plural 
 
Före +ích inträffar följande konsonantväxlingar. 

/k/ 
È 
/c/ 

/g/ 
È 
/z/ 

/h/ 
È 
/z/ 

/x/ 
È 
/š/ 

 
 kluk   Lpl klucích   kille 
 dialog   Lpl dialozích   dialog 
 E�HK   Lpl E�H]tFK   strand 
 NRåLFK   Lpl NRåLãtFK   päls 
  
I ett litet antal ord inträffar vokalförkortning i stammen i Lpl, t.ex. 
 práce   Lpl pracích   arbete 
I ytterligare några ord är förkortningen fakultativ. 

þiUD   Lpl þiUiFK a þDUiFK  streck  
 
 

Dativ plural 
 
 mv mt n f 
hård stam  -ám 
mjuk stam 

 

        -$P 
-ím 

 
 

Ljudväxlingar i dativ plural 
 
I ett litet antal ord inträffar vokalförkortning i stammen i Dpl, t.ex. 
 práce   Dpl pracím   arbete 
I ytterligare några ord är förkortningen fakultativ. 

þiUD   Dpl þiUiP a þDUiP  streck  
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Instrumentalis plural 
 
 mv mt n f 
hård stam -ami 
mjuk stam 

-/i/ -y 
-/i/ -i -emi 

 
Ett par ord uppvisar ändelsen -mi 
 Ipl GYH�PL Npl GYH�H        pl.tant. dörr 
 Ipl NR�PL a NRQL Nsg N$� häst 
 
 

Ljudväxlingar i instrumentalis plural 
 
I ett litet antal ord inträffar vokalförkortning i stammen i Ipl, t.ex. 
 práce   Ipl pracemi   arbete 
I ytterligare några ord är förkortningen fakultativ. 

þiUD   Ipl þiUDPL a þDUDPL  streck  
 
 

Regelbundna böjningsmönster 
 
Maskulina varelsebetecknande substantiv med hård stam 
� Nsg student  student  
a A studenta  
a G studenta  
ovi ~ u L studentovi (~ studentu)  
ovi ~ u D studentovi (~ studentu)  
em I studentem  
+e ~ u V studente men: kluku  kille 
+i ~ ové ~ é Npl studenti men: Švédové  svenskar 
y A studenty  
$ G student$  
ech ~ +ích L studentech men: klucích  killar 
$P D student$P  
y I studenty  
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Maskulina varelsebetecknande substantiv med mjuk stam 
� ~ e Nsg PXå   man men: soudce domare 
e A PXåH   
e G PXåH   
i (~ ovi) L PXåL (≥ PXåRYL)   
i (~ ovi) D PXåL (≥ PXåRYL)   
em I PXåHP  
i ~ +e ~ e V PXåL men: RWþH far, soudce domare 
i ~ ové ~ é Npl PXåL a PXåRYp  
e A PXåH  
$ G PXå$  
ích L PXåtFK  
$P D PXå$P  
i I PXåL  
 
Maskulina tingbetecknande substantiv med hård stam 
� Nsg bar  bar  
� A bar  
u ~ a G baru men: lesa skog 
u ~ +e L baru men: RE�G� middag 
u D baru  
em I barem  
+e ~ u V bare men: vlaku tåg 
y Npl bary  
y A bary  
$ G EDU$  
ech ~ +ích ~ ách L barech men: vlacích tåg, Þ EDOtþNiFK litet paket  
$P D EDU$P  
y I bary  
 
Maskulina tingbetecknande substantiv med mjuk stam 
� Nsg stroj  maskin 
� A stroj  
e G stroje 
i L stroji 
i D stroji 
em I strojem 
i V stroji 
e Npl stroje 
e A stroje 
$ G VWURM$ 
ích L strojích 
$P D VWURM$P 
i I stroji  
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Neutrala substantiv med hård stam 
o Nsg P�VWR  stad  
o A P�VWR  
a G P�VWD  
+e ~ u L P�VW� men: riziku  risk 
u D P�VWX  
em I P�VWHP  
a Npl P�VWD  
a A P�VWD  
� G P�VW  
ech ~ ách L P�VWHFK men: rizikách  risker 
$P D P�VW$P  
y I P�VW\  
 
 Neutrala substantiv med mjuk stam 
e Nsg PR�H  hav  
e A PR�H  
e G PR�H  
i L PR�L  
i D PR�L  
em I PR�HP  
e Npl PR�H  
e A PR�H  
í ~ � G PR�t men: OHWLã"  flygplatser 
ích L PR�tFK  
ím D PR�tP  
i I mo�L  
 
Feminina substantiv med hård stam  
a Nsg åHQD kvinna 
u A åHQX 
y G åHQ\ 
+e L åHQ� 
+e D åHQ� 
ou I åHQRX 
o V åHQR 
y Npl åHQ\ 
y A åHQ\ 
� G åHQ 
ách L åHQiFK 
ám D åHQiP 
ami I åHQDPL 
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Feminina substantiv med mjuk stam 
e ~ � Nsg U$åH  ros men: postel  säng 
i ~ � A U$åL men: postel  säng 
e G U$åH  
i L U$åL  
i D U$åL  
í I U$åt  
e ~ i V U$åH men: posteli  säng 
e Npl U$åH  
e A U$åH  
í ~ � G U$åt men: ulic  gator 
ích L U$åtFK  
ím D U$åtP  
emi I U$åHPL  
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Avvikande böjningsmönster 
 

Efternamn  
 
Efternamn har en speciell ändelse i nominativ plural för att beteckna hela familjen. Denna 
ändelse är -ovi. Ändelsen -ové betecknar männen i familjen.  
 pan Hlavsa     herr Hlavsa 
 paní Hlavsová     fru Hlavsa 
 Hlavsovi     familjen Hlavsa  
 braW�L +ODYVRYp    bröderna Hlavsa 
 

Maskulina substantiv med -a i Nsg 
 
Denna grupp av maskulina varelsebetecknande substantiv slutar i Nsg på -a och har i 
NAGIVsg samma böjning som feminina substantiv, t ex åHQD. I övriga former har dock 
dessa ord regebunden maskulin böjning.  
 
Vid ord med stam på mjuk konsonant böjs skrivs alltid -i i stället för -y. 
 
       ‘pappa’  ‘turist’    ‘tjänare’ 
a NOM sg táta turista sluha 3U$ãD 
u ACK tátu turistu sluhu 3U$ãX 
y ~ i GEN táty turisty sluhy 3U$ãL 
ovi LOK tátovi turistovi sluhovi 3U$ãRYL 
ovi DAT tátovi turistovi sluhovi 3U$ãRYL 
ou INS tátou turistou sluhou 3U$ãRX 
o VOK táto turisto sluho 3U$ãR 
ové ~ é NOM pl tátové turisté sluhové 3U$ãRYp 
y ~ i ACK táty turisty sluhy 3U$ãL 
$ GEN WiW$ WXULVW$ VOXK$ 3U$ã$ 
ech ~ +ích LOK tátech turistech sluzích 3U$ãtFK 
$P DAT WiW$P WXULVW$P VOXK$P 3U$ã$P 
y ~ i INS táty turisty sluhy  3U$ãL 
 
I Npl används -é vid ord på -ita, -ista och -asta, t.ex. bandité banditer, turisté turister. 
Vid övriga ord används ändelsen -ové. 
 
I Lpl används +ích efter stam på bakre hård eller på mjuk konsonant. Vid övriga ord 
används -ech. 
 
Före +ích inträffar följande konsonantväxlingar. 

k 
È 
c 

g 
È 
z 

h 
È 
z 

ch 
È 
š 
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 Lpl kolezích Nsg kolega kollega 
 Ipl sluzích Nsg sluha tjänare 
 
 

Främmande egennamn på främre vokal 
 
Maskulina egennamn av icke-slaviskt ursprung som slutar på -e, -i, -y har en modifierad 
pronominell böjning. 
 
� NOM sg Verdi Palme 
ho ACK Verdiho Palmeho 
ho GEN Verdiho Palmeho 
m LOK Verdim Palmem 
mu DAT Verdimu Palmemu 
m INS Verdim Palmem 
 
 

Stammar på -í  
 
        ‘byggnad’ 
Í NOM sg stavení 
Í ACK stavení 
Í GEN stavení 
Í LOK stavení 
Í DAT stavení 
ÍM INS stavením 
Í NOM pl stavení 
Í ACK stavení 
Í GEN stavení 
ÍCH LOK staveních 
ÍM DAT stavením 
ÍMI INS staveními 
 
Så böjs även úterý ‘tisdag’. Dock genomgående -ý- i stället för -í-. 
 
 

Stammar med förlängning 
 
e N sg NX�H kyckling ata N pl NX�DWD 
e A NX�H ata A NX�DWD 
ete G NX�HWH at G NX�DW 
eti L NX�HWL atech L NX�DWHFK 
eti D NX�HWL DW$P D NX�DW$P 
etem I NX�HWHP aty I NX�DW\ 
 



Substantiv 

 

På samma sätt böjs bl.a. GRXS� lya, håla, K�tE� föl, NOtãW� fästing, NRãW� kvast, NRW�
kattunge, OYtþH lejonunge, poXS� knopp, UDMþH tomat, ãW�Q� valp.  
 
De båda maskulina varelsebetecknande substantiven KUDE� greve och NQtåH furste böjs på 
samma sätt men har i Asg ändelsen -/ete/, precis som i Gsg. 
 
Även det neutrala substantivet GtW� barn böjs på ovanstående sätt i singular, men har i 
plural suppletiva former som är feminina och följer i-böjningen. 

 N A G L D I 
sg. neutr. GtW� GtW�WH GtW�WL GtW�WHP 
pl. fem. G�WL G�Wt G�WHFK G�WHP G�WPL 

 
 

I-böjning  
 
         ‘ben’ 
� NOM sg kost 
� ACK kost 
I GEN kosti 
I LOK kosti 
I DAT kosti 
Í INS kostí 
I VOK kosti 
I NOM pl kosti 
I ACK kosti 
Í GEN kostí 
ECH LOK kostech 
EM DAT kostem 
MI INS kostmi 
 
På samma sätt böjs alla feminina substantiv på -ost/-est/(-st), t.ex.: 

bolest smärta, þiVW del, PDOLþNRVW småsak, místnost rum, lokal, SRY�VW

berättelse, sägen, propast avgrund, ravin, radost glädje 
samt: 

obuv skodon, �Hþ tal, språk, Y�F sak 
 

Stammar med rester av i-böjning  
 
Genomgående regelbunden böjning med parallella i-former i Gsg NApl 
 NAsg nit , Gsg NApl QLW� a QLWL, LDVsg niti, Isg Gpl nití tråd 
 Lpl nitích, Dpl nitím, Ipl QLW�PL 
På samma sätt þWYUW kvart, þWYU" kvarter, KX" järnverk, PRG� blå färg, ocel stål, SRX" 

tivoli, marknad; pilgrimsfärd, åOXþ galla liksom en rad geografiska namn, bl.a. 
Boleslav, %�HFODY, ýiVODY, Chrudim , .RX�LP� 3�tEUDP, 3�LE\VODY, 6RE�VODY; 
Postupim Potsdam 
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Genomgående regelbunden böjning med parallell i-former i Gsg NApl och Ipl. 
 NAsg OR�, Gsg NApl ORG� a ORGL, LDVsg lodi, Isg Gpl lodí båt 
 Lpl lodích, Dpl lodím, Ipl ORG�PL a OR�PL 
 
Blandad böjning - i-böjning i Gsg NApl. 
 NAsg noc, GLDVsg NApl noci, Isg Gpl nocí   natt 
 Lpl nocích, Dpl nocím, Ipl nocemi 
På samma sätt V$O, soli salt, ve�s, vsi by, le�å, OåL lögn 
 
Blandad böjning - i-böjning i Gsg NApl och Ipl. 
 NAsg myš, GLDVsg NApl myši, Isg Gpl myší   mus 
 Lpl myších, Dpl myším, Ipl myšmi 
På samma sätt RGSRY�� (Ipl -�PL a -dmi) svar, VP�V blandning, smrt död 
 
Genomgående i-böjning utom i Ipl med parallella regelbundna former i LDpl. 
 NAsg moc, GLDVsg NApl moci, Isg Gpl mocí   makt 
 Lpl mocech ~ mocích, Dpl mocem ~ mocím, Ipl mocemi 
 NAsg nemoc, GLDVsg NApl nemoci, Isg Gpl nemocí  sjukdom 
 Lpl nemocech ~ nemocích, Dpl nemocem ~ nemocím, Ipl nemocemi 
 
Genomgående i-böjning med parallella regelbundna former i LDpl. 
 NAsg mast, GLDVsg NApl masti, Isg Gpl mastí  salva 
 Lpl mastech ~ mastích, Dpl mastem ~ mastím, Ipl mastmi 
 NAsg ze��, GLDVsg NApl zdi, Isg Gpl zdí   vägg. mur 
 Lsg zdech ~ zdích, Dpl zdem ~ zdím, Ipl zdmi 
 
 

Mjuka stammar med hård böjning 
 
Vissa förnamn har hård böjning efter stam på mjuk konsonant. Efter mjuk konsonant 
skrivs dock alltid -i i stället för -y. 

 N A G L D I V 
sg. 9Oi�D 9Oi�X Vládi 9Oi�RYL 9Oi�RX 9Oi�R 
 
Feminina namn kan i LDsg ha både -e och -i, t.ex. 

 N A G L D I V 
sg. 0i�D 0i�X Máni 0iQ� a 0iQL 0i�RX 0i�R 
På samma sätt böjs bl.a. Nataša 
 
 

Adjektivisk böjning  
 
Vissa substantiv är bildade på adjektiviskt sätt och har därför också adjektivisk böjning, 
t.ex. 
• maskulina varelsebetecknande  

hajný skogvaktare, NUHMþt skräddare, SU$YRGþt konduktör, vrátný portier, 
vrchní källarmästare, servitör 
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 liksom adjektiviska efternamn och några förnamn 
Nový, -L�t 

• feminina  
dovolená semester, kopaná fotboll, pokladní kassörska, pokojská 
rumsstäderska, SU$YRGþt konduktör vedoucí (plats)chef, föreståndare, vrátná 
receptionist, vrchní översköterska 
 liksom alla feminina efternamn 
Nová, Smetanová 

• neutrala  
KRY�]t nötkött, skopové fårkött, spropitné dricks, YHS�RYp fläskkött, vstupné 
inträde, telecí kalvkött 

 
Substantivet paní fru, dam böjs i singular som ett feminint adjektiv, men i plural som 
neutrala substantiv på -í, t.ex. stavení byggnad. 
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Plurale tantum 
 
Den stora majoriteten appellativer som är plurale tantum böjs som regelbundna substantiv 
i de olika genusen. De flesta är feminina, t ex. noviny tidning, kalhoty byxor 
 
Substantivet GYH�H f pl tant dörr har en form enligt i-böjningen.  

Ipl GYH�PL. 
 
Många är maskulina, t.ex.  
 
Om stammen slutar på bakre konsonant används +ích eller -ech i Lpl, t.ex. G�HYiN\
träskor, tepláky träningsoverall. 
 
Tre ord för helger har en blandad böjning. 

N A G L D I 
vánoce jul vánoc vánocích YiQRF$P vánocemi 

~ vánoci 
På samma sätt velikonoce påsk. 
 

N A G L D I 
letnice pingst letnic letnicích letnicím 

a OHWQLF$P 
letnicemi 

 
Endast ett litet antal är neutrala, t.ex. záda rygg 
 

Ortnamn  
 
De flesta ortnamn som är plurale tantum och har en hård stam böjs som hårda maskulina 
substantiv i plural men har -� i genitiv.  
 
y NOM Senohraby 
y ACK Senohraby 
� GEN Senohrab 
ech LOK Senohrabech 
$P DAT 6HQRKUDE$P 
y INS Senohraby 
 
På samma sätt bl.a.  
 
Om stammen slutar på bakre konsonant används +ích eller -ech i Lpl, t.ex. Jeseníky, 
Klobouky . 
 
Vissa geografiska namn med hård stam är dock feminina, bl.a. Branibory Brandenburg, 
ýHFK\ Böhmen, Uhry Ungern (på dubbelmonarkins tid). 
 
Geografiska namn med mjuk stam är dock som regel feminina, t.ex. %XG�MRYLFH, Teplice. 
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Oregelbundna substantiv 
 
þORY�N människa har i LDsg normalt endast den kortare ändelsen -u, ändelsen -ovi 
används normalt inte. Vsg har ändelsen +e. I plural används en suppletiv stam med oblika 
former enligt i-böjningen. Apl lidi, Gpl lidí , Lpl lidech, Dpl lidem, Ipl lidmi 

 N A G L D I V 

sg þORY�N þORY�ND þORY�NX þORY�NHP þORY�þH 
pl lidé lidi lidí lidech lidem lidmi  
 
den dag har en oregelbunden blandning av hård och mjuk böjning samt ytterligare 

avvikande Lsg i frasen ve� dne på dagen, om dagen. 
týde�n vecka har samma former i singular som de�n dag men i plural endast former i 

enlighet med hård böjning. I plural finns även de feminina suppletiva formerna NApl 
QHG�OH, Gpl QHG�Oetc. vilka stammar från ordet QHG�OH söndag. 

poledne n middag (klockan tolv) har genomgående ändelser enligt den mjuka böjningen 
förutom i Ipl där ändelsen stavas -y, och i LDpl där hård ändelse används i ett 
vardagligt språkbruk. På samma sätt böjs dopoledne förmiddag och odpoledne 
eftermiddag. 

 N A G L D I V 

sg de�n dne dni ≥ dnu dnem dni 
pl dny ≥ dni GQt a GQ$ dnech GQ$P dny  

 

 N A G L D I V 

sg týde�n týdne týdnu ≥ týdni týdnem týdni 
pl týdny WêGQ$ týdnech WêGQ$P týdny  

 
 N A G L D I 

sg poledne poledni polednem 
pl poledne polední polednech 

Þ polednách 
poledním 
Þ polednám 

poledny 

 
nebe himmel har mjuk stam i sg. men en hård förlängd stam i pl. och ändelsen -ích i Lpl. 

 N A G L D I 

sg nebe nebi nebem 
pl nebesa nebes nebesích QHEHV$P nebesy 
 
noha ben, fot har oregelbundna former i GLIpl, ruka arm, hand har oregelbundna former 
i NAGLIpl. De böjs dock mera regelbundet i plural om de inte betecknar kroppdelar. De 
regelbundna formerna i GLpl accepteras i talspråket även då de betecknar kroppsdelar. 

 N A G L D I V 

sg noha nohu nohy noze nohou noho 
pl nohy nohou nohám nohama  
 om annat än kroppsdelar: noh nohách  nohami  

 
 N A G L D I V 

sg ruka ruku ruky ruce rukou ruko 
pl ruce rukou rukám rukama  
 om annat än kroppsdelar:  rukách  rukami  
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oko öga och ucho öra har i plural oregelbundna former som är av feminint genus. De 
böjs dock regelbundet i plural om de inte betecknar kroppsdelar utan i stället t.ex. oko, 
NApl oka fettöga på en soppa eller ucho, NApl ucha handtag på en gryta. 

 N A G L D I 

sg oko oka oku okem 
pl RþL Rþt RþtFK RþtP RþLPD 

 
 N A G L D I 

sg ucho ucha uchu uchem 
pl uši uší uších uším ušima 
 
Diminutiverna QRåND, QRåLþND och UXþND, UXþLþND liksom RþNR, RþLþNR och ouško, 
XãtþNR böjs regelbundet men har i Ipl ändelsen -ama om de syftar på kroppsdelar. Alla 
attribut som står tillsammans med Ipl på -ama slutar då på -ma i stället för -mi. 
 s W�PD YHONêPD RþLPD   med de stora ögonen 
 V W�PD GORXKêPD QRKDPD  med de långa benen 
 
peníze m pl tant pengar har vokalförkortning i alla oblika former samt -� i Gpl. 

 N A G L D I 

pl peníze SHQ�] SHQ�]tFK SHQ�]$P SHQ�]L 
 
S�tWHO mv vän har vokalväxling í > á i hela plural samt -� i Gpl. 

 N A G L D I V 

sg S�tWHO S�tWHOH S�tWHOL  S�tWHOHP S�tWHOL 
pl prátelé S�iWHOH S�iWHO S�iWHOtFK S�iWHO$P S�iWHOL  
 
rok mt år har i plural förutom de regelbundna formerna även suppletiva former bildade 
av ordet léto sommar. I betydelsen år brukar då stammens vokal vara kort förutom i Gpl 
även i LDIpl. I Gsg f+orekommer dessutom ändelsen -a i frasen do roka inom ett år, 
dvakrát do roka två gånger per år. 

 N A G L D I V 

sg rok roku roce 
roku 

roku rokem roku 

pl roky 
Ü léta 

let 
Þ URN$ 

letech 
Þ rocích 

OHW$P 
Þ URN$P 

lety 
Þ roky 

 

Formerna Lpl létech, Dpl OpW$P, Ipl léty med lång stamvokal används huvudsakligen 
som plural av léto i betydelsen somrar. 
 
vejce ägg har en oregelbunden form, Gpl vaje�c. 
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Adjektiv 
 
Adjektiven kan framför allt indelas semantiskt i de båda typerna 
• egenskapsbetecknande, t.ex. bílý vit; 
• relationsbetecknande, t.ex. autobusový buss- 
 
 

Bildning 
 
Adjektiv bildas av substantiv med hjälp av i första hand följande suffix. 
 
-ský, -ovský 
 3UDKD� SUDåVNê   Prag, prag- 
 chlape�c, chlapecký   pojke, pojkaktig 
 ote�c, otcovský    far, faderlig 
 
-ný 
 kámen, kamenný   sten, sten- 
 barva, barevný   färg, färg- 
 ovoce, ovocný    frukt, frukt- 
 
-ní, -ovní 
 les, lesní    skog, skogs- 
 léto, letní    sommar, sommar- 
 QRF� QRþní    natt, natt- 
 pošta, poštovní    post, post- 
 
-ový 
 autobus, autobusový   buss, buss- 
 nouze, nouzový   nöd, nöd- 
 atom, atomový    atom, atom- 
 
Av vissa substantiv bildas adjektiv med både -ný och -ní med olika betydelser 
• egenskapsbetecknande på -ný 
• relationsbetecknande på -ní 
 VUGHþQp SR]GUDY\   hjärtliga hälsningar 
 VUGHþQt YDGD    hjärtfel 
 obecný úvod    allmän inledning 
 REHFQt ~�DG    kommundelskontor 
 
-í relationsbetecknande adjektiv bildade av varelsebetecknande substantiv. 
 husa, husí    gås, gås- 
 le�v, lví     lejon, lejon- 
 pe�s, psí     hund, hund- 
 ryba, rybí    fisk, fisk- 
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Böjning 
 
Adjektiven böjs i genus, numerus och kasus. Dessutom uppvisar de flesta 
egenskapsbetecknande adjektiv och ett mindre antal relationsbetecknande adjektiv tre 
komparationsgrader: positiv, komparativ och superlativ. 
 
Adjektiven saknar särskild form i vokativ. Nominativen används i stället  genomgående. 
 
Vidare kan ett stort antal formsammanfall iakttas. 
 
I singular görs full genusdistinktion endast i nominativ och ackusativ. I övriga kasus har 
maskulinum och neutrum en gemensam form medan femininum har en annan form. 
 
I femininum singular sammanfaller genitiv, lokativ och dativ. 
 
I plural görs endast genusdistinktion i nominativ och ackusativ. 
 
I plural sammanfaller genitiv och lokativ. 
 
 

Hårda stammar 
 
         ‘liten’ 
mv mt n f  mv mt n f 
 ý é á  Nsg  malý malé malá 
ého ý é ou  A malého malý malé malou 
 ého  é  G  malého  malé 
 ém  é  L  malém  malé 
 ému  é  D  malému  malé 
 ým  ou  I  malým  malou 
mv mt f n  mv mt f n 
í  é á  Npl malí  malé malá 
  é á  A   malé malá 
  ých   G   malých  
  ých   L   malých  
  ým   D   malým  
  ými   I   malými  
 
I Npl mv ger ändelsen +/í/ upphov till följande konsonantväxlingar. 

/t/ /d/ /n/ /r/ /k/ /h/ /x/ /st/ /ck/ 
È È È È È È È È È 
�"� ��� ��/ ��� /c/ /z/ /š/ �ã"� �þ"� 

 
 Nsg m dobrý   Npl GRE�t  bra 
 Nsg m velký  Npl velcí  stor 
 Nsg m drahý   Npl drazí  dyr, kär 
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 Nsg m þHUQê   Npl þHUQt  svart 
 Nsg m þHVNê  Npl þHãWt  tjeckisk 
 Nsg m praktický Npl SUDNWLþWt  praktisk 
 
 

Mjuka stammar 
 
           ‘främmande’ 
mv mt n f  mv mt n f 
 í    Nsg  cizí   
ího í    A cizího cizí   
 ího  í  G  cizího  cizí 
 ím  í  L  cizím  cizí 
 ímu  í  D  cizímu  cizí 
 ím  í  I  cizím  cizí 
 í    Npl  cizí   
 í    A  cizí   
 ích    G  cizích   
 ích    L  cizích   
 ím    D  cizím   
 ími    I  cizími   
 
 

Kortformer 
 
Ett stort antal vanliga adjektiv samt i synnerhet alla passiva particip har i nominativ 
förutom de ovan redovisade normala formerna, de s.k. långformerna, även en parallell 
substantivisk/pronominell böjning. Dessa former slutar på kort vokal och brukar därför 
kallas adjektivets kortformer. Kortformerna kan endast användas predikativt och 
förekommer som regel endast i högre stil. 
 
  mv mt f n 
 Nsg � a o 
 Npl +i y a 
 

  mv mt f n 
Nsg adj/lång           spokojený spokojená spokojené 
 subst/kort           spokojen spokojena spokojeno 
Npl adj/lång spokojení           spokojené spokojená 
 subst/kort spokojeni           spokojeny spokojena 
 
Förutom participen uppvisar bl.a. följande adjektiv emellanåt predikativa kortformer. 
Observera att vokalförlängning i stammen eller inskott av flyktig vokal förekommer. 
Vanligast förekommande är formen i maskulinum singular samt vid några adjektiv 
formen i mv pl. 
 mlád, mláda mladý, mladá ung 
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 mrte �v, mrtva, mrtvi mrtvý, mrtvá, mrtví död 
 nemoce�n, nemocna, nemocni nemocný, nemocná, nemocní sjuk 
 smute�n, smutna, smutni smutný, smutná, smutní ledsen, sorgsen 
 stár, stára starý, stará gammal 
 ã"DVWH�Q� ã"DVWQD� ã"DVWQL ã"DVWQê� ã"DVWQi� ã"DVWQt lycklig 
 zdráv, zdráva, zdrávi zdravý, zdravá, zdraví frisk 
 
Några adjektiv används dock ofta i kortform i samtliga genus i båda numerus, bl.a. 
 jist, jista, -o, -i, -y, -a jistý säker 9 
 ochote�n, ochotna, -o, -i, -y, -a ochotný villig 
 povine�n, povinna, -o, -i, -y, -a povinný skyldig 
 
Adjektivet rád glad, gärna förekommer endast predikativt och har bara kortformer. 
  mv mt f n 
 Sing rád ráda rádo 
 Plur rádi rády ráda  
 
Vokalen -á- i rád förkortas då negationsprefixet ne- läggs till: nerad, nerada... 
 
 

Possessiva adjektiv  
 
På tjeckiska kan man av personbetecknande maskulina och feminina substantiv bilda 
särskilda possessiva adjektiv. 
Av regelbundna mv substantiv, liksom av mv substantiv på -/a/ bildas possessiva adjektiv 
med suffixet -$Y�-ov-.  
 ote�F� RWF$Y þLQ    far, fars handling 
 Kare �O� .DUO$Y PRVW    Karl, Karlsbron 
 Kare �l, Karlova ulice    Karl, Karlsgatan 
 S�HGVHGD� S�HGVHG$Y EUDWU  ordförande, ordförandens bror 
 
Av feminina substantiv bildas de med suffixet +in, vilket ger upphov till följande 
konsonantväxlingar. 

/t/ /d/ /n/ /r/ /k/ /h/ /x/ 
È È È È È È È 
�"� ��� ��� ��� /c/ /z/ /š/ 

 
 PDWND� PDWþLQ SODW   mor, mors lön 

VHVWUD� VHVW�LQD VYDWED   syster, systerns bröllop 
Olga, Olziny dopisy   Olga, Olgas brev 

 
Dessa adjektiv böjs sedan med substantiviska ändelser i NAGLDsg och NApl och med 
adjektiviska ändelser i Isg och GLDIpl. 
 

                                                   
9 Både lång- och kortformerna åtföljs i denna betydelse av det reflexiva pronomenet si, t.ex. Nejsem si jist. 
Jag är inte säker. 
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mv mt n f  mv mt n f 
� o a  Nsg  .DUO$Y Karlovo Karlova  

a � é u  A Karlova .DUO$Y Karlovo Karlovu  
 a  y  G  Karlova  Karlovy  
 +e   L  .DUORY�  
 u  +e  D  Karlovu  .DUORY� 
 ým  ou  I  Karlovým  Karlovou  

mv mt f n  mv mt f n 
+i y a  Npl Karlovi             Karlovy Karlova 
 y a  A              Karlovy Karlova 
 ých   G              Karlových  
 ých   L              Karlových  
 ým   D              Karlovým  
 ými   I              Karlovými  

 
 QD .DUORY� PRVW�    på Karlsbron 
 Y .DUORY� XOLFL    på Karlsgatan 
 N PDWþLQ� VHVW�H   till mors syster 
 
Av maskulina personnamn som slutar på främre vokal eller som har adjektivisk böjning 
kan possessiva adjektiv inte bildas. I stället används framförställd genitiv, t.ex. 

3DODFNpKR QiP�VWt   Palackýtorget 
 

Komparation 
 
Den vanligaste komparativändelsen är +/ejší/. Den används vid flertalet hårda och alla 
mjuka adjektiv.  
 milejší    milý    rar, kär 
 PRGHUQ�Mãt   moderní  modern 
 
Före +/ejší/ i komparativ inträffar följande konsonantväxlingar. 
/p/ Æ /pj/  KORXS�Mãt  hloupý   dum 
/b/ Æ /bj/  
/f/ Æ /fj/  
/v/ Æ /vj/  QRY�Mãt   nový   ny 
/m/ Æ �P��  ]QiP�Mãt  známý    känd 
/t/ Æ �"�  
/d/ Æ ���  
/n/ Æ ���  FHQQ�Mãt  cenný   värdefull 
/r/ Æ ���  PRXG�HMãt  moudrý  klok 
/k/ Æ �þ�  GLYRþHMãt  divoký   vild 
/sk/ Æ �ã"�  OLGãW�Mãt  lidský   mänsklig 
/ck/ Æ �þ"�  SUDNWLþW�Mãt  praktický  praktisk 
 
I ett adjektiv inträffas härvid en anmärkningsvärd vokalväxling. 
/a/ Æ /je/  VY�W�Mãt   svatý   helig 
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Ett mindre antal adjektiv har ändelsen +/ší/ i komparativ. Den används vid många 
adjektiv med stam på bakre konsonant. Följande förändringar sker härvid i stammen: 
• positivens -k-, -ok-, -ek- faller som regel bort; 
  další   daleký   avlägsen 
  hlubší   hluboký  djup 
  sirší   široký   bred 
  sladší   sladký   söt 
  W�åãt   W�åNê   tung, svår 
• vidare förkortas stammens vokal; 
  kratší   krátký   kort 
• dessutom inträffar följande konsonantväxlingar: 
/s/ Æ /š/  vyšší   vysoký   hög 
/z/ Æ �å�  EOLåãt   blízký   närbelägen 
  QLåãt   nízký   låg 
  Xåãt   úzký   smal, trång 
/x/ Æ /š/  tišší   tichý   tyst 
/h/ Æ �å�  GUDåãt   drahý   dyr, kär 
 
Helt regelbund et kompareras dock divoký vild liksom alla avledda adjektiv på -/ský/ och 
-/cký/, t.ex. lidský mänsklig och praktický praktisk. 
 
I ett litet antal adjektiv faller inte -k- utan i stället inträffar en något anmärkningsvärd 
konsonantväxling. 
/k/+/ší/ Æ  
�þãt/ Æ �þt� 

 KH]þt   hezký    vacker 
 OHKþt   lehký    lätt 
 P�Nþt   P�NNê    mjuk 
 WHQþt   tenký   tunn 

 
Komparativändelsen -/ší/ används även vid ett litet antal adjektiv med stam på 
-bý  slabší   slabý   svag 
-vý  tmavší   tmavý   mörk 
-dý  mladší   mladý    ung 
  tvrdší   tvrdý   hård 
-rý  starší   starý    gammal 
 
Vid vissa adjektiv förekommer parallellformer. 
  bohatší Þ ERKDW�Mãt bohatý    rik 
  þLVWãt Þ þLVW�Mãt  þLVWê    ren 
  KUXEãt a KUXE�Mãt hrubý   grov 
    
Några adjektiv har oregelbundna komparativformer:  
  lepší   dobrý    god, bra 
  horší  sämre  zlý    dålig  

 zlejší ondare  zlý    ond, arg 
  horší Þ ãSDWQ�Mãt špatný    dålig 
 
 

 Y�Wãt   vel(i)ký   stor 
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  menší   malý    liten 
  delší   dlouhý    lång 
 
 

Superlativ  
 
Alla superlativformer bildas genom att prefixet nej- läggs till komparativformerna.  
 positiv     komparativ   superlativ  
 dobrý   bra, god  lepší    nejlepší  
 starý   gammal  starší   nejstarší  
 nový   ny  QRY�Mãt   QHMQRY�Mãt  
 
 

Analytisk komparation 
 
Vid många adjektiv förekommer även analytisk komparation med adverben Ü více Þ víc 
mer respektive Ü nejvíce Þ nejvíc mest. Analytisk komparativ måste användas vid bl.a. 
presens particip. 
 rozhodující  avgörande víc(e) rozhodující nejvíc(e) rozhodující 
 
Negativ komparation uttrycks alltid syntetiskt med adverben Ü PpQ� Þ Pt� mindre 
respektive Ü QHMPpQ� Þ QHMPt� minst. 
 drahý  dyr  PpQ� GUDKê  QHMPpQ� GUDKê 
     mindre dyr  minst dyr 
 
 

Komparationsgrader 
 
Vid jämförelse av två föremål kan inte superlativ, utan endast komparativ användas. 
Superlativ förutsätter ett val bland minst tre objekt. Om antalet inte anges kan man alltså 
med ledning av komparationsgraden sluta sig till hur stort urvalet är: två respektive minst 
tre. 
 .WHUi ] W�FKWR �GYRX� XþHEQLF MH OHSãt" Vilken av de här (två) läroböckerna är 

bäst? 
 Která z W�FKWR �W�t� NY�WLQ MH QHMKH]þt" Vilken av de här (tre) blommorna är 

vackrast? 
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Adverb 
 

Adverbens kategorier 
 
Adverben fördelar sig bildningsmässigt på två typer: 
• primära, t.ex. velmi mycket, tam där 
• avledda, t.ex. GRE�H bra, odedávna sedan långt tillbaks 
 
På semantisk grund kan man vidare indela adverben i de två grupperna 
• pronominella, t.ex. jak hur, tak så, od kdy sedan när, kde var, tam där 
• icke-pronominella, t.ex. GRE�H bra, doma hemma, SR]G� sent 
 
Framför allt de kvalitativa adverben kompareras precis som adjektiven i tre grader: 
positiv, komparativ och superlativ. 
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Adverbens bildning  
 
Adverb bildas på tre sätt: 
• genom avledning från adjektiv, t.ex. GRE�H bra. 
• genom lexikalisering av prepositionsfras, t.ex. S�HGHYãtP framför allt. 
• genom lexikalisering av oblik form av substantiv, t.ex. YHþHU på kvällen. 
 
Dessutom finns det icke avledda, primära adverb, t.ex. velmi mycket, kde var, tam där. 
 
 

Avledning 
 
Adjektivändelsen ersätts som regel av +e.  
 adj rychlý   snabb  adv rychle   snabbt 
 
Denna ändelse medför följande konsonantväxlingar. 

/p/ /b/ /f/ /v/ /m/ /t/ /d/ /n/ /r/ /k/ /h/ /x/ 
È È È È È È È È È È È È 
/pj/ /bj/ /fj/ /vj/ �P�� �"� ��� ��� ��� /c/ /z/ /š/ 

 
 adj dobrý   god, bra adv GRE�H   bra, väl 
       suchý   torr         suše   torrt 
       prostý   enkel         SURVW�   enkelt 
       hloupý   dum         KORXS�  dumt 
 
Av adjektiv på -ský/-cký/-zký bildas adverb på -sky/-cky/-zky.  
 adj S�iWHOVNê   vänskaplig adv S�iWHOVN\   vänligt 
       Q�PHFNê   tysk         Q�PHFN\   på tyskt sätt 
       hezký   vacker         hezky   vackert 
 
Några adverb bildas med ändelsen -o.  
 adj þDVWê   vanlig  adv þDVWR   ofta 
 
Dessa har i några fall dessutom parallellformer på +e. De senare har då en överförd 
betydelse.  
 adj daleký   avlägsen adv daleko   långt borta 
             dalece   avlägset 
       blízký   nära, närbelägen     blízko   nära, närbeläget 
             blízce   nära, intimt 
 

Lexikalisering av prepositionsfras 
 
Adverb bildas genom lexikalisering av preposition följd av substantiviskt eller 
adjektiviskt huvudord. Var gränsen går mellan ett adverb och en prepositionsfras är svårt 
att avgöra bestämt. Som adverb bör dock i synnerhet sådana fall betraktas där 
prepositionen sammanskrivs med huvudordet, t ex 
opravdu verkligen, S�HGHYãtP framför allt, znova/znovu på nytt  
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Lexikalisering av oblik form 
 
Lexikalisering av oblik substantivform måste anses vara vid handen i de fall då en sådan 
form har en betydelse som faller utanför det aktuella kasusets levande semantiska fält. 
 
• ackusativ - tidpunkt 
ráno på morgonen, YHþHU på kvällen 
• instrumentalis - tidpunkt 
chvílemi vissa stunder 
 
 

Pronominaladverb 
 
 kde   var    nikde   ingenstans (befintl)  
 kam   vart    nikam   ingenstans (riktn)  
 kdy   när    nikdy   aldrig  
 kde   var   Q�NGH   någonstans (befintl)  
 kam   vart   Q�NDP   någonstans (riktn) 
 kdy   när    Q�NG\   någon gång, ibland  
 kde   var    kdesi   någonstans (befintl) 
 kam   vart    kamsi   någonstans (riktn) 
 kdy   när    kdysi   en gång  
 
 kdekoliv någonstans kde var / vart 
 kamkoliv någonstans kam vart 
 kdykoliv en gång, någon gång kdy när 
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Komparation 
 
Komparativ av adverb på +e bildas alltid med +eji. Samma konsonantväxling som i 
positivformen kvarstår även i komparativen. 
 pos SR]G�   sent  komp SR]G�ML   senare 
        vesele   glatt            veseleji   gladare 
 
Även vissa adverb med annat slut har i komparativ ändelsen +eji som medför följande 
konsonantväxlingar. 

/p/ /b/ /f/ /v/ /m/ /t/ /d/ /n/ /r/ /x/ 
È È È È È È È È È È 
/pj/ /bj/ /fj/ /vj/ �P�� �"� /�� ��� ��� /š/ 

  
 pos pomalu   långsamt komp pomaleji  långsammare 
        þDVWR   ofta            þDVW�ML   oftare 
 
Komparativ av adverb på -sky/-cky samt vissa på -ky/-ko/-ce bildas också med ändelsen 
+eji. Följande konsonantväxling äger rum:  

/sk/ /ck/ /c/ /k/ 
È È È È 
�ã"� �þ"� �þ� �þ� 

  
 pos prakticky    praktiskt komp SUDNWLþW�ML mera praktiskt 
       hezky   vackert            KH]þHML  vackrare 
       hladce / hladko  jämnt, slätt           KODGþHML  jämnare, slätare 
       krátko   kort            NUDWþHML  kortare 
       lehce / lehko  lätt            OHKþHML  lättare 
       prudce   häftigt, kraftigt           SUXGþHML  häftigare 
 
Komparativ av adverb på -oko och -eko samt vissa på -ko och -o bildas med ändelsen +e 
i skriftspråket och +� i talspråket.  
• Suffixen -k-, -ok-, -ek- faller bort i komparativformerna.  
• Stamvokalen förlängs.  
• Följande Konsonantväxlingar inträffar: 

/r/ /s/ /z/ /h/ 
È È È È 
��� /š/ �å� �å� 

  
 pos draho   dyrt  komp GUiå Ü GUiåH dyrare 
        vysoko   högt            výš Ü výše högre 
        daleko   långt            dál Ü dále längre 
        blízko   nära            EOtå Ü EOtåH närmare 
        nízko   lågt            Qtå Ü QtåH lägre 
        W�åNR   tungt, svårt           Wtå Ü WtåH  tyngre, svårare 
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Vissa ord vacklar mellan +eji och +e / +�. 
 pos široko   brett  komp ãt�HML � ãt� Ü ãt�H bredare 
        úzko   trångt            ~åHML Ü ~åH trängre 
 
Oregelbundna är:  
      pos hluboko   djupt  komp KORXE�ML Ü hloub djupare 
       dlouho   länge            Ü déle ÞÞ dýl längre 
       GRE�H   bra, väl            Ü lépe Þ líp bättre 
       brzo / brzy  snart, tidigt           G�tY Ü G�tYH förr, tidigare 
       málo   lite            Ü PpQ� ÞÞ  Pt� mindre            
       PQRKR� PRF� KRGQ� mycket            víc Ü více mera 
       ]OH� ãSDWQ�   illa, dåligt           K$� Ü K$�H sämre 
       rád   gärna            UDG�ML / radši hellre 
 
 

Superlativ 
 
Superlativ bildas precis som av adjektiv med hjälp av prefixet nej- som fogas till 
komparativformen.  
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Predikativer 
 
Predikativerna fyller en funktion i gränslandet mellan adjektiv, substantiv och adverb. De 
bildas endast av något hundratal adjektiv och används framför allt i satser där kopulan 
být vara utgör predikatet. 
 
Formellt sammanfaller predikativerna med adjektivets kortform i neutrum singular. De 
slutar alltså på -o. 
 adj smutný ledsen, sorgsen pred smutno  adv VPXWQ� 
       teplý varm          teplo         teple 
       horký het          horko         horce 
 
I några fall sammanfaller predikativer med substantiv. 
 adj tmavý, temný mörk  pred tma mörkt; mörker adv WPDY�� WHPQ� 
       studený kall          zima kallt; kyla         VWXGHQ� 
 
Av övriga adjektiv brukas i stället den ordinarie adverbformen. 
 adj špatný dålig  pred ãSDWQ�  adv ãSDWQ� 
 
 

Komparation 
 
Vissa predikativer uppför sig närmast som substantiv och kompareras med de 
framförställda adjektivformerna Y�Wãt och QHMY�Wãt. 
 pos teplo varmt  komp Y�Wãt WHSOR sup QHMY�Wãt WHSOR 
       tma  mörkt            Y�Wãt WPD  QHMY�Wãt WPD 
 
Andra predikativer liksom alla predikativer som till formen sammanfaller med adverb 
kompareras regelbundet på samma sätt som adverb. 
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Pronomen 
 
 
Vissa  pronomen har adjektivisk böjning, ändelser med lång vokal, och slutar i sin 
grundform på -ý. Andra pronomen har pronominell  böjning, vilket i princip innebär 
ändelser med kort vokal. Den pronominella böjningen har ofta något oregelbundna inslag. 
Ytterligare  andra  pronomen, t ex de personliga pronomenen, böjs helt oregelbundet. 
 
 

Hård pronominell böjning  
 
Singular  Plural 
mv mt n f  mv mt+f n 

oreg o a N +i y a 
oho oreg o u A y a 

oho é G +ech 
om é L +ech 
omu é D +em 
+ím ou I +emi 

 
 

Mjuk pronominell böjning  
 
Singular  Plural 

mv mt n f  mv mt+f n 
� e N i e 

eho � a i A e 
eho í G ich 
em í L ich 
emu í D im 
ím í I imi 

 
 

Personliga pronomen 
 
De personliga pronomenen har oregelbunden böjning. I 3 person kan man  dock  till  stora  
delar  se  likheter  med mjuk pronominell böjning. 
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1:a person singular já jag 
     Obetonad form  Betonad form   Efter preposition 
NOM                 já                 
ACK P� P� Ü mne   
GEN P� P� Ü mne  
LOK   PQ�  
DAT mi Þ PQ� PQ� 
INS                            mnou 
 
2:a person singular ty du 
     Obetonad form  Betonad form   Efter preposition 
NOM                ty                 
ACK W�                     tebe 
GEN W�                     tebe  
LOK   WRE�  
DAT ti WRE�  
INS                            tebou  
 
3:e person singular, maskulinum on han, den, det och neutrum ono den, det 
     Obetonad form  Betonad form   Efter preposition 
NOM                on (m)        

ono (n)  
               

ACK ho     
jej (m) 
Þ jej (n) 
Ü je (n) 
 

jeho (mv) 
jej (m)   
Þ jej (n) 
Ü je (n) 
 

Q�KR (mv) 
Q�M (m) 
Þ Q�M (n) 
Ü Q� (n) 
Ü -� 10 (m) 

GEN ho             jeho 
Þ jej  

Q�KR 
Þ Q�M 

LOK         Q�P  
DAT mu             jemu           Q�PX  
INS                        jím  ním            
 
3:e person singular, femininum ona hon, den, det 
     Obetonad form  Betonad form   Efter preposition 
NOM                ona                           
ACK                          ji          ni             
GEN                          jí      ní             
LOK              ní             
DAT                          jí    ní             
INS                          jí     ní             
 
 
 
                                                   
10 Formen -� förekommer i högre stil i följande sammansättningar: R� om honom, den, QD� på honom, den, 
SUR� för honom, den, ]D� för honom, den. 
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1:a person plural my vi och 2:a person plural vy ni 
NOM    my  NOM vy 
ACK nás             ACK vás            
GEN nás             GEN vás            
LOK nás             LOK vás            
DAT nám             DAT vám            
INS námi            INS vámi           
 
3:e person plural oni, ony, ona de 
     Obetonad form  Betonad form   Efter preposition 
NOM                oni (mv) 

ony (mt+f) 
ona (n) 

               

ACK                        je             Q�  
GEN                        jich          nich           
LOK                nich           
DAT                        jim          nim            
INS                        jimi      nimi           
 
Reflexivt personligt pronomen sebe sig 
     Obetonad form  Betonad form   Efter preposition 
ACK se                      sebe 
GEN se                      sebe 
LOK              VRE�  
DAT si VRE�  
INS                                  sebou      
 
 

Possessiva pronomen 
 
De possessiva pronomenen P$M min, WY$M din och det reflexiva possessiva pronomenet 
VY$M sin har  i NAsg f/n, GLDIsg f och NApl dubbelformer, en mjuk pronominell böjning 
och en hård adjektivisk böjning. I alla övriga kasus finns endast den hårda 
adjektivböjningen. Stammen är då m-, tv-, sv-.  
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SINGULAR  PLURAL 
mv     mt     n      f            mv     mt+f   n      

P$M moje 
Ü mé 

moje 
Ü má 

N  moji  
ÜÜ mí  

moje 
Ü mé 

moje 
Ü má 

mého   P$M  moje 
Ü mé   

moji 
Ü mou    

A        moje 
       Ü mé 

moje 
Ü má 

                mého mé 
Þ mojí 

G               mých 

               mém mé 
Þ mojí 

L               mých 

                mému mé 
Þ mojí 

D               mým 

               mým mou 
Þ mojí 

I               mými 

 
náš vår och váš er böjs regelbundet som mjukt pronomen. 
 
Singular    Plural 

mv mt n f  mv mt+f n 
náš naše N naši naše 

našeho náš naše naši A naše 
našeho naší G našich 
našem naší L našich 
našemu naší D našim 
naším naší I našimi 

 
jeho hans, dess (m+n) är oböjligt. 
její  hennes, dess (f) böjs regelbundet som mjukt adjektiv. 
jejich deras är oböjligt. 
 
 

Hövligt tilltal 
 
Hövligt tilltal uttrycks med 2 p pl pronomen. 
 Kdo byl u vás?    Vem var hos er? 
 Kdo vám dal moji adresu?   Vem gav er min adress? 
 
 

Syftningen hos de reflexiva pronomenen VH� VL� VY$M  
 
Dessa pronomen syftar alltid på subjektet i stasen oberoende av i vilken person subjektet 
står.  
 Kupuješ si auto?    Köper du dig bil? 
 Ne, kupuju si chatu.    Nej, jag köper mig sommarstuga.  
 0iPH VYp DXWR S�HG REFKRGHP�  Vi har vår bil framför affären. 
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 1HYLGtP WDG\ VYRX åHQX�   Jag ser inte min fru här.  
 Usmál jsem se.    Jag log. 
 
 
Detsamma gäller då possessivpronomenet syftar på det logiska subjektet i en underordnad 
sats eller en satsförkortning. 
 3RSURVLO MVHP 0LURVODYD� DE\ PL S�Lnesl svoji knihu. Jag bad Miroslav att  
      hämta sin bok. 
men:  
 Prosíme o vracení našich knih. Vi ber er återlämna våra böcker. 
 (...abyste [vy] vrátili naše knihy. ...att ni skall lämna tillbaka våra böcker.) 
 
Det reflexiva possessiva pronomenet VY$M sin kan aldrig referera till ett subjekt som är 
åtskilt från de reflexiva pronomenet med QHå än eller jako som. 
 2QD MH VWDUãt QHå MHMt PDQåHO�  Hon är äldre än sin/hennes make. 
 2Q WR Yt VWHMQ� GRE�H MDNR MHKR åHQD� Han vet det lika bra som sin/hans fru. 
 
I 1 och 2 p sg och pl förekommer någon gång även P$M� WY$M� Qiã och váš. 
 -i PLOXMX VYRML�PRML EDELþNX�   Jag älskar min mormor. 
 
 

Reciproka pronomen 
 
Som reciprokt pronomen används huvudsakligen det reflexiva sebe sig, varandra. 
 
 

Demonstrativa pronomen 
 
Det grundläggande demonstrativa pronomenet ten denna betecknar ett föremål på 
obestämt avstånd och har en regelbunden hård  pronominell böjning.  
 
Singular  Plural 
mv mt n f  mv mt+f n 

ten to ta N ti ty ta 
toho ten to tu A ty ta 

toho té G W�FK 
tom té L W�FK 
tomu té D W�P 
tím tou I W�PL 

 
Vid utvidgning av detta demonstrativa  pronomen  med preciserande partiklar förblir 
dessa partiklar oförändrade vid böjningen, medan själva pronomenet böjs som vanligt. 
 
Þ -hle, Ü -to här 
      Þ tenhle, tahle, tohle...        den här                      
      Ü tento, tato, toto...            den här                      
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tam- där 
      tamten, tamta, tamto...         den där                      
tam- tillför betydelsen där.  
 7DPWHQ SiQ MH P$M EUDWU�   Den där herrn är min bror.  
 
Þ -hle Ü -to tillför betydelsen här.  
 Þ Tahle Ü 7DWR SDQt MH PRMH åHQD�  Den här damen är min fru.  
 Þ takovýhle Ü takovýto  sådan här 
 
För att beteckna föremål på kortare avstånd används Þ tenhle Ü tento den här. För att 
beteckna föremål på längre avstånd används tamten Ü onen den där. Onen har stammen 
on- och böjs på samma sätt som ten denna, dvs. onen, onoho, onom, onomu, oním… 
 
Med syftning på egenskap används takový sådan. 
 
 

Determinativa pronomen 
 
(OOHU lU Wêå VWHMQê GHPRQVWUDWLYD" 
ten samý Ü Wêå a WHQWêå samma (avser visst objekt) 
 
SINGULAR  PLURAL 
mv     mt     n      f            mv     mt+f   n      

Wêå 
WHQWêå 

Wpå 
WRWpå 

Wiå 
WDWiå 

N Wtå 
WLWtå 

Wpå 
W\Wpå 

Wiå 
WDWiå 

WpKRå Wêå 
WHQWêå 

Wpå 
WRWpå 

WRXå 
WXWpå 

A Wpå 
W\Wpå 

Wiå 
WDWiå 

WpKRå WpåH G WêFKå 
WpPå�H� a WRPWpå WpåH L WêFKå 

WpPXå WpåH D WêPå 
WêPå a WtPWpå WRXå 

WRXWpå 
I WêPLå 

 
 
stejný samma, likadan (avser objektets kvalitet) 
druhý annan (avser visst objekt) 
jiný annan, annorlunda (avser objekts kvalitet) 
sám själv 
SINGULAR  PLURAL 
mv     mt     n      f            mv     mt+f   n      

sám samo sama N sami samy sama 
Ü sama 
samého 

Ü sám 
samý 

Ü samo 
samé 

Ü samu 
samou 

A Ü samy 
samé 

Ü sama 
samá 

samého samé G samých 
samém samé L samých 
samému samé D samým 
samým samou I samými 
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samý självaste, allra, yttersta, bara, ren… 

samá voda bara, idel vatten, ze samého hedvábí av bara, ren siden, u samé zdi 
alldeles inne vid väggen, S�HG VDPRX GRYROHQRX alldeles före semestern 

 
 

Interrogativa pronomen 
 
De båda personliga interrogativa pronomenen kdo vem, med syftning på personer, och co 
vad, med syftning på djur och ting, har båda pronominell böjning med vissa oregelbundna 
inslag. 
Kdo vem används vid syftning på person, co vad vid syftning på ting. 
 
NOM kdo vem        
ACK koho              
GEN koho              
LOK kom               
DAT komu             
INS kým               
 
NOM co vad           
ACK co                  
GEN þHKR

LOK þHP

DAT þHPX

INS þtP

 
Det possessiva interrogativa pronomenet þt vems böjs regelbundet som mjukt adjektiv.  
 
De båda demonstrativa interrogativa pronomenen který vilken, med syftning på ett urval, 
och jaký hurdan, med syftning på kvalitet, har båda en regelbunden adjektivisk böjning. 
 
-åH kan fogas till vissa frågeord och ger en emotionell färgning och betoning.  
 &RåH"     Va?  
 
 

Indefinita pronomen 
 
De grundläggande indefinita pronomenen bildas av de interrogativa kdo vem, co vad, þt 
vems, který vilken, jaký  hurdan med prefixet Q�-, i högre stil även med suffixet -si. 

Q�NGR� NGRVL någon, en viss person, Q�FR� FRVL något, en viss sak, Q�þt� þtVL

någons, Q�NWHUê� NWHUêVL någon, en viss, Q�MDNê� MDNêVL någon slags, någon, en 
viss 

 
Vidare de icke avledda indefinita pronomenen jede«n en, XUþLWê en viss, nejede«n många. 
 
Av de interrogativa pronomen bildas en lång rad avledningar med varierande betydelse. 
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Med -koli(v)  bildas obestämda pronomen och pronominaladverb med tilläggsbetydelsen 
som helst. 

kdokoli(v) vem som helst, cokoli(v) vad som helst, þtNROL�Y� vems som helst, 
kterýkoli(v) vilken som helst, jakýkoli(v) hurdan som helst 

Med leda- bildas 
Med lec- bildas 
Med málo- bildas 
Med kde- bildas 
Med všeli- bildas 
 
 

Negerade pronomen 
 
Det enda icke avledda negerade pronomenet åiGQê ingen motsvarar de interrogativa 
který vilken. Övriga negerade pronomen bildas av de interrogativa pronomenen med 
hjälp av prefixet ni-. 
 n�kdo ingen kdo vem 
 nic inget co vad 
 QLþt ingens þt vems 
 åiGQê OBS! ingen který vilken 
 nijaký inget slags jaký hurdan 
 
Nic inget uppvisar i NA en förkortad form i förhållande till det interrogativa pronomenet.  
NOM nic inget           
ACK nic                   
GEN QLþHKR

LOK QLþHP

DAT QLþHPX

INS QLþtP

 
 

Indefinita pronomen 
 
Pronemenet  všeche�n  all,  hel  uppvisar  en  alldeles speciell böjning. I GLDIsg böjs det 
enligt den mjuka böjningen, medan det i  hela  plural  har den hårda böjningen. Dessutom 
har formerna i NAsg och NApl stamförlängning med -chn-, vilket leder till hårda 
ändelser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pronomen 

 97 

SINGULAR    PLURAL 
mv mt n f  mv mt+f n 

 
všechH«n 
Þ všece�k 

Ü vše 
všechno 
Þ všecko 

 
všechna 
Þ všecka 

N  
všichni 

 
všechny 

Þ všecky 

 
všechna 
Þ všecka 

všeho  
všechH«n 
Þ všece�k 

Ü vše 
všechno 
Þ všecko 

 
všechnu 
Þ všecku 

A  
všechny 
Þ všecky 

 
všechna 
Þ všecka 

všeho vší G všech 
všem vší L všech 
všemu vší D všem 
vším vší I všemi 

 
všeche«n all 
oba båda 
NDåGê varje 
 
 

Relativa pronomen 
 
Det vanligaste relativa pronomenet är který vilken. Även kdo som kan användas om 
personer. Vid syftning på ting, på ett neutralt pronomen eller på en hel sats används co 
som, liksom i talspråket mycket flitigt i alla funktioner. I kvalitativ syftning används jaký  
sådan som. I högre stil används Ü MHQå vilken. 
 
Singular    Plural 

mv mt n f  mv mt+f n 
MHQå MHå N MLå MHå 

MHMå a Q�Må 
MHKRå a Q�KRå 

MHMå a Q�Må 
 

MHå a Q�å MLå a QLå A MHå a Q�å 

MHKRå a Q�KRå Mtå a Qtå G MLFKå a QLFKå 
Q�På Qtå L QLFKå 

MHPXå a Q�PXå Mtå a Qtå D MLPå a QLPå 
MtPå a QtPå Mtå a Qtå I MLPLå a QLPLå 

 
 
Vidare finns specifika relativa possessiva pronomen. Formerna MHKRå (m/n sg), MHMtå(f 
sg), MHMLFKå (pl) vars brukas i överensstämmelse med ägarens genus och numerus. 
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Räkneord 
 
 

Grundtal 
 
0 nula 
1 jedna 
 

Räkneorden jedH«n har hård pronominell böjning. 
mv mt n f 

jede�n jedno jedna 
jednoho jede�n jedno jednu 

jednoho jedné 
jednom jedné 
jednomu jedné 
jedním jednou 

 
2 GY� 
3 W�L 
4 þW\�L 
 
Då räkneorden används utan någon speciell syftning som då man räknar, numrerar eller 
löser matematiska problem används som regel de feminina formerna jedna ett, GY� två 
men dva två förekommer också. Då man räknar takten används UD]� GYD� W�i ett, två, tre. 
 
 två   båda   tre  fyra 
N dva m, GY� f/n   oba m, RE� f/n   W�L  þW\�L 
A dva m, GY� f/n   oba m, RE� f/n   W�L  þW\�L 
G dvou   obou   W�t Þ W�HFK þW\� Þ þW\�HFK 
L dvou    obou   W�HFK  þW\�HFK 
D GY�PD   RE�PD   W�HP  þW\�HP 
I GY�PD    RE�ma    W�HPL  þW\�PL 
 
5 S�W 
6 šest 
7 sedm >�V(GXP] 
8 osm [ �2VXP] 
9 GHY�W 
10 deset 
11 jedenáct 
12 dvanáct 
13 W�LQiFW 
14 þWUQiFW 
15 patnáct 
16 šestnáct 
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17 sedmnáct 
18 osmnáct 
19 devatenáct 
20 dvacet 
21 dvacet jedna  jedenadvacet 
22 dvacet dva  dvaadvacet 
23 GYDFHW W�L  W�LDGYDFHW 
24 GYDFHW þW\�L  þW\�LDGYDFHW 
30 W�LFHW 
40 þW\�LFHW 
50 padesát 
60 šedesát 
70 sedmdesát 
80 osmdesát 
90 devadesát 
 
I sammansättningar av större enheter och ental används genomgående jedna och dva 
utan hänsyn till det ord räkneordet syftar på. 
      21       dvacet jedna  
      22       dvacet dva  
 101  sto jedna 
 202  GY� VW� GYD 
 
Sammansättningar av ental och tiotal kan på tjeckiska se ut på två sätt. Tiotalen kan 
föregå entalen precis som på svenska:  
 55  SDGHViW S�W  
 72  sedmdesát dva  
 91  devadesát jedna  
 
Entalen kan också föregå tiotalen som på tyska. Räkneorden fogas då samman med 
konjunktionen a och. Även då används genomgående formerna jeden och dva.  
 55  S�WDSDGHViW  
 72  dvaasedmdesát  
 91  jedenadevadesát  
 
Räkneord från fem och uppåt har i oblika kasus utom ackusativ ändelsen +i. 
  NA    GLDI  
 5 S�W    S�WL  
 6  šest    šesti 
 7 sedm >V(GXP]  sedmi [V(GPL]  
 8  osm [2VXP]  osmi [2VPL]  
 15  patnáct   patnácti  
men:  
 9  GHY�W    devíti 
 10 deset   deseti ~ desíti 
 55 SDGHViW S�W  SDGHViWL S�WL 
  S�WDSDGHViW  S�WDSDGHViWL 
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100 sto 
101 sto jedna 
200 GY� VW� 
300 W�L VWD 
400 þW\�L VWD 
500 S�W VHW 
600 šest set 
700 sedm set 
800 osm set 
900 GHY�W VHW 
1 000 tisíc 
2 000 dva tisíce 
3 000 W�L tisíce 
4 000 þW\�L WLVtFH 
5 000 S�W WLVtF 
6 000 šest tisíc 
1 000 000 milion ~ milión 
 
Vid sammansatta tal särskrivs varje deltal.  
 GYD WLVtFH GY� VW� GYDFHW GYD tvåtusen tvåhundra tjugotvå 
 
Interrogativa grundtal: kolik hur många/mycket. 
Obestämda grundtal: KRGQ� Ü mnoho många, mycket, trochu lite, málo få, (för) lite, pár 
ett par, Q�NROLN några, flera, tolik så mycket/många. 
 
Böjning: 
NA  kolik  hur många Q�NROLN några  mnoho  många 
GLDI  kolika    Q�NROLND  mnoha  
 
Oböjliga är 
 málo lite, få, pár ett par 
 
 

Ordningstal  
 
0 nultý 
1 první Ü prvý 
2 druhý 
3 W�HWt 
4 þWYUWê 
5 pátý 
6 šestý 
7 sedmý 
8 osmý 
9 devátý 
10 desátý 
11 jedenáctý 
12 dvanáctý 
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13 W�LQiFWê 
14 þWUQiFWê 
15 patnáctý 
16 šestnáctý 
17 sedmnáctý 
18 osmnáctý 
19 devatenáctý 
20 dvacátý 
21 dvacátý první  jedenadvacátý 
30 W�LFiWê 
40 þW\�LFiWê 
50 padesátý 
60 šedesátý 
70 sedmdesátý 
80 osmdesátý 
90 devadesátý 
100 stý 
200 dvoustý 
300 W�tVWê 
400 þW\�VWê 
500 S�WLVWê 
600 šestistý 
700 sedmistý 
800 osmistý 
900 devítistý 
1 000 tisící 
2 000 dvoutisící 
3 000 trítisící 
4 000 þW\�WLVtFt 
5 000 pštitisící 
6 000 šestitisící 
1 000 000 milionowy 
 
Observera att förledet i hundratal och tusental utgörs av de respektive entalens 
genitivform. 
 
Vid sammansatta ordningstal står samtliga led som ordningstal. 
 stý padesátý pátý etthundra femtiofemte 
 tisící první ettusen första 
 
Interrogativt ordningstal: kolikátý vilken (i ordningen). 
Indefinit ordningstal: Q�NROLNiWê någon, en (i ordningen). 
Ett determinativt ordningstal är poslední sista. 
 
 

Kollektiva räkneord 
 
1 jedny 8 osmery 
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2 dvoje 9 devatery 
3 troje 10 desatery 
4 þWYHU\ 11 jedenáctery 
5 patery 20 dvacatery 
6 šestery 21 jedenadvacatery 
7 sedmery  etc. 
 
Tiotal och ental kan endast kombineras genom att entalet får föregå tiotalet. 
 
Indefinit kollektivt räkneord: Q�NROLNHU\ några, flera. 
Interrogativa kollektiva räkneordet: kolikery  hur mycket, många. 
 
Kollektiva räkneord finns ej i varelsebetecknande maskulinum.  
I alla oblika former har de adjektivisk böjning. 
 
 mt+f n 

N jedny jedna 
A jedny jedna 
G MHGQ�FK 
L MHGQ�FK 
D MHGQ�P 
I MHGQ�PL 

 
 mt+f n 

N dvoje, troje 
A dvoje, troje 
G dvojích, trojích 
L dvojích, trojích 
D dvojím, trojím 
I dvojími, trojími 

 
 mt+f n 

N þWYHU\ þWYHUD 
A þWYHU\ þWYHUD 
G þWYHUêFK 
L þWYHUêch 
D þWYHUêP 
I þWYHUêPL 

Som þWYHU\ fyra böjs alla övriga kollektiva räkneord. 
 
Kollektiva räkneord används 
• vid substantiv som är plurale tantum, t.ex. 
 MHGQ\ GYH�H� GYRMH GYH�H en dörr, två dörrar 
 þWYHU\ Q$åN\ fyra saxar 
 jedny kalhoty ett par byxor 
 dvoje brýle två par glasögon 
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• vid substantiv som vanligtvis förekommer i viss uppsättning. De kollektiva räkneorden 
ersätter då motsvarande grundtal följt av lämpligt måttsangivande substantiv, t.ex. pár 
par, balení förpackning etc. 
 jedny rukavice ~ jeden pár rukavic ett par handskar 
 jedny plenky ~ jedno balení plene�k ett paket blöjor 
 
 

Deltal 
 
Deltalen bildas med avledningsändelsen -ina. 
 W�HWLQD tredjedel 
 þWYUWLQD fjärdedel 
 S�WLQD femtedel 
 šestina sjättedel 
 
Attributivt använda deltal. 
S$O halv, þWYUW kvart 
 
Självständigt använda substantiviska deltal 
polovina halva, hälft, þWYUWND fjärdedel, kvart 
 
 

Multiplikativa räkneord 
 
-krát bildar adverb som motsvarar svenskans räkneord + gånger.  
 jednou ≥ jedenkrát   ‘en gång’  
 dvakrát     ‘två gånger’  
 desetkrát     ‘tio gånger’  
 stokrát     ‘hundra gånger’  
 mnohokrát     ‘många gånger’  
 Q�NROLNUiW     ‘några gånger’  
 
Gång i ordningen uttrycks med prepositionen po för + ordningtal. 
 po prvé första gången 
Den interrogativa motsvarigheten heter 
 po kolikáté för vilken gång i ordningen 
 
Vid uppräkning används 
 za prvé för det första 
 za druhé för det andra 
 ]D W�HWt för det tredje 
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Distributiva räkneord 
 
Distributiva räkneord bildas med prepositionen po à följd av siffran i lokativ. 
1 po jednom (m, n), po jedné (f) en i taget, en var 
2 po dvou två i taget, två var 
3 SR W�HFK tre i taget, tre var 
5 SR S�WL fem i taget, fem var 
10 po deseti tio i taget, tio var 
 
 

Talsubstantiv 
 
0 nula nolla 
1 MHGQLþND etta 
2 dvojka tvåa 
3 trojka trea 
4 þW\�ND fyra 
5 S�WND femma 
6 šestka sexa 
7 VHGPLþND sjua  
8 RVPLþND åtta  
9 devítka nia  
10 desítka tia  
11 jedenáctka elva  
12 dvanáctka tolva 
13 W�LQiFWND 
20 dvacítka 
21 jedenadvacítka tjugoetta 
30 W�LFtWND trettia 
40 þW\�LFtWND fyrtia 
50 padesátka femtia 
100 stovka 
200 dvoustovka 
300 W�tVWRYND 
 
Talsubstantiven kan tillämpas i en snart sagt obegränsad rad betydelser, t ex 
 jedniþND� GYRMND� WURMND buss, spårvagn etc. nr 1, 2, 3 
 MHGQLþND� GYRMND� WURMND� þW\�ND� S�WND skolbetyg 1, 2, 3, 4, 5 11 
 þW\�LFtWND� SDGHViWND en ålder på 40, 50 etc. år 
 stovka hundralapp 
 
 

                                                   
11 I Tjeckien tillämpad omvänd betygssättning så att betyget 1 är det bästa och 5 det sämsta. 
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Sammansättningar 
 
Genitivform måste användas i sammansättningar.  
 W�LFHWLOHWê     trettioårig 
 S�WLOHWi GFHUD     en femårig dotter 
 dvouletý    tvåårig 
 
Vidare används mnoho- fler-, Q�NROLND- några-, flera- och S$O-/polo- halv-. 
 mnohoslovný mångordig 
 Q�NROLNDGHQQt några dagar lång, gammal 
 S$OOLWU halvliter 
 polotovar, polotma, polopravda halvfabrikat, halvmörker, halvsanning 
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Verb 
 

Verbets kategorier 
 
Det tjeckiska verbet har följande morfologiska kategorier: 
 
* aspekt 
 - ofullbordad   G�Oi  > 
 - fullbordad     > XG�Oi 
* modus 
 - indikativ   G�Oi  > XG�Oi 
 - imperativ   G�OHM  > XG�OHM 
 - optativ   D"G�Oi  > D" XG�Oi 
 - konjunktiv   G�ODO E\ > XG�ODO E\ 
* diates 
 - aktivum   G�Oi  > XG�Oi 
 - reflexivum   G�Oi VH  > XG�Oi VH 
 - passivum   MH G�OiQ > MH XG�OiQ 
* tempus 
 - presens   G�Oi  > XG�Oi 
 - futurum   buGH G�ODW > XG�Oi 
 - preteritum   G�ODO  > XG�ODO 
* infinita former 
 - infinitiv   G�ODW  > XG�ODW 
 - gerundium   G�ODMH  > XG�ODY 
 - preteritum particip  G�OiQ  > XG�OiQ 
 - l-particip   G�ODO  > XG�ODO 
 - presens particip  G�ODMtFt  > 
* avledningar 
 - verbalsubstantiv  G�OiQt  > XG�OiQt 
 - verbaladjektiv   G�ODFt  > 
* person 
 - första    G�OiP  > XG�OiP 
 - andra    G�Oiã  > XG�Oiã 
 - tredje    G�Oi  > XG�Oi 
* numerus 
 - singular   G�Oi  > XG�Oi 
 - plural    G�ODMt  > XG�ODMt 
* genus 
 - maskulinum varelse  d�ODOL  > XG�ODOL 
 - maskulinum ting  G�ODO\  > XG�ODO\ 
 - femininum   G�ODOD  > XG�ODOD 
 - neutrum   G�ODOR  > XG�ODOR 
 



Verb 

 107 

Verbets aspekter  
 
De flesta tjeckiska verb finns i två varianter, ”ett par”, varav det ena är fullbordat och det 
andra ofullbordat. Denna motsättning utnyttjas för att uttrycka en skillnad mellan 
accentuering av handlingens fullbordande, resultat, avslutande å ena sidan och 
handlingens förlopp, pågående å andra sidan.  
 8NOt]HO MVHP YþHUD QD FKDW��  Jag (höll på och) städade sommarstugan igår. 
 8NOLGLO MVHP YþHUD QD FKDW��  Jag städade (färdigt) sommarstugan igår. 
 
Den fullbordade aspekten anger att den talande ser handlingen som en helhet. Han 
betraktar handlingen liksom utifrån. Den fullbordade aspekten används därför mest när en 
handling betraktas i hela sitt förlopp, när handlingens början och/eller slut ligger inom 
den talandes blickfält. Handlingens varaktighet har ingen betydelse här; handlingen kan 
ha kort eller lång utsträckning i tiden.  
 
Den ofullbordade aspekten ger ingen information angående handlingens helhet. Den 
varken bekräftar eller förnekar den. Den talande betraktar handlingen i dess förlopp som 
om han befann sig inne i skeendet, vars början och slut han inte överblickar. Den 
ofullbordade aspekten kan alltså även återge avgränsade handlingar, men det väsentliga är 
att den talandes uppmärksamhet är riktad mot handlingens förlopp.  
 
Preteritum 
  8NOLGLO MVHP QD FKDW��   Jag har städat i sommarstugan.  

(Så nu är det gjort och där är rent.)  
 8NOt]HO MVHP QD FKDW��   Jag höll på och städade i sommarstugan.  

(T ex när du skulle hälsa på mig i stan.)  
 
Futurum 
  8NOLGtP QD FKDW��   Jag skall städa i sommarstugan.  

(Så att det blir gjort och där blir rent.)  
 %XGX XNOt]HW QD FKDW��  Jag skall städa i sommarstugan.  

(Så tyvärr hinner jag inte besöka dig.)  
 
Presens 
  8NOt]tP QD FKDW��   Jag städar i sommarstugan.  
 
 

Aspektpar  
 
De flesta svenska verb motsvaras av två tjeckiska, ett ofullbordat och ett fullbordat, som 
bildar ett aspektpar.  
 
Vid användning av ofullbordad aspekt står handlingen som sådan i blickfånget (dess 
förlopp, dess varaktighet eller upprepning av densamma).  
 
Vid användning av fullbordad aspekt understryks handlingens begränsning i tiden 
(början, slutet eller momentaniteten).  



Verb 

 

 
En pil pekar mot fullbordat verb och från ofullbordat. 
 
 

Aspektbildning  
 
Ett enkelt eller primärt verb kan vara ofullbordat eller fullbordat. De flesta är dock 
ofullbordade.  
 pít > dricka 
 mít > ha 
 psát > skriva 
 znát > känna, känna till 
men: 
 dát < ge 
 koupit < köpa 
 
 

Prefigering av primära verb 
 
Om man utgår från ett primärt, som regel ofullbordat verb kan man bilda ett fullbordat 
med hjälp av prefix. I vissa fall är prefixet helt eller nästan betydelsetomt. Man får då ett 
aspektpar där de båda verben har samma betydelse och endast skiljer sig åt till aspekten. 
 psát > napsat skriva 
 þHNDW > SRþNDW vänta 
 prosit > poprosit be 
 ptát se > zeptat se fråga 
 ~þDVWQLW VH > ]~þDVWQLW VH delta 
 telefonovat > zatelefonovat ringa, telefonera 
 zpívat > zazpívat sjunga 
 
Många verb av främmande ursprung bildar fullbordad aspekt med prefixet na-, andra med 
z-. 
 instalovat > nainstalovat installera 
 montovat > namontovat montera 
 plánovat > naplánovat planera 
 organizovat > zorganizovat organisera 
 
Oftast medför dock prefigeringen en betydelseförskjutning. Det är då inte fråga om ett 
aspektpar utan om ren ordbildning. Man får då genom prefigering fullbordade verb med 
en modifierad betyselse. 
 jíst > 

  > najíst se  
  > sníst 

äta 
äta sig mätt 
äta upp 

  pít > 
  > napít se 
  > vypít 
 

dricka 
dricka, släcka törsten 
dricka upp 
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 psát > 
  > podepsat 

skriva 
skriva under 

 YLG�W > 
  > XYLG�W 

se 
få se, få syn på 

 smát se > 
  > usmát se 

skratta 
le 

 
 

Suffigering av fullbordade verb 
 
Om man utgår från ett sådan prefigerat fullbordat verb med annan betydelse än det enkla 
verbet kan man bilda ett motsvarande ofullbordat verb med hjälp av suffix.  
 podepsat < podepisovat   skriva under 
 
Även ofullbordad motsvarighet till primära fullbordade verb bildas med suffix. 
 dát < dávat     ge 
 
När man bildar aspektpar med hjälp av suffix förändras oftas stammen något.  
 koupit < kupovat    köpa 
 uklidit < uklízet    städa 
 �tFW < �tNDW     säga 
 navštívit < QDYãW�YRYDW  besöka 
 
De vanligaste förhållandena mellan fullbordat och suffigerat ofullbordat verb är följande: 
 
-it < - ovat 
  koupit  < kupovat köpa 
  objevit  < objevovat upptäcka 
-at < -ovat 
  zakázat < zakazovat förbjuda 
  podepsat < podepisovat skriva under 
-at < -ávat 
  dát  < dávat  ge 
  prohrát < prohrávat förlora 
-ýt < - ývat 
  smýt  < smývat  tvätta av 
  zakrýt  < zakrývat täcka för 
-ít < - íjet 
  zabít  < zabíjet  slå ihjäl 
  vypít  < vypíjet  dricka ur 
-nout < -at 
  klesnout < klesat  sjunka, falla 
  kousnout < kousat  bita 
-it < -et 
  vrátit  < vracet  returnera, lämna tillbaks 
  uklidit  < uklízet  städa 
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Samtidig prefigering och suffigering 
 
I ett fåtal fall bildas ett aspektpar genom att båda verben avleds av ett primärt verb. Det 
fullbordade bildas genom prefigering och det pågående bildas genom suffigering med 
utgångspunkt i det primära verbet. 
 
chopit <      fatta, gripa tag 
  pochopit < chápat  fatta, förstå 
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Verbets former 
 
Verbets två stammar 
 

Infinitiv 
 
Infinitiv bildas med ändelsen +t:  
 YLG�W   /YL��-/e/+/t/   se  
 
Enstaviga infinitiver har som regel förlängd stamvokal. 
 dát  /d/-/a/+/t/  ge 
men 
 G�ODW  ��HO�-/a/+/t/  göra 
 
nu-stammar har alltid vokalförlängning i infinitiv. 
 minout  /mi/-/nu/+/t/  passera 
 
Detta gör att infinitiven har lång vokal medan l-participet som regel har kort vokal.  
   Infinitiv    L-particip 
 á ~ a  znát  känna   znal 
 é ~ e  vézt  transportera  vezl 
 í ~ e  �tFW  säga   �HNO 
   mít  ha   P�O 
 í ~ i  bít  slå   bil  
 ý ~ y  být  vara   byl 
 $ a R  U$VW  växa   rostl 
 ou ~ u  minout  passera   minul  
 
Tre verb har dock enstavig infinitiv med kort vokal: 

 jet  åka   jel 
   moct  kunna   mohl 
   VP�W  få lov   VP�O 
 
Om en enstavig infinitiv på -át prefigeras uteblir vokalförlängningen. 
 psát > napsat, nepsat   skriva, inte skriva 
 ptát se > zeptat se   fråga 
 znát, poznat    känna, lära känna 
 
Vid alla andra vokaler inträffar dock förlängningen även vid prefigering. 
 QpVW� S�LQpVW    bära, hämta 
 šít > ušít    sy 
 
Dessutom inträffar i infinitiv vissa konsonantväxlingar hos obstruent-stammar: 

/k/ /h/ /t/ /d/ /b/ 
È È È È È 
/c/ /c/ /s/ /s/ /bs/ 
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 péct  /pek/+/t/  baka 
 þtVW  �þH«t/+/t/   läsa 
 zábst  /z’áb/+/t/  frysa 
 
De stammar som slutar på -k-/-h- har i högre stil i stället infinitivändelsen +i.  
 péct   Ü péci   baka 
 �tFW   Ü �tFL    säga 
Vid verbet moct/moci anses dock inte ändelsen +t riktigt neutral utan den har en 
talspråklig klang. 
 Þ moct  Ü moci   kunna 
 
Ända fram till 1950-talet hade infinitivändelsen formen +ti i stället för +t inom 
vetenskaplig litteratur och i högre stil. I dag måste sådana former anses arkaiska. 
 YLG�W   ÜÜ YLG�WL  se 
 
 

L-particip  
 
L-participet bildas med ändelsen -l. I jämförelse med infinitiven har l-participet alltid den 
underliggande vokalens kvantitet, vilket  ofta innebär att stamvokalen i l-participet är kort 
medan den är lång (genom förlängning) i infinitiv. 
 brát   ta   bral   /b�r/-/a/-/l/ 
 péct  baka   pekl   /pek/-/�/-/l/     
 moct   kunde    mohl   /moh/-/�/-/l/    
 VHG�W   sitta    VHG�O   /VH��-/e/-/l/ 
 bydlet   bo    bydlel   /bidl/-/e/-/l/ 
 psát   skriva    psal   /p�s/-/a/-/l/  
 mít   ha    P�O   /mj/-/e/-/l/ 
 bít   slå   bil   /bi/-/�/-/l/  
 �tFW   säga    �HNO   ��HN�-/�/-/l/ 
 jíst   äta    jedl   /jed/-/�/-/l/ 
 þtVW  läsa   þHWO   /þ�t/-/�/-/l/ 
 minout  passera   minul   /mi/-/nu/-/l/ 
 U$VW  växa    rostl   /rost/-/�/-/l/ 
 
Hos nu-stammarna faller normalt detta -nu- bort i l-participet om det föregås av 
konsonant. I talspråket finns det dock som regel med även i denna grupp. 
 minul   /mi/-/nu/-/l/  passerade 
 tiskl Þ tisknul   �"LVN�-/nu/-/l/  tryckte 
 
Oregelbundet är:  
 jít   gå    šH«l  
 
Detta particip böjs substantiviskt i genus och numerus: 
mv mt f n  mv mt f n 
       � a o Sg G�ODO G�ODOD G�ODOR 
i      y a Pl G�ODOL G�ODO\ G�ODOD  



Verb 

 113 

 
L-participet förekommer endast i det sammansatta tempuset preteritum samt i konjunktiv. 
 

Verbets tre tempus 
 

Preteritum  
 
genom kombination av l-participet och presensformerna av hjälpverbet být i 1 och 2 p sg 
och pl (jsem, jsi, jsme, jste) och med rent l-particip i 3 pers sg och pl.  
   m  f  n 
1sg    G�ODO MVHP  G�ODOD MVHP    gjorde 
2sg    G�ODO MVL  G�ODOD MVL  
 hövligt  G�ODO MVWH G�ODOD MVWH 
3sg    G�ODO  G�ODOD  G�ODOR  
 
   inkl mv  exkl mv endast n 
1pl    G�ODOL MVPH  G�ODO\ MVPH  
2pl    G�ODOL MVWH G�ODO\ MVWH  
3pl    G�ODOL  G�ODO\  G�ODOD 
 
I 2sg kan hjälpverbet ersättas med ändelsen -s.  
 G�ODOV  G�ODO MVL   du gjorde (m) 
 G�ODODV  G�ODOD MVL   du gjorde (f) 
 
Detta -s fogas till närmast föregående ord.  
 Tys (= ty jsi) to napsal?   Har du skrivit det? 
 &RV � FR MVL� �tNDO"    Vad sade du? 
 
Vid reflexiva verb är denna sammandragning regelmässig i ett korrekt språkbruk. -s fogas 
då alltid till det efterföljande reflexiva pronomenet se eller si!  
 .GH VHV QDXþLO þHVN\"    Var har du lärt dig tjeckiska? 
 ÞÞ .GH MVL VH QDXþLO þHVN\" 
 3URþ VHV VPiO"    Varför skrattade du? 
 ÞÞ 3URþ MVL VH VPiO" 
 Kde sis koupil to pero?   Var har du köpt den pennan? 
 ÞÞ Kde jsi si koupil to pero? 
 
I synnerhet i 1 pers sg, men även ibland i 1 pers pl, utelämnas i talspråk hjälpverbet i 
preteritum under förutsättning att det personliga pronomenet finns utsatt i stället. 
 Þ Já si sedl ke svému stolu.   Jag satte mig vid mitt bord. 
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Presens och fullbordad futurum  
 

Fullbordat Presens 
 
Såsom gnomiskt eller historiskt presens förekommer presens av fullbordade verb. 
 To byste se divil, co lidé ukradnou. Ni skulle bli förvånad vad folk stjäl. 
 7DP Xå Q�NGR þHNi� D YãHFKQR RGYH]H� Där väntar någon redan och kör bort  

alltihop. 
 
 
 
Presens samt fullbordat eller enkelt futurum bildas på samma sätt.  I praktiken fördelar sig 
verben i presens på tre böjningstyper där varje böjningstyp har sin temavokal: á, í eller e.  
 
     a-böjn  i-böjn  e-böjn 
1p sg     -m/-u/-i   -ám   -ím  -u (-i) 
2p sg  -š   -áš  -íš  -eš 
3p sg  -�   -á  -í  -e 
1p pl  -me   -áme  -íme  -eme 
2p pl  -te   -áte  -íte  -ete 
3p pl  -ou/-í/-jí  -ají  -í (-ejí)  -ou (-í) 
 
Verbens e-böjning i presens har i normalt språkbruk genomgående de hårda ändelserna 
+u och +ou i 1 p sg och 3 p pl. I högre stil inträffar dock vokalväxling i 1sg och 3pl efter 
mjukt stamslut och dessa ändelser motsvaras av -i och -í, t ex 
 píšu   Ü píši    jag skriver  
 píšou   Ü píší    de skriver  
 Þ kupuju  Ü kupuji   jag köper 
 Þ kupujou  Ü kupují   de köper 
 
Vid det något oregelbundna verbet moct kunna förekommer dock i stället varianter med 
mjuk eller hård konsonDQW L VWDPVOXWHW �å Ü h) före -u/-ou. 
 Þ P$åX   Ü mohu  jag kan 
 Þ P$åRX   Ü mohou  de kan 
 
Futurum av fullbordade verb sammanfaller formellt med presens. Aktuellt presens bildas 
endast av ofullbordade verb. Historiskt presens eller generellt presens kan dock bildas av 
båda aspekterna. 
 
 
Pågående futurum 
 
med hjälp av hjälpverbet být i futurum (budu, budeš, bude, budeme, budete, budou).  
 EXGX VHG�W     jag kommer att sitta 
 bude þtVW     han kommer att läsa  
 
De bestämda rörelseverben E�åHW springa, hnát driva, jaga, jet åka, jít gå, OHW�W flyga, 
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nést bära, táhnout dra, vést föra, vézt transportera bildar futurum med prefixet S$-/po- 
som fogas till presensformerna. 

SRE�åtP    jag skall springa 
SRåHQX     jag skall driva 

 pojedu      jag skall åka  
 S$MGX      jag skall gå  
 poletím    jag skall flyga  

ponesu     jag skall bära 
potáhnu    jag skall dra 
povedu     jag skall föra 
povezu     jag skall transportera, köra 

 
Ofta används dock i stället för futurumformer av bestämda rörelseverb rent presens med 
futural betydelse. 

Zítra letím do Kanady. Jag flyger till Kanada i morgon. 
 
De fyra verben hnát driva, jaga, nést bära, táhnout dra, vést föra kan i överförd 
betydelse även bilda futurum med hjälpverb. 

Banka ponese ~ budeQpVW RGSRY�GQRVW� Banken kommer att bära ansvaret. 
$IpUD VH SRWiKQH a EXGH WiKQRXW GR ]i�t� Affären kommer att dra ut på tiden 
till september. 6SHFLiOQt WêP SRYHGH a EXGH YpVW Y\ãHW�RYiQt� En speciellt team 
kommer att leda undersökningen. 

 
 

Verbets övriga modus 
 

Imperativ  
 
Imperativ i 2sg bildas genom att den utljudande vokalen avlägsnas från 3sg. 
 ber  < /ber/-/e/  ta 
 VH�   � �VH��-/í/  sitt 
 
Hos a/á-stammar tilläggs ändelsen -ej i imperativ.  
 dávej   < /dáv/-/á/   ge 
Även vid vissa e/í-stammar tilläggs -ej i imperativ.  
 XP�M  < /umj/-/í/  se till att kunna 
 
Förkortning av stamvokal inträffar. 
 piš   < /píš/-/e/  skriv 
 
Vokalförlängning förekommer vid ett verb:  
 VW$M   < /stoj/-/í/  stå, stanna 
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I imperativ inträffar följande konsonantväxlingar: 
d 
È 
� 

t 
È 
" 

n 
È 
� 

 SRM�  � �S$MG�-/e/  kom 
 
Efter mer än en konsonant läggs -i till. 
 �HNQL  � ��HN�-/ne/  säg 
 
I 1pl tilläggs -me, i 2pl -te. 
 VH�PH  � �VH��-/í/  låt oss sitta 
 pište   < /píš/-/e/  skriv 
 
I stället för -i används inskottsvokalen -e- efter mer än en konsonant i 2sg och 1pl.  
 �HNQ�WH � ��HN�-/ne/  säg, tala om 
 MG�WH  < /jd/-/e/  gå 
 WLVNQ�WH  < /tisk/-/ne/  tryck 
 
 
 

Enkel konjunktiv  

Konjunktiv 
 
Tjeckisk konjunktiv motsvarar ungefär andra språks konjunktiv och konditionalis.  

�HNOD YUiWQpPX� Dby jí zavolal.  Hon hade sagt till portiern, att han skulle  
ringa henne.  

 Mohl bych ti o tom vypravovat.  Jag skulle kunna berätta för dig om det.  
 
 
 
Enkel konjunktiv bildas genom kombination av l-participet med de konjunktivbildande 
formerna av hjälpberbet být (bych, bys, by, bychom, byste, by).  
 
 m  f  n  hjälpverb 
1sg  G�ODO   G�ODOD     bych   skulle göra 
2sg  G�ODO   G�ODOD     bys  
    hövl. G�ODO   G�ODOD     byste 
3sg  G�ODO   G�ODOD   G�ODOR   by  
 
 inkl mv  exkl mv endast n 
1pl  G�ODOL   G�ODO\     bychom  
2pl  G�ODOL   G�ODO\     byste 
3pl  G�ODOL   G�ODO\   G�ODla   by  
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Konditional konjunktiv  
 
Konditional konjunktiv bildas genom att det konjunktivbildande hjälpverbet utvidgas 
med den konditionala partiekln kdy- till kdybych, kdybys, kdyby, kdybychom, 
kdybyste, kdyby. 
 
 
Final konjunktiv  
 
Final konjunktiv bildas genom att det konjunktivbildande hjälpverbet utvidgas med den 
finala partikeln a- till abych, abys, aby, abychom, abyste, aby. 
 
 

Optativ 
 
Optativ bildas genom att presens / fullbordat futurum föregås av partikeln D". 
 
1sg D" �X�G�OiP   1pl D" �X�G�OiPH 
2sg D" �X�G�Oiã   2pl D" �X�G�OiWH 
3sg D" �X�G�Oi   3pl D" �X�G�ODMt 
 
 

Övriga infinita former 
 

Preteritum gerundium  
 
Preteritum gerundium bildas som regel endast av fullbordade verb och detta sker med 
ändelserna -v (m sg), -vši (f/n sg), -vše (pl). Formerna förekommer endast i skriftspråket i 
högre stil. 
 Ü koupiv  /koup/-/i/-/v/   havande köpt (m sg) 
 Ü koupivši /koup/-/i/-/v/-/ši/ havande köpt (f/n sg) 
Om stammen slutar på konsonant faller -v- bort. 
 Ü S�LQHV  /S�L/-/nes/-/�/-/�/   havande hämtat (m sg)  
 Ü S�LQHVãL �S�L�-/nes/-/�/-/�/-/ši/ havande hämtat (f/n sg) 
 
 

Preteritum particip  
 
Passivt particip bildas i det stora flertalet fall av preteritumstammen med hjälp av suffixet 
-n. 
 YLG�Q  �YL����H�-/n/  sedd 
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i/í-stammar, samt vissa e/í- och nu/ne-stammar får ändelsen +/en/ som ger upphov till 
följande konsonantväxlingarpåverkar de bakre konsonanterna och s, z samt sk > ã". 
Växlingarna inträffar dock inte konsekvent. 

s 
È 
š 

z 
È 
å 

" 
È 
c 

� 
È 
z 

sk 
È 
ã" 

 
 prošen   bedd   prosit   be 
 WLãW�Q   tryckt   tisknout  trycka 
 
Suffixet -t används i ett mindre antal fall. Det används alltid hos �/je-, nu/ne- och a/n-
stammarna samt vid ett fåtal andra verb. 
 kryt   /kry/-/�/-/t/   täckt  
 minut   /mi/-/nu/-/t/  passerad 
 ]DþDW  /za/-�þ�-/a/-/t/  påbörjad 
 
 
Detta particip böjs substantiviskt/pronominellt eller adjektiviskt. Formerna benämns ofta 
kortform respektive långform. 
 
Förlängning av -/a/- inträffar före -/n/ i de substantiviskt böjda kortformerna. 
 dán   /d/-/a/-/n/   given  
 brán   /b�r/-/a/-/n/   tagen  
 
Förkortning av -/á/- inträffar före -/n/- i de adjektiviskt böjda långformerna. 
 hraný  /hr/-/á/-/n/-/ý/  spelad 
 daný  /d/-/a/-/n/-/ý/  given 
 
 mv mt f n 
Sg Ü dán Ü dána Ü dáno 
 daný daná dané 
Pl Ü dáni Ü dány Ü dána 
 daní dané daná 
 
De korta formerna tillhör skriftspråket och kan bara användas predikativt. De används 
flitigt för att bilda sammansatt passivum, vilket är en verbform som förekommer framför 
allt i högre stil.  
 
 

Verbalsubstantiv  
 
med ändelsen -ní eller -tí. Fördelningen av dessa ändelser är den samma som vid -n- och 
-t- i preteritum particip. 
 YLG�Qt   �YL����H�-��t�  seende 
 mytí   /my/-/�/-�"t�  tvättande 
 minutí    /mi/-/nu/-�"t�  passerande 
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Tvåstaviga verbalsubstantiv med a/e- eller a/á-stam har i verbalsubstantivet kort vokal -a- 
medan andra tvåstavig liksom alla flerstaviga i verbalsubstantivet har lång vokal -á-.  
 praní    /p�r/-/a/-��t�   tvättning, tvätt 
 SRNUDþRYiQt   /po/-�NUDþ�-/ova/-��t�  fortsättning 
dock 
 stání (á/ojí) 
 
 

Verbaladjektiv 
 
Verbaladjktiv bildas genom att ändelsen -cí -/c/-/ý/ läggs till infinitivstammen. 
 SVDFt VW$O   /ps/-/a/-/c/-/ý/  skrivbord 
 secí stroj  /se/-/�/-/c/-/ý/  såmaskin 
Vokalförkortning inträffar. 
 hrací automat   /hr/-/á/-/c/-/ý/  spelautomat 
 
Vid �/e-stammar och nu/ne-stammar med rot på konsonant används stamaffixet -/a/-. 
-nu- faller härvid bort. 
 tiskací písmena /tisk/-/a/-/c/-/ý/  tryckbokstäver 
 pletací   /plet/-/a/-/c/-/ý/  stick- 
 

Presens gerundium   
 
Presens gerundium bildas endast av pågående verb och förekommer endast i skriftspråket 
i högre stil. Ändelserna är: 

 vid hård stam vid mjuk stam 
m sg -a -e 
f/n sg -ouc -íc 
pl -ouce -íce 

 
 Ü nesa, nesouc, nesouce < /nes/-/e/  bärande 
 Ü VHG� � VHGtF� VHGtFH  � �VH��-/í/  sittande  
 
 

Presens particip  
 
Även presens particip bildas endast av pågående verb. Ändelserna är: 

 vid hård stam vid mjuk stam 
m sg -oucí -ící 

 
 nesoucí    < /nes/-/e/ bärande 
 sedící     � �VH��-/í/ sittande 
 
Presens particip böjs som ett mjukt adjektiv.  
 9LGtP OHåtFtKR FKODSFH�   Jag ser en liggande pojke.  
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Produktiva paradigm 
 
 

a~á-stammar 
 
infinitiv G�ODW göra pres 1 sg G�OiP 
  2 sg G�Oiã 
l-part m sg G�ODO  3 sg G�Oi 
 f sg G�ODOD  1 pl G�OiPH 
    2 pl d�OiWH 
pret ger m sg -G�ODY  3 pl G�ODMt 
  f/n sg -G�ODYãL  
  imp 2 sg G�OHM 
pret part kort G�OiQ  1 pl G�OHMPH 
   2 pl G�OHMWH 
pret part lång G�ODQê  
  pres ger m sg G�ODMH 
verb subst G�OiQt             f/n sg G�ODMtF 
  
verb adj G�ODFt pres part G�ODMtFt 
 
Enstaviga infinitiver får vokalförlängning, t.ex. dát ge, znát känna. 
 
Verbet nechat lämna, låta, låta vara har i imperativ dubbelformerna nech ~ nechej 
 
 

i~í-stammar 
 
infinitiv prosit     be pres 1 sg prosím 
  2 sg prosíš 
l-part m sg prosil  3 sg prosí 
 f sg prosila  1 pl prosíme 
    2 pl prosíte 
pret ger m sg -prosiv  3 pl prosí 
  f/n sg -prosivši  
  imp 2 sg pros 
pret part kort prošen  1 pl prosme 
   2 pl proste 
pret part lång prošený  
  pres ger m sg prose 
verb subst prošení             f/n sg prosíc 
  
verb adj prosicí pres part prosící 
 
Verb med enstavig stam får förlängd vokal i infinitiv, t.ex. mstít se hämnas, snít 
drömma. 
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I preteritum particip och verbalsubstantivet ersätts stammens utljudande /i/ med +/e/, 
vilket hos många verb, men inte alla,12 leder till följande konsonantväxlingar. 

s 
È 
š 

z 
È 
å 

t 
È 
c 

d 
È 
z 

 
 prosit, prošen be 
   men  vozit, vozen transportera, köra 
 platit, placen betala 

sladit, slazen söta  men  ODGLW� ODG�Q stämma 
 

ova~uje-stammar 
 
Suffixet /ova/ i preteritumstammen ersätts i presensstammen med /uje/.  
infinitiv kupovat     köpa pres 1 sg kupuju Ü kupuji 
  2 sg kupuješ 
l-part m sg kupoval  3 sg kupuje 
 f sg kupovala  1 pl kupujeme kupujem 
    2 pl kupujete 
pret ger m sg -kupovav  3 pl Þ kupujou Ü kupují 
  f/n sg -kupovavši  
  imp 2 sg kupuj 
pret part kort kupován  1 pl kupujme 
   2 pl kupujte 
pret part lång kupovaný  
  pres ger m sg kupuje 
verb subst kupování             f/n sg kupujíc 
  
verb adj kupovací pres part kupující 
 
 

nu~ne-stammar 
 
nu~ne-stammarna fördelar sig på två grupper beroende på om suffixet /nu/ föregås av en 
konsonant eller en vokal. Skillnader i böjningen kan observeras i l-participet, preteritum 
particip och imperativ.  
 

                                                   
12 Även infödda känner vid en del verb en osäkerhet, huruvida konsonantväxling skall tillämpas, och måste 
konsultera ordbok. 
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Vid rot på konsonant: 
infinitiv tisknout     trycka pres 1 sg tisknu 
  2 sg tiskneš 
l-part m sg tiskl Þ tisknul  3 sg tiskne 
 f sg tiskla Þ tisknula  1 pl tiskneme Þ tisknem 
    2 pl tisknete 
pret ger m sg -tisknuv  3 pl tisknou 
  f/n sg -tisknuvši  
  imp 2 sg tiskni 
pret part kort WLãW�Q � WLVNQXW  1 pl WLVNQ�PH 
   2 pl WLVNQ�WH 
pret part lång WLãW�Qê � WLVNQXWê  
  pres ger m sg tiskna 
verb subst WLãW�Qt � WLVNQXWt             f/n sg tisknouc 
  
verb adj tiskací pres part tisknoucí 
 
Vid rot på vokal: 
infinitiv minout     passera pres 1 sg minu 
  2 sg mineš 
l-part m sg minul  3 sg mine 
 f sg minula  1 pl mineme Þ minem 
    2 pl minete 
pret ger m sg -minuv  3 pl minou 
  f/n sg -minuvši  
  imp 2 sg PL� 
pret part kort minut  1 pl PL�PH 
   2 pl PL�WH 
pret part lång minutý  
  pres ger m sg mina 
verb subst minutí             f/n sg minouc 
  
verb adj  pres part minoucí 
 
Vokalförlängning i infinitiv.     
 
nu > � efter konsonant i l-particip i neutral eller högre stil. 
nu > +e  hos vissa verb efter konsonant före n  
 
 
Skillnaderna i böjning kan sammanfattas på följande sätt. 
  l-particip imperativ 
 Om /nu/ föregås av konsonant -l Þ -nul -ni 
 Om /nu/ föregås av vokal -nul -� 
 
Om roten helt saknar vokal sker normalt inget bortfall av /nu/. 
 usnout usnul usnula somna 
 hnout se    
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 hrnout se    
 hynout    
 napnout    
 schnout    
 
Två verb har i preteritum vanligare oregelbundna former: 

zapomenout < glömma   ]DSRPQ�O ≥ zapomenul  
vzpomenout si < komma ihåg   Y]SRPQ�O VL ≥ vzpomenul si. 

 



Verb 

 

Improduktiva paradigm 
 

e~í-stammar 
 
infinitiv VHG�W sitta pres 1 sg sedím 
  2 sg sedíš 
l-part m sg VHG�O  3 sg sedí 
 f sg VHG�OD  1 pl sedíme 
    2 pl sedíte 
pret ger m sg -VHG�Y  3 pl sedí 
  f/n sg -VHG�YãL  
  imp 2 sg VH� 
pret part kort VHG�Q ÜÜ sezen  1 pl VH�PH 
   2 pl VH�WH 
pret part lång VHG�Qê ÜÜ sezený  
  pres ger m sg VHG� 
verb subst VHG�Qt ÜÜ sezení             f/n sg sedíc 
  
verb adj VHG�Ft pres part sedící 
 
Liksom vid i~í-stammarna inträffar hos många verb i denna grupp följande 
konsonantväxlingar i preteritum particip liksom i verbalsubstantivet. 

s 
È 
š 

z 
È 
å 

t 
È 
c 

d 
È 
z 

 
På samma sätt böjs bl.a. E�åHW springa, bydlet bo, N�LþHW skrika, mizet > zmizet 
försvinna, muset måsta, pršet regna. 
 
Ett antal verb har en förlängd stam i 3 pl presens liksom i imperativ och presens 
gerundium och particip. 
 
infinitiv XP�W pres 1 sg umím 
  2 sg umíš 
l-part m sg XP�O  3 sg umí 
 f sg XP�OD  1 pl umíme 
    2 pl umíte 
pret ger m sg XP�Y  3 pl XP�Mt Þ umí 
  f/n sg XP�YãL  
  imp 2 sg XP�M 
pret part kort XP�Q  1 pl XP�MPH 
   2 pl XP�MWH 
pret part lång XP�Qê  
  pres ger m sg XP�MH 
verb subst XP�Qt             f/n sg XP�MtF 
  
verb adj XP�Ft pres part XP�MtFt 
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På samma sätt böjs framför allt verb som är avledda från annat verb eller nomen, bl.a. 
házet kasta, FK\E�W fattas, nabízet erbjuda, SRXãW�W släppa, S�HNiåHW hindra, S�HPêãOHW

fundera, tänka, vymýšlet tänka ut, S�LMtåG�W komma, anlända, UR]XP�W förstå, snášet 
tåla, stå ut, VW�tOHW skjuta, ztrácet förlora, záviset bero samt de primära verben VP�Wfå, 
få lov och znít låta. 
 
Ytterligare tre verb kan i högre stil ha förlängd stam i 3 pl presens liksom i presens 
gerundium och particip, men inte i imperativ. 
 bolet, bolí ÜÜ bolejí, bol, bole ÜÜ boleje, bolící ÜÜ bolející göra ont, värka 
 mizet, mizí ÜÜ mizejí, miz, mize ÜÜ mizeje, mizící ÜÜ mizející försvinna 

YHþH�HW� YHþH�t ÜÜ YHþH�HMt� YHþH�� YHþH�H ÜÜ YHþH�HMH� YHþH�tFt
ÜÜ YHþH�HMtFt äta kvällsmat 

 
Två verb uppvisar samma dubbelformer av presensstammen men har dessutom 
dubbelformer i preteritumstammen. 

bydlet ÜÜ bydlit, bydlel ÜÜ bydlil 
bydlí ÜÜ bydlejí, bydli, bydle ÜÜ bydleje, bydlící ÜÜ bydlející bo 

muset ÜÜ musit, musel ÜÜ musil 
musí ÜÜ musejí, -mus, muse ÜÜ museje, musící ÜÜ musející vara 
tvungen, måsta 

 
 

�~je-stammar  
 
infinitiv mýt pres 1 sg myju Ü myji 
  2 sg myješ 
l-part m sg myl  3 sg myje 
 f sg myla  1 pl myjeme Þ myjem 
    2 pl myjete 
pret ger m sg -myv  3 pl myjou Ü myjí 
  f/n sg -myvši  
  imp 2 sg myj 
pret part kort myt  1 pl myjme 
   2 pl myjte 
pret part lång mytý  
  pres ger m sg myje 
verb subst mytí             f/n sg myjíc 
  
verb adj mycí pres part myjící 
 
På samma sätt böjs:  
 bít bil bije slå 
 dít se G�O VH G�MH VH hända 
         verb.subst. G�Qt 
 klít klel kleje förbanna, svära 
 kout kul kuje smida 
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 krýt kryl kryje täcka 
 lít lil leje Ü leje hälla 
 obout obul obuje sätta på sko 
 pít pil pije dricka 
 plít plel pleje rensa ogräs 
 ÜÜ plít plil plije spotta 
 rýt ryl ryje gravera, etsa; böka 

i jord 
 sít sel Ü sil seje så 
 šít šil šije sy 
 zout zul zuje ta av sko 
 åtW åLO åLMH leva 
 
infinitiv S�iW pres 1 sg S�HMX Ü S�eji 
  2 sg S�HMHã 
l-part m sg S�iO  3 sg S�HMH 
 f sg S�iOD  1 pl S�HMHPH Þ S�HMHP 
    2 pl S�HMHWH 
pret ger m sg -S�iY  3 pl S�HMRX Ü S�HMt 
  f/n sg -S�iYãL  
  imp 2 sg S�HM 
pret part kort S�iQ  1 pl S�HMPH 
   2 pl S�HMWH 
pret part lång   
  pres ger m sg S�HMH 
verb subst S�iQt             f/n sg S�HMtF 
  
verb adj S�DFt pres part S�HMtFt 
 
På samma sätt böjs:  
 hrát hrál hraje spela 
         verb.subst hraní   imp. hraj ÜÜ hrej 
 K�iW K�iO K�HMH värma 
 smát se smál se VP�MH VH skratta 
 tát tál taje töa, smälta 
 zrát zrál zraje mogna 
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a~ne-stammar 
 
infinitiv tít pres 1 sg tnu 
  2 sg tneš 
l-part m sg "DO  3 sg tne 
 f sg "DOD  1 pl tneme Þ tnem 
    2 pl tnete 
pret ger m sg -"DY  3 pl tnou 
  f/n sg -"DYãL  
  imp 2 sg tni 
pret part kort "DW  1 pl WQ�PH 
   2 pl WQ�WH 
pret part lång "DWê  
  pres ger m sg tna 
verb subst W�Wt             f/n sg tnouc 
  
verb adj "DFt "" pres part tnoucí 
 
Vokalförlängning i infinitiv. 
" > t  före n 
 
På samma sätt böjs:  
 ]DþtW� ]DþDO� ]DþQH börja 
 
infinitiv vzít <     ta fut 1 sg vezmu 
  2 sg vezmeš 
l-part m sg vzal  3 sg vezme 
 f sg vzala  1 pl vezmeme 
    2 pl vezmete 
pret ger m sg vzav  3 pl vezmou 
    
pret part kort vzat imp 2 sg vezmi 
   1 pl YH]P�PH 
pret part lång vzatý  2 pl YH]P�WH 
   
verb subst -vzetí   
  
verb adj    
 
En rad verb med infintiv på -jmout har i övrigt en preteritumstam enligt a~ne-böjningen. 
I vardagligt språk har dock vissa dessa verb en böjning anpassad till nu~ne-böjningen. Hit 
hör bl.a. 
 dojmout, dojal, dojat, dojetí, dojme, dojmi göra djupt intryck 

ujmout, ujmul, ujmut, ujmutí, ujme, ujmi ta in (ett plagg), göra smalare 
ujmout se, ujal se Þ ujmul se, ujav se, ujat, ujmutí ÜÜ ujetí, ujme se, ujmi se 

ta, ta sig an; ta sig (om växt) 
najmout, najal Þ najmul, najat Þ najmut, najmutí, najme, najmi hyra 
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infinitiv -jmout fut 3 sg -jme 
    
l-part m sg -jal Þ -jmul imp 2 sg -jmi 
      
pret part kort -jat    
  
verb adj -jetí   
 
infinitiv Ü RGSRþQRXW <     vila 

RGSRþLQRXW  
fut 3 sg Ü RGSRþQH 

RGSRþLQH 
    
l-part m sg Ü RGSRþDO 

RGSRþLQXO 
Þ RGSRþQXO 

imp 2 sg Ü RGSRþQL 
RGSRþL� 

      
pret part kort Ü RGSRþDW 

RGSRþLQXW 
Þ RGSRþQXW 

   

 
 

a~e-stammar 
 
infinitiv mazat pres 1 sg PDåX ÜÜ PDåL 
  2 sg PDåHã 
l-part m sg mazal  3 sg PDåH 
 f sg mazala  1 pl PDåHPH Þ PDåHP 
    2 pl PDåHWH 
pret ger m sg -mazav  3 pl PDåRX ÜÜ PDåt 
  f/n sg -mazavši  
  imp 2 sg PDå 
pret part kort mazán  1 pl PDåPH 
   2 pl PDåWH 
pret part lång mazaný  
  pres ger m sg PDåH 
verb subst mazání             f/n sg PDåtF 
  
verb adj mazací pres part PDåtFt 
 
Observera vokalförlängning i enstavig infinitiv, t.ex. brát  ta men vybrat ta ut. 
 
Vokalförlängning sker endast i mer än tvåstaviga verbalsubstantiv, t.ex. zvaní men 
pozvání inbjudan. 
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Följande konsonantväxlingar inträffar i presensstammen: 
s 
È 
š 

z 
È 
å 

sl 
È 
šl 

k 
È 
þ 

h 
È 
å 

 
   
På samma sätt böjs:  
 cpát, cpal, cpe, cpi proppa full 
 Ni]DW� Ni]DO� NiåH� NDå predika 
 OKiW� OKDO� OåH� OåL ljuga 
 poslat, poslal, pošle, pošli skicka 
 �YiW� �YDO� �YH� �YL skrika, ryta 
 XNi]DW� XNi]DO� XNiåH� XNDå visa 
 vázDW� Yi]DO� YiåH� YDå binda 
 zvát, zval, zve, zvi bjuda 
Med oregelbunden vokalförlängning i presensstammen. 
 SODNDW� SODNDO� SOiþH� SODþ a SODNHM gråta 
 
Några verb har den flyktiga vokalen -/e/- i presensstammen och detta -/e/- ger i ett fall 
upphov till konsonantväxling:  
 brát, bral, be�re, be�r ta 
 KQiW� KQDO� åH�QH� åH�� jaga 
 prát, pral, pe�re, pe�r tvätta 

srát, sral, se�re, se�r skita 
 stlát, stlal, ste�le, ste�l bädda 
 åUiW� åUDO� åH�UH� åH�r äta, vräka i sig 
Ett verb har den flyktiga vokalen -/í/- i presensstammen:  
 psát, psal, píše, piš, píšící skriva 
 
Ett par verb har parallella former i imperativ och presens gerundium och particip. 

plakat, pres. SOiþH� imp. SODþ a SODNHM� pres. ger.SOiþH� SODþtF� SODþtFH a

plakaje, plakajíc, plakajíce, pres. part.SODþtFt a SODNDMtFt gråta 
 
plavat, pres. plave, imp. plav ~ plavej, men endast oregelbundet pres. ger. 

plavaje, pres. part. plavající simma 
 
klepat, klepal, klepe ~ klepá, klep ~ klepej, klepaje, klepající knacka 
sypat, sypal, sype ~ sypá, syp ~ sypej, sypaje, sypající strö, hälla 
šlapat, šlapal, šlape ~ šlapá, šlap ~ šlapej, šlapaje, šlapající trampa 

 
Ett par verb har parallella former i imperativ och presens gerundium och particip. 

þHVDW� þHVDO� þHãH a þHVi� þHã a þHVDM� þHãH a þHVDMH� þHãtFt a þHVDMtFt kamma, 
frisera 

�H]DW� �H]DO� �HåH a �H]i� �Hå a �H]HM� �HåH a �H]DMH� �HåtFt a �H]DMtFt skära, såga 
 
Andra verb vacklar endast i presens medan de i imperativ och presesn gerundium och 
particip bara har de mera moderna formerna enligt a-böjningen. 

houpat, houpal, houpe ~ houpá, houpej, houpaje, houpající 
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hýbat, hýbal, hýbe ~ hýbá, hýbej, hýbaje, hýbající 
NORX]DW� NORX]DO� NORXåH a NORX]i� NORX]HM� NORX]DMH� NORX]DMtFt halka, glida 
kopat, kopal, kope ~ kopá, kopej, kopaje, kopající sparka; gräva 
koupat, koupal, koupe ~ koupá, koupej, koupaje, koupající bada trans. 

(koupat se bada intr.) 
YU]DO� YU]DO� YUåH a YU]i� YU]HM� YU]DMH� YU]DMtFt knarra 
 

 
Ett verb med preteritumstam med bakre konsonant har stam på bakre konsonant även i 
presesn gerundium och presens particip. 
 OKiW� OåH� OKD� OKRXF� OKRXFH� OKRXFt 
 

e~e-stammar 
 
infinitiv W�tW > gnida pres 1 sg W�X ÜÜ tru 
  2 sg W�Hã 
l-part m sg W�HO  3 sg W�H 
 f sg W�HOD  1 pl W�HPH Þ W�HP 
    2 pl W�HWH 
pret ger m sg -W�HY  3 pl W�RX ÜÜ trou 
  f/n sg -W�HYãL  
  imp 2 sg W�L 
pret part kort W�HQ  1 pl W�HPH 
   2 pl W�HWH 
pret part lång W�HQê  
  pres ger m sg tra 
verb subst W�HQt             f/n sg trouc 
  
verb adj W�HFt pres part troucí 
 
Observera vokalförlängning i infinitiv med enstavig rot, t.ex. ]DY�tW stänga. 
 
r > �  före + 
 
På samma sätt böjs:  
 G�tW VH 
 RWHY�tW� RWHY�HO� RWHY�H öppna 
 S�tW VH 
 XP�tW� XP�HO� XP�H dö 
 ]DY�tW� ]DY�HO� ]DY�H stänga 
Med inskott av flyktig vokal i presensstammen. 
 mlít, mlel, me�le mala 
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�~e-stammar 
 
infinitiv nést pres 1 sg nesu 
  2 sg neseš 
l-part m sg nesl  3 sg nese 
 f sg nesla  1 pl neseme Þ nesem 
    2 pl nesete 
pret ger m sg -nes  3 pl nesou 
  f/n sg -nesši  
  imp 2 sg nes 
pret part kort nesen  1 pl nesme 
   2 pl neste 
pret part lång nesený  
  pres ger m sg nesa 
verb subst nesení             f/n sg nesouc 
  
  pres part nesoucí 
 
Före ändelsen +/t/ i infinitiv förekommer följande konsonantväxlingar: 

b 
È 
bs 

t 
È 
s 

d 
È 
s 

k 
È 
c 

h 
È 
c 

 
På samma sätt böjs:  
 NUiVW� NUDGO� NUDGH� NUD� stjäla 
 NYpVW� NYHWO� NYHWH� NYH" blomma 
 lézt, lezl, leze, lez krypa; klättra 
 PpVW� PHWO� PHWH� PH" sopa 
 SOpVW� SOHWO� SOHWH� SOH" fläta, sticka 
 S�tVW� S�HGO� S�HGH� S�H� spinna 
 U$VW� URVWO� URVWH� URV" växa 
 vést, vedl, vede� YH� föra 
 vézt, vezl, veze, vez forsla 
Med vokalväxling i roten. Preteritum particip och verbalsubstantivet har samma 
stamvokal som presesnformerna. 

/á/~/e/ W�iVW� W�iVO� W�HVH skaka 
zábst, zábl, zebe frysa 

 /e/~/�/  þtVW� þHWO� þWH läsa 
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Stam på bakre konsonant 
 
infinitiv péct Ü péci pres 1 sg SHþX ÜÜ peku 
                                          > ugnsbaka, -steka  2 sg SHþHã 
l-part m sg pekl  3 sg SHþH 
 f sg pekla  1 pl SHþHPH 
    2 pl SHþHWH 
pret ger m sg -pek  3 pl SHþRX ÜÜ pekou 
  f/n sg -pekši  
  imp 2 sg SHþ ÜÜ pec 
pret part kort SHþHQ  1 pl SHþPH ÜÜ pecme 
   2 pl SHþWH ÜÜ pecte 
pret part lång SHþHQê  
  pres ger m sg peka 
verb subst SHþHQt             f/n sg pekouc 
  
  pres part pekoucí 
 
Före ändelsen +/t/ i infinitiv förekommer följande konsonantväxlingar: 

k 
È 
c 

h 
È 
c 

 
I presens och imperativ liksom preteritum particip och verbalsubstantivet förekommer 
följande konsonantväxlingar: 

k 
È 
þ 

h 
È 
å 

 
I imperativ förekommer följande konsonantväxlingar i högre stil: 

k 
È 
c 

h 
È 
z 

 
På samma sätt böjs:  

REOpFW� REOpNO� REOHþH � klä på 
WpFW� WHNO� WHþH rinna, flyta 
YOpFW� YOHNO� YOHþH släpa 

Med bevarad längd i l-participet: 
WORXFW� WORXNO� WOXþH banka, slå 
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infinitiv Þ moct Ü moci >     kunna pres 1 sg Þ P$åX Ü mohu 
  2 sg P$åHã 
l-part m sg mohl  3 sg P$åH 
 f sg mohla  1 pl P$åHPH 
    2 pl P$åHWH 
pret ger m sg moh  3 pl Þ P$åRX Ü mohou 
    
pret part kort  imp 2 sg -moz ÞÞ -PRå 
   1 pl  
pret part lång -PRåHQ  2 pl  
   
verb subst -PRåHQê pres ger m sg moha 
  
verb adj -PRåHQt pres part mohoucí 
 
På samma sätt böjs:  
 Þ pomoct Ü SRPRFL� SRPRKO� SRP$åH � hjälpa 
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Oregelbundna verb 
 
Vid de verb som endast är oregelbundna så till vida att de uppvisar ett avvikande 
förhållande mellan preteritum- och presensstammen har endast temaformerna upptagits 
då övriga former bildas på regelbundet sätt med dessa som utgångspunkt. 
 
infinitiv bát se > vara rädd pres 3 sg bojí se 
l-part n sg bál se  3 pl bojí se 
pret part m sg  imp 2 sg boj se 
 
infinitiv být vara pres 1 sg jsem 
  2 sg jsi ~ -s 
l-part m sg byl  3 sg je        neg: není 
 f sg byla  1 pl jsme 
    2 pl jste 
pret ger m sg -byv  3 pl jsou 
  f/n sg -byvši  
  fut 1 sg budu 
   2 sg budeš 
   3 sg bude 
   1 pl budeme 
   2 pl budete 
verb subst bytí  3 pl budou 
  
  imp 2 sg EX� 
    
   pres ger m sg jsa 
 
infinitiv chtít > vilja pres 1 sg chci 
  2 sg chceš 
l-part m sg FKW�O  3 sg chce 
    1 pl chceme Þ chcem 
    2 pl chcete 
    3 pl FKW�Mt ÜÜ chtí 
    
 imp 2 sg FKW�M 
     
    
   
   pres ger FKW� 
  
 FKW�Qt pres part  
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infinitiv jet                 åka pres 1 sg jedu 
  2 sg jedeš 
l-part m sg jel  3 sg jede 
 f sg jela  1 pl jedeme 
    2 pl jedete 
pret ger m sg   3 pl jedou 
  f/n sg   
  fut 1 sg pojedu 
pret part kort   2 sg pojedeš 
   3 sg pojede 
pret part lång   1 pl pojedeme 
   2 pl pojedete 
verb subst   3 pl pojedou 
  
  imp 2 sg MH� � SRMH� 
  1 pl MH�PH � SRMH�PH 
   2 pl MH�WH � SRMH�WH 
    
   pres ger m sg  
               f/n sg  
      
  pres part jedoucí 
 
infinitiv jíst >     äta pres 1 sg jím 
  2 sg jíš 
l-part m sg jedl  3 sg jí 
 f sg jedla  1 pl jíme 
    2 pl jíte 
pret ger m sg   3 pl jedí 
    
pret part kort  imp 2 sg jez 
   1 pl jezme 
pret part lång   2 pl jezte 
   
verb subst  pres ger m sg  
  
verb adj  pres part  
 
På samma sätt böjs: 
 VQtVW� VQ�GO� VQt� VQ�Gt� VQ�] < äta upp 
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infinitiv jít                 gå pres 1 sg jdu 
  2 sg jdeš 
l-part m sg še�l  3 sg jde 
 f sg šla  1 pl jdeme 
    2 pl jdete 
pret ger m sg   3 pl jdou 
  f/n sg   
  fut 1 sg S$MGX 
pret part kort   2 sg S$MGHã 
   3 sg S$MGH 
pret part lång   1 pl S$MGHPH 
   2 pl S$MGHWH 
verb subst   3 pl S$MGRX 
  
  imp 2 sg jdi gå � SRM� kom 

QHFKR� 
  1 pl MG�PH � SRM�PH 
   2 pl MG�WH � SRM�WH 
    
   pres ger m sg  
               f/n sg  
      
  pres part jdoucí 
 
infinitiv mít >     ha pres 1 sg mám 
  2 sg máš 
l-part m sg m�O  3 sg má 
 f sg P�OD  1 pl máme 
    2 pl máte 
pret ger m sg   3 pl mají 
    
pret part kort  imp 2 sg P�M 
   1 pl P�MPH 
pret part lång   2 pl P�MWH 
   
verb subst  pres ger m sg maje 
  
verb adj  pres part mající 
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infinitiv �tFW Ü �tFL <     säga fut 1 sg �HNQX 
  2 sg �HNQHã 
l-part m sg �HNO  3 sg �HNQH 
 f sg �HNOD  1 pl �HNQHPH 
    2 pl �HNQHWH 
pret ger m sg   3 pl �HNQRX 
    
pret part kort �HþHQ imp 2 sg �HNQL 
   1 pl �HNQ�PH 
pret part lång �HþHQê  2 pl �HNQ�WH 
   
verb subst  pres ger m sg  
  
verb adj  pres part  
 
infinitiv spát >     sova pres 1 sg spím 
  2 sg spíš 
l-part m sg spal  3 sg spí 
 f sg spala  1 pl spíme 
    2 pl spíte 
pret ger m sg -spav  3 pl spí 
    
pret part kort -spán imp 2 sg spi 
   1 pl VS�PH 
pret part lång -spaný  2 pl VS�WH 
   
verb subst spaní pres ger m sg  
  
verb adj spací pres part spící 
 
infinitiv stát >     stå; kosta pres 1 sg stojím 
  2 sg stojíš 
l-part m sg stál  3 sg stojí 
 f sg stála  1 pl stojíme 
    2 pl stojíte 
pret ger m sg   3 pl stojí 
    
pret part kort  imp 2 sg VW$M 
   1 pl VW$MPH 
pret part lång   2 pl VW$MWH 
   
verb subst stání pres ger m sg stoje 
  
verb adj  pres part stojící 
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infinitiv stát se <     bli; hända fut 1 sg stanu se 
  2 sg staneš se 
l-part m sg stal se  3 sg stane se 
 f sg stala se  1 pl staneme se 
    2 pl stanete se 
pret ger m sg   3 pl stanou se 
    
pret part kort  imp 2 sg VWD� VH 
   1 pl VWD�PH VH 
pret part lång   2 pl VWD�WH VH 
   
verb subst    
  
verb adj    
På samma sätt böjs 
 dostat < få, erhålla  
 vstát < stiga upp; resa sig 
 ]$VWDW < stanna; förbli 
 
infinitiv Y�G�W >     veta pres 1 sg vím 
  2 sg víš 
l-part m sg Y�G�O  3 sg ví 
 f sg Y�G�OD  1 pl víme 
    2 pl víte 
pret ger m sg -Y�G�Y  3 pl Y�Gt 
    
pret part kort  imp 2 sg Y�] 
   1 pl Y�]PH 
pret part lång   2 pl Y�]WH 
   
verb subst  pres ger m sg Y�GD 
  
verb adj  pres part Y�GRXFt 
På samma sätt böjs: 
 GR�]�Y�G�W VH < ta, få reda på (dock imp. GR�]�Y�� VH) 
 RGSRY�G�W < svara 
 RSRY�G�W < berätta 
 SRY�G�W < säga, tala om 
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infinitiv YLG�W >     se pres 1 sg vidím 
  2 sg vidíš 
l-part m sg YLG�O  3 sg vidí 
 f sg YLG�OD  1 pl vidíme 
    2 pl vidíte 
pret ger m sg   3 pl vidí 
    
pret part kort YLG�Q imp 2 sg viz 
   1 pl vizme 
pret part lång YLG�Qê  2 pl vizte 
   
verb subst YLG�Qt pres ger m sg  
  
verb adj  pres part  
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Diateser 
 

Reflexiva verb  
 
I reflexiva verb ingår ett av de båda reflexiva pronomenen se eller si.  
 mýt se tvätta sig 
 S�iW VL önska sig 
 
Det reflexiva pronomenet se eller si används oförändrat i alla verbets personer.  
 
Reflexiva verb används i ett antal olika funktioner. 
 

Reflexive tantum 
 
Många verb är reflexivum tantum vilket innebär att de bara har den reflexiva formen. 
Dessa verb utgör inte någon egentlig reflexiv diates. 
 Ptal jsem se ho.      Jag frågade honom.    
 Usmála se.        Hon log. 
 
Sådana verb är 
 bát se >    vara rädd  
 dívat se > podívat se   titta                                              
 ptát se > zeptat se    fråga                                                   
 smát se > zasmát se   skratta 

 usmát se < usmívat se   le 
 
Reflexivum tantum förekommer även med dativformen si. 
 všimnout si < všímat si  lägga märke till 
 
Så även vid viss opersonliga verb 
 Podruhé se mu to povedlo.   Andra gången lyckades det för honom.  
 zdá se mi     det tycks mig 
 
• Det kan motsvara svenskt passivum. ????? 
 Ozvaly se lehké kroky.   Det hördes lätta steg. 
 
Reciprok betydelse 
• Det kan uttrycka reciprocitet och motsvara svenskt varandra.  
 =QDMt VH Xå GYDFHW OHW�    De har känt varandra i tjugo år.  
 
Reflexiv betydelse 
• Det kan motsvara svenskt reflexivt verb.  
 Posadil se.        Han satte sig. 
 Zvykl si.    Han vande sig. 
 
Reflexiva former bestående av motsvarande icke-reflexiva verb och det reflexiva 
pronomenet se förekommer av många verb. För att kunna tala om reflexiv diates krävs 
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kontrast med aktiv och ev. också med passiv diates.  
 akt. mýt     tvätta  
 refl. mýt se     tvätta sig  
 pass. být myt   bli tvättad 
 akt. VWDY�W    bygga 
 refl. VWDY�W VH   byggas 
 pass. EêW VWDY�Q   bli byggd 
 
Det logiska subjektet utelämnas 
• Det kan motsvara svenskt man eller vi och därigenom ange en allmän betydelse.  
 Píše se nová kóna z matiky.   Vi skriver ett nytt prov i matte.  
 7R VH QHG�Oi�    Så gör man inte. 
 7DQþLOR VH D ]StYDOR�   Det dansades och sjöngs. 
 
Bildningar till icke-reflexiva verb med det reflexiva pronomenet si i dativ utgör inte 
någon egentlig reflexiv diates. Här fyller pronomenet sin vanliga dativfunktion i det att 
det uttrycker till vems fördel något sker. 
 S�iW      önska  
 S�iW VL      önska sig  
 
Det reflexiva pronomenet si i dativ används ofta för att uttrycka att något sker till 
subjektets fördel, är behagligt eller njutbart för subjektet eller därför att subjektet har lust 
att utföra handlingen i fråga. 
 V kuchyni jsem si rozsvítil.   Jag tände ljuset i köket. 
 ýWX VL�     Jag sitter och läser. 
 
 

Passivum 
 
Passiv diates bildas med respektive tidsform av hjälpverbet být vara och passivt particip.  
 
Presens:  jsem prošen   jag blir ombedd 
Preteritum: byl jsem prošen  jag blev ombedd 
Futurum:  budu prošen   jag kommer att bli ombedd 
Konjunktiv:  byl bych prošen  jag skulle bli ombedd 
Imperativ:  EX� SURãHQ   bli ombedd 
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Bildning av verb 
 
 

Prefigering 
 
do- 1 ända till, fram till 
 dojet      komma fram  
do- 2 till slut, resten 
 dojíst     äta upp resten 
 dopsat      skriva klart 
na- på, fast 
 nalepit      klistra på 
na- se tills man fått nog 
 najíst se     äta sig mätt 
nad(e)- 1 upp 
 nadzvednout    lyfta upp 
nad(e)- 2 spara tid, i förväg, genväg  
 nadjet     köra in tid, köra en genväg 
ob(e)- runt omkring 
 obejít      gå runt 
od(e)- 1 från, bort 
 odnést      bära bort 
 odjet     åka iväg 
 odejít      gå iväg 
od(e)- 2 tillbaks, som svar 
 odfaxovat    faxa tillbaks, faxa ett svar 
po- en stund, lite i taget, lite grann. Uttrycker delimitativ aktionsart. 
 SRKRYR�LW VL     prata en liten stund 
 SRVHG�W     sitta en liten stund 
 poztrácet     förlora lite i taget 
 pochvívat     darra lite 
 poposednout     flytta sig lite 
 pojíst      äta lite 
 SROHåHW     ligga lite 
pod(e)- in under 
 podjet      köra in under 
pro- igenom 
 projet      köra igenom 
S�H- över, tvärs över 
 S�HMtW      gå över 
S�HG�H�- framför, före, förbi 
 S�HGMHW     köra om 
S�L- hit, till  
 S�LQpVW     hämta 
 S�LMtW      komma 
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roz(e)- (se) 1 isär, åt olika håll, sönder. Det reflexiva pronomenet används vid 
intransitiva verb 

 rozdat      dela ut 
 rozbít      slå sönder 
roz(e)- (se) 2 igång, börja. Uttrycker ingressiv aktionsart. Det reflexiva pronomenet 

används vid intrasnitiva verb. 
 rozjet se    starta, åka iväg 
 rozškrtnout     tända 
 rozesmát se     börja skratta 
s(e)- 1 ner 
 sjet      åka ner 
s(e)- (se) 2 tillsammans. Det reflexiva pronomenet används vid intransitiva rörelseverb. 
 sebrat     samla 
 sejít se      träffas  
v(e)- in 
 vejít      gå in 
vy- 1 ut 
 vynést      bära ut 
 vyjet     åka ut ur ngt 
 vypít      dricka ur 
vy- 2 upp 
 Y\VNRþLW     hoppa upp 
 vyjet     åka upp 
vz- upp 
 Y]W\þLW     hålla, sticka upp 
z- betecknar "fullbordad förvandling" 
 ]þHUYHQDW    bli röd 
za- 1 bakom 
   
za- 2 en avstickare 
 zajít      titta in, gå in 

zajet     göra en avstickare 
za- 3 uttrycker ingressiv aktionsart. 
 ]DåHKQRXW     tända 
 ]DPUDþLW VH     rynka pannan 
 

Suffigering 
 
Av substantiv bildas verb framför allt med suffixet -ovat. 
 pracovat arbeta práce arbete 
 obchodovat handla obchod handel 
 
Av adjektiv bildas verb framför allt med suffixet -nout. 
 tloustnout bli tjock tlustý tjock, fet 
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3.3.2. Aktionsarter 
 

Bestämda och obestämda rörelseverb  
 
Bland rörelseverben finns en klar upppdelning i två aktionsarter eller synsätt på rörelsens 
förlopp. Den bestämda aktionsarten uttrycker en rörelse mellan två bestämda punkter 
eller mot ett bestämt mål. Den obestämda aktionsarten uttrycker en rörelse som saknar 
bestämt mål. 
 
 Bestämda      Obestämda                   
 E�åHW  E�KDW  springa 
 hnát honit jaga 
 jet           jezdit        åka, komma, förflytta sig med fordon 
 jít           chodit        gå, komma, förflytta sig till fots 
 OHW�W  lítat Ü létat flyga 
 nést          nosit         bära 
 táhnout tahat dra 
 vést          vodit         föra, leda 
 vézt          vozit         köra, transportera 
 
Tjeckiska rörelseverb förekommer i par om bestämda och obestämda. De bestämda 
uttrycker en viss förflyttning till ett visst mål. De obestämda uttrycker rörelsen över 
huvud taget, som en mera ospecificerad förflyttning eller som en upprepad förflyttning. 
 -HO MVHP N 5HQiW��    Jag åkte till Renata. 
 -H]Gt WDP þDVWR"    Åker hon ofta dit? 
 Chlapec jde do školy.    Pojken går till skolan. 
 Chlapec chodí do té školy.   Pojken går i den skolan. 
 Letadlo letí do Ostravy.   Planet flyger till Ostrava. 
 Ptáci lítají.     Fåglarna flyger. 
 
 

3.3.2.2. Iterativa verb  
 
Verb som uttrycker upprepad handling bildas med suffixet -va- som fogas till 
ofullbordade verb och föregås av vokalförlängning. Denna kategori är i tjeckisan fullt 
produktiv. 
 ofullbordat verb  ofullbordat iterativt verb 
 G�ODW göra G�OiYDW 
 KOHG�W titta hledívat 
 chodit gå chodívat 
 zlobit se bli arg zlobívat se 
 

3.3.2.3. Delimitativa verb 
 
Dessa bildas med prefixet po- (popo-). 
 stát  stå  postát  stå ett kort ögonblick 
 jít  gå  popojít  gå ett kort stycke 
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Frassyntax 
 

Nominalfrasen 
 

Kongruens 
 
Kongruens inom nominalfrasen 
 
I vissa vedertagna fall kongruensböjs ett egennamn i samma form som sitt förklarande 
huvudord. I synnerhet sker så efter P�VWR stad. 
 RE\YDWDOp P�VWD 3UDK\  invånarna i staden Prag 
 
I andra fall står egennamnet som regel oböjlt i nominativ oavsett huvudordets form. 
 GR /i]Qt .\QåYDUW   WLOO .XURUWHQ .\QåYDUW 
 
 
Räkneordens kongruens 
 
Grundtalet jeden, jedna, jedno en, ett kongruerar med sitt huvudord till genus och kasus.  
 MHGHQ åiN     en elev 
 jedna dívka     en flicka 
 
Detta gäller dock inte sammansatta grundtal som slutar på ett. I sådana sammansättningar 
används det oböjliga jedna. 
 W�LFHW MHGQD GRP$    trettioett hus 
 
Siffran GYD� GY� två kongruerar också då den förekommer självständigt. I 
sammansättningar används det oböjliga dva. 
 GYD åiFL     två elever 
 W�LFHW GYD GtYHN    trettiotvå flickor 
 

Rektion 
 
Nomenens rektion 
 
Substantivens rektion 
 
Substantiv följs som regel av måttsuppgifter i genitiv.  
 ve výši dvou set korun   till ett belopp av två hundra kronor 
 
Substantiv har ofta bestämda rektionsmönster, t.ex. 
 VSHFLDOLVWD� H[SHUW S�HV Q�FR  specialist, expert på något 
 G$YRG N Q�þHPX   anledning till något 
 NRQHF Q�þHPX    slut på något 
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3�HNYDSHQtP ]GDOHND QHE\O NRQHF� Överraskningarna var det långt 
ifrån slut på. 

 
Adjektivens rektion 
 
Adjektiv åtföljs som regel av måttsuppgifter där ett räkneord som huvudord står i 
ackusativ. Räkneordet styr dock i sin tur genitiv. 
 padesát let starý    femtio år gammal 
 VWR PHWU$ GORXKê   hundra meter lång 
 

Räkneordens rektion 
 
Alla måttsuttryck fungerar som huvudord och ”det mätta” står som bestämning. Det för 
med sig att ”det mätta” står i genitiv. 
 3RORYLQD SiQ$ WX QHE\OD�   Hälften av herrarna var inte här.  
 
Även räkneord från och med fem och uppåt fungerar i nominativ och ackusativ som 
substantiviska huvudord på samma sätt som måttsuttryck varför substantivet står i Gpl. 
Predikatet står i 3 pers sing neutrum. 
 GYDFHW FHQWLPHWU$   tjugo centimeter 
 -H S�W KRGLQ�     Klockan är fem.  
 Bylo šest hodin.    Klockan var sex.  
 GYDDVHGPGHViW SiQ$    72 herrar 
 W�LFHW W�L åHQ     33 kvinnor 
 sto dva aut     102 bilar 
 GHYDGHViW MHGQD KRFK$   91 gossar 
 S�WDSDGHViW GtYH«k    55 flickor 
 S�W VHW W�L RNH«n    503 fönster 
 MHGHQiFW åiN$     elva elever 
 dvacet korun     tjugo kronor 
 S�W P�VW     fem städer 
 W�LFHW GYD åHQ     trettiotvå kvinnor 
  GYDDVHGPGHViW SiQ$    sjuttiotvå herrar 
 W�LFHW W�L åHQ     trettiotre kvinnor 
 sto dva aut     etthundratvå bilar 
 GHYDGHViW MHGQD KRFK$   nittioen gossar 
 
I högre stil bestäms substantivets form endast av det sista ledet i räkneordet. Om det 
slutar på ett står substantivet följdaktligen i respektive kasusform i singular och om det 
slutar på två, tre, fyra i respektive kasusform i plural. Först efter andra tal står 
substantivet i genitiv plural i stället för nominativ och ackusativ. 
 Ü GYDFHW GYD PXåL   tjugotvå män 
 Ü GYDFHW GY� NRUXQ\   tjugotvå kronor 
 
Det av grundtalet bestämda substantivet bestämmer i sin tur kasus, genus och numerus på 
ev. attribut.  
 W�FK S�W QRYêFK GRP$    dessa fem nya hus 
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Också efter obestämda räkneord i nominativ och ackusativ liksom efter måttsuttryck står 
räknebara substantiv i genitiv plural.  
  NROLN GRSLV$     hur många brev 
 Q�NROLN OLGt     några människor 
 
Abstrakta substantiv och ämnesnamn som normalt inte används i plural står efter 
obestämda räkneord i nominativ och ackusativ i gen. sg.  
  kolik vína     hur mycket vin 
 málo vody     lite vatten 
 
Vid räkneord i GLDI kongruerar dock måttsuttryck och huvudord. 
 V S�WL NRUXQDPL   med fem kronor 
 Y PQRKD S�tSDGHFK   i många fall 
 
Detta gäller dock inte substantiviska måttsuttryck. Dessa följs alltid av genitiv. 

6 Y�WãLQRX G�Wt QHPiPH åiGQp SUREOpP\� Med de flesta barnen har vi inga 
problem. 

 
Det av grundtalet bestämda substantivet bestämmer kasus, genus och numerus på 
adjektivet.  
  MHGHQ PDOê VW$O    ett litet bord 
 GY� þHVNp NQLK\    två tjeckiska böcker 
 S�W QRYêFK GRP$    fem nya hus 
 

Pronomenens rektion 
 

Adjektiv efter nic inget RFK Q�FR något 
 
Adjektiv efter pronomenen nic ‘inget’ och Q�FR ‘något’ i nom och ack står i genitiv 
singular neutrum. I övriga kasus kongruensböjs de dock. 
 1HPiP V WHERX QLF VSROHþQpKR�  Jag har inget gemensamt med dig. 
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Primära prepositioner 
 
De primära prepositionerna är proklitiska och uttalas som en enhet tillsammans med det 
följande ordet. De skiljer sig dock från vanliga proklitiska småord då de övertar 
betoningen från det följande ordet. 
 
 

bez  + G 
 
Prepositionen bez utan följs av genitiv. Den längre varianten beze används i fraserna 
EH]H P� Ü mne utan mig, beze slov utan ord. 
 

do  + G 
 
Prepositionen do till, in i  följs av genitiv. 
 
• riktning: in i, till  

'DO NQLKX GR VN�tQ�� Han lade in boken i skåpet. Autobus jede do Brna. 
Bussen går till Brno. Spadl do vody. Han föll i vattnet.  

• tid: till, inom, innan 
=$VWDQX X YiV GR VRERW\� Jag stannar hos er till lördag. do kolika hodin till hur 
dags do roka inom ett år 

• ändamål: till  
 lístek do divadla en biljett till teatern 
• grad, mått: till 
 SRþtWDW GR VWD räkna till hundra Då GR NRQFH ända till slutet 
 
 

k   + D 
 
Prepositionen k mot, till uttrycker förflyttning till en plats i närheten av den nämnda 
objektet. Den längre formen ke används i enlighet med den fonologiska regler som styr 
förekomsten av flyktig vokal vid prepositoner, samt vidare i fraserna NH PQ�. Den längre 
formen ku används i fraserna NX SURVS�FKX till förmån för, NX S�tNODGX till exempel. 
 
• riktning: till, mot 

=tWUD SRMHGX N VHVW�H� I morgon åker jag till min syster. Kterou tramvají mám 
jet k divadlu? Med vilken spårvagn skall jag åka till teatern? 

• ändamål: till  
&R PiPH N RE�GX" Vad har vi till middag? þHUQp VDNR N KQ�GêP NDOKRWiP

svart kavaj till bruna byxor 
• förhållande: till 
 ~FWD N URGLþ$P vördnad för föräldrarna 
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• tid: framemot 
 Då N UiQX ända tills fram emot morgonen 
 
 

ku   + D 
 
Prepositionen ku till, mot, på styr dativ och uttrycker ett storleksförhållande. 

3URVDGLOL XVQHQVHQt SRP�UHP KODV$ RVP NX VHGPL� De genomdrev beslutet med 
röstförhållandet åtta mot sju.3UDYG�SRGREQRVW WDNRYpKR RKURåHQt MH MHGQD NX

milionu. Sannolikheten för ett sådant hot är en på millionen. 
 
 

mezi  + A ~ I 
 
Prepositonen mezi mellan, bland styr ackusativ då den betecknar förflyttning men 
instrumentalis då den betecknar befintlighet eller har en abstrakt betydelse. 
 
• riktning: in emellan, in bland 

7HQ GRSLV GDO PH]L VYRMH Y�FL� Det brevet har han lagt bland sina saker. Sedni 
si mezi nás. Sätt dig mellan oss. 

—————————— 
• befintlighet: mellan, bland 

Mezi námi sedí Irena. Mellan oss sitter Irena.  =$VWDO VWiW PH]L GYH�PL� Han 
blev stående mitt i dörren. 

• tid: mellan, under loppet av 
3�LM�WH PH]L GHViWRu a jedenáctou (hodinou). Kom mellan tio och elva. 
=SUiY\ SRVORXFKDOD MHQ WDN PH]L YD�HQtP� Nyheterna lyssnade hon förstrött på 
medan hon lagade mat. 

 
 

mimo  + A 
 
Prepositionen mimo utanför, utom, förbi styr ackusativ. 
 
• förutom, utom 

9ãLFKQL S�LãOL PLPR sestru. Alla kom utom min syster. 
• befintlighet: utanför, inte i 

%\GOt PLPR P�VWR� Han bor utanför stan. 
• förbi 

3�HãHO PLPR QiV EH] SR]GUDYX� Han gick förbi oss utan att hälsa. 
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na  + A ~ L 
 
Prepositionen na på, upp på, till, förstyr ackusativ när den betecknar förflyttning samt i 
ett antal abstrakta betydelser men lokativ när den betecknar befintlighet samt i ett par 
andra abstrakta betydelser. 
 
• riktning: till, upp på 

âHO QD QiE�Håt� Han gick till strandgatan. 3RORå WR QD ]HP� Han lade det på 
marken. 9\OH]O QD ]H�� Han klättrade upp på muren. 0DWND GDOD RE�G QD VW$O�
Mor har satt middagen på bordet. 

• vidrörning: på, till 
7OXþH QD EXEHQ� Han slår på en trumma. 

• tidpunkt: på 
na Nový rok på nyår na podzim på hösten  

• tidslängd: för, i 
=DMGX WDP QD S$l hodiny. Jag tittar in där i en halv timme. QD W�L KRGLQ\ för tre 
timmar  

• tidpunkt som mål: till på 
2GORåLO WR QD VRERWX� Han sköt upp det till på lördag.6FK$]L RGORåLOL QD SiWHN�
Mötet sköt de upp till på fredag.  

• ändamål: på, till 
peníze na nákup pengar att handla för 1D FR WR SRW�HEXMHã" Vad behöver du 
det till? 

• orsak: på, av 
8G�ODO WR QD P$M UR]ND]� Han gjorde det på order av mig. 

• sätt: i, på 
9LG�O MVHP WR QD YODVWQt RþL� Jag har sett det med egna ögon. Hraje na klavír. 
Han spelar piano. 

• Ü mått: ungefär, omkring 
 3�LãOR MLFK QD VWR� Det kom ungefär hundra av dem. 
—————————— 
• befintlighet: på 

2E�G MH QD VWROH� Middagen står på bordet. QD FKRGE� �Y FKRGE�� i korridoren 
• tidpunkt: på, i 

QD MD�H på våren QD ]DþiWNX i början 
• förhållande: med 

CR MH QD Q�P ]DMtPDYpKR" Vad är det för intressant med honom? 
 
 

nad  + A ~ I 
 
Prepositionen nad ovanför, över styr ackusativ när den betecknar förflyttning men 
instrumentalis när den betecknar befintlighet. Formen nade förekommer i de 
lexikaliserade fraserna QDGH P� upp ovanför mig, nade mnou över mig. 
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• riktning: upp över 
 2EUD] MVHP SRY�VLO QDG SVDFt VW$O� Jag har hängt tavlan över skrivbordet. 
• mått, grad: över 
 Je to nad mé síly. Det är över (övergår) mina krafter. 
—————————— 
• befintlighet: över, ovanför 

GHVHW VWXS�$ QDG QXORX tio grader över noll ���� P� QDG PR�HP 1310 m över 
havet Obraz visí nad psacím stolem. Tavlan hänger över skrivbordet. 

 
 

o  + A ~ L 
 
• stöd, underlag, slag: mot, på 

2S�HO åHE�tN R ]H�� Han lutade stegen mot väggen. 8GH�LO VH R VW$O� Han slog 
sig mot bordet. 

• skillnad: �  
 Byl o dva roky mladší. Han var två år yngre. 
—————————— 
• ämne: om 
 POXYLW R KXGE� tala om musik 
• näring: på 
 äLO R FKOHEX D YRG�� Han har levat på bröd och vatten. 
• tid: på, under 

O SUi]GQLQiFK SRMHGHPH N PR�L� På lovet skall vi åka till havet. o vánocích 
på, till jul R S�HVWiYFH på rastenR QHG�OtFK på söndagar 

• klockslag: �            
 R S$O GUXKp klockan halv två 
• egenskap: om, med 
 G$P R GHVHWL SDWUHFK ett hus med tio våningar 
 
 

ob  + A 
 
• varannan 
 9 QDãt XOLFL MH RE G$P REFKRG� På vår gata är vartannat hus en affär. 
   
 

od  + G 
 
Formen ode förekommer i de lexikaliserade fraserna RGH P� från, av mig. 
 
• plats: från 
 3O]H� OHåt QD ]iSDG RG 3UDK\� Pilsen ligger väster om Prag. 
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• tid: sedan, från 
Pracuju tady od roku 1970. Jag arbetar här sedan 1970. =$VWDQX X WHEH RG
VW�HG\ GR QHG�OH� Jag stannar hos dig från onsdag till söndag. 

• ursprung: från, av 
GRVWDW Q�FR RG Q�NRKR få något från någon dopis od PDQåHOD ett brev från 
maken NQLKD RG ýDSND HQ ERN DY ýDSHN 

 
 

po  + A ~ L 
 
• tid: lång alltid tillsammans med adjektivet celý hel               

Po celý den pršelo. Hela dagen lång regnade det. Pracoval po celou noc. Han 
arbetade hela natten lång. 

• upprepning: för ... gången Prepositionen po följs av neutr Asg av ordningstal.  
po desáté / podesáté för tionde gången  po páté / popáté för femte gången 

• utsträckning: upp till, fram till 
8å WRKR PiP SR NUN� Det står mig redan upp i halsen. Stál po kolena ve vRG��
Han stod upp till knäna i vatten. 

—————————— 
• plats: på, över, i, längs 

&KRGLOL SR P�VW�� De gick omkring i stan. Po stole bylo rozlité pivo. På bordet 
var det öl uthällt. Chodili jsme po ulicích Prahy. Vi gick längs Prags gator. Šel 
jsem po novém moVW�� Jag gick över den nya bron. jezdit po Slovensku resa 
runt i Slovakien 

• ordning: efter 
.GR E\GOHO SR YiV Y WRP E\W�" Vem bodde efter er i den lägenheten?  

• distribution: ... var, à 
'DO NDåGpPX SR GHVHWL NRUXQiFK� Han gav alla tio kronor var. Deset známek 
SR S�WL NRUXQiFK� Tio frimärken à fem kronor. 

• sätt: på, à la 
 8G�ODOL WR SR VYpP� De gjorde det på sitt eget sätt. 
• ursprung: efter 
 To má po otci. Det har han efter sin far. 
• tid: efter 

Po práci jsme hráli  volejbal. Efter arbetet spelade vi volleyboll. SR þWYUWp
KRGLQ� efter klockan fyra po snídani efter frukosten Då SR RE�G� först efter 
middagen 

• utsträckning i tiden: på 
 po ránu på morgonen 
• upprepningi tiden: om, på följt av susbtantiv i plural. 
 SR QHG�OtFK om ~ på söndagarna SR YHþHUHFK om ~ på kvällarna 
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pod  + A ~ I 
 
Formen pode förekommer i de lexikaliserade fraserna SRGH P� in under mig, pode mnou 
under mig. 
• riktning: in under, ner under 

SRG VW�HFKX in under taket Dal si pod hlavu svetr. Han lade tröjan under 
huvudet. äiN GDO WDãNX pod lavici. Eleven lade väskan under bänken. 

—————————— 
• befintlighet: under, nedanför 

Taška je pod lavicí. Väskan ligger under bänken. 3UDFRYDO SRG S�tVQêP ãpIHP�
Han arbetade under en sträng chef. pod stromem under trädet GHVHW VWXS�$
pod nulou tio grader under noll 

 
 

pro   + A 
 
• ändamål: för, åt 
 Tu knihu jsem koupil pro tebe. Den här boken har jag köpt till dig. 
• förhållande: för 
 -H WR SUR Q�M G$OHåLWp� Det är viktigt för honom. 
• orsak: på grund av, för 
 3UR QHPRF QHS�LãHO� På grund av sjukdom kom han inte. 
• hämta: efter 
 Dojdi pro vodu. Gå efter vatten. 
 
 

S�HG  + A ~ I 
 
Formen S�HGH förekommer i de lexikaliserade fraserna S�HGH P� (till en plaats) framför 
mig, S�HGH PQRX (på en plats) framför mig. 
• riktning: framför 

3�HG G$P S�LMHOR DXWR� Det körde upp en bil framför huset. 3�LM� Y RVP KRGLQ
S�HG NLQR� Kom till bion klockan åtta. 

—————————— 
• befintlighet: framför, utanför 
 ýHNDO MVHP QD WHEH S�HG NLQHP� Jag väntade på dig framför bion. 
• närvaro: inför 
 7DNKOH S�HG QiPL QHPOXYWH� Tala inte på det här sättet inför oss. 
• tid: före, för ... sedan 

'RNWRU S�LãHO S�HG KRGLQRX� Doktorn kom för en timme sedan. 1HMH] WR S�HG
RE�GHP� Ät inte det före middagen. 
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S�HV  + A 
 
)RQRORJLVNW KDU GHQQD SUHSRVLWLRQ IRUPHQ �S�H]�� Formen S�HVH >S��(z(]förekommer i de 
lexikaliserade fraserna S�HVH P� genom, via mig. 
 
• riktning: över, genom, via 
 3HV XPt VNiNDW S�HV SORW� Hunden kan hoppa över ett staket. 
• sätt: över 
 'DO VL NDEiW S�HV UDPHQD� Han hängde rocken över axlarna. 
• tid: över 

=$VWDOD WDP S�HV QRF� Hon stannade där över natten. 3�HV SROHGQH EêYi SU\þ�

Över middagen brukar han vara borta. 
• sätt: trots 
 3�HV YãHFKQ\ VOLE\ QDNRQHF QHS�LãHO� Trots alla löften kom han till sist inte. 
• mått: mer än, över 

3�HGQiãND WUYDOD S�HV KRGLQX� Föreläsningen varade i över en timme. Nebyl 
MVHP WDP Xå S�HV URN� Jag har inte varit därpå mer än ett år. =$VWDO S�HV

hodinu. Han stannade där i över en timme. S�HV ��� GUXK$ över 330 sorter 
 
 

S�L  + L 
 
• befintlighet: vid 
 3�L KRWHOX E\OD UHVWDXUDFH� Vid hotellet fanns det en restaurang. 
• tid: vid, under 

3�L Y\XþRYiQt MVPH POXYLOL R 1�PHFNX� Under lektionen talade vi om  Tyskland. 
3�L þWHQt MVHP XVQXO� Medan jag läste somnade jag. 3�L �HþL VH RWiþHO� Medan 
han talade vred an på sig. 

• omständighet: med 
 3�L GREUp Y$OH MGH YãHFKQR. Med lite god vilja går allt. 
 
 

s  + G ~ I 
 
Formen se I|UHNRPPHU I|UH RUG VRP E|UMDU Sn �V�� �]�� �ã�� �å� VDPW L YLVVD OH[LNDOLVHUDGH

kombinationer, t.ex se mnou (tillsammans) med mig. 
 
• ÜÜ riktning: ner från. Normalt används i stället z + G. 

Spadlo to ÜÜ se Ö ]H VN�tQ�� Det ramlade ner från skåpet. Tuška  spadla  se 
stolu na zem. Pennan föll från bordet ner på golvet. 

—————————— 
• sätt: tillsammans med, med 

�HNO WR V ~VP�YHP� Han sade det med ett leende. láhev s vínem en flaska med 
vin G$P V ~VW�HGQtP topením ett hus med centralvärme 
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skrz  + A 
 
Formen skrze förekommer framför allt i abstrakt betydelse samt i vissa lexikaliserade 
kombinationer, t.ex VNU]H P� genom mig. 
 
• plats: genom Används vid hålformationer o dyl, jfr S�HV. 

skrz plot genom staketet jfr. S�HV SORW över staketet skrz les genom skogen jfr. 
S�HV OHV genom skogen 

• sätt: genom 
skrze literaturu genom litteraturen 

 

u  + G 
 
• befintlighet: vid, hos (framför allt vid person)  

%\O MVHP X EUDWUD QD QiYãW�Y�� Jag har varit hos min bror på besök. Byldíme 
u divadla. Vi bor vid teatern. 

• Vanligt vid restaurangnamn. 
 U zlatého lva Hos det gyllene lejonet 
• egenskap: på, vid, hos, bland 

NOLND X GYH�t dörrhandtag Je u pošty. Han arbetar vid posten.  Tak je tomu u 
YþHO� Så går det till bland bina. 

 
 

v  + A ~ L 
 
Formen ve I|UHNRPPHU I|UH RUG VRP E|UMDU Sn �Y�� �I� HOOHU Sn �V�� �]�� �ã�� �å� Gn GH VHQDUH

följs av ytterligare en konsonant. Vidare förekommer denna längre form i vissa 
lexikaliserade kombinationer, t.ex YH PQ� i, inom mig. 
 
• tid: på, i, � Betecknar veckodag, klockslag eller plötslig tidpunkt. 

3�LMHGX N YiP Y VRERWX� Jag kommer till er på lördag.  v sobotu på lördag Otec 
S�LMGH Y S�W KRGLQ GRP$� Far kommer hem klockan fem. v jednu hodinu 
klockan ett v tu chvíli i det ögonblicket 

——————————  
• befintlighet: i 

Setkali se ve vlaku. De träffades på tåget. .QLKD MH YH VN�tQL� Boken är i skåpet.  
• räckåll: inom 

8å MVRX Y GRKOHGX� Nu är de inom synhåll. 
• situation: i, under, på 

$XWR MH Y RSUDY�� Bilen är på reparation. äLO MVHP Y QHMLVWRW� D VWUDFKX� Jag 
levde i osäkerhet och rädsla.  

• tid: i, på 
9 OpW� SRMHGX N PR�L� Till  sommaren skall jag åka till havet. v kterém roce? 
vilket år? v noci på natten v lednu i januari 
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z  + G 
 
Formen ze förekommer före ord som börjarSn �V�� �]�� �ã�� �å� VDPW L YLVVD OH[LNDOLVHUDGH

kombinationer, t.ex ]H P� ur, av, från mig. 
 
• riktning: ur, från, ut ur, ner från 

0DUWLQ S�LãHO ] P�VWD� Martin har kommit från staden.  
• tid: i början av 

z jara i början av våren ] YHþHUD i kvällningen 
• urprung, material: av, från 
 Bylo to ze skla.  Det var av glas. 
• orsak: av, för 
 âHO MVHP WDP ]H ]Y�GDYRVWL� Jag gick dit av nyfikenhet. 
• del: av 
 MHGHQ ] QHMOHSãtFK ]QDOF$ en av de bästa kännarna 
 
 

za  + A ~ G ~  I 
 
• riktning: bakom, runt, bortom, utanför, efter 

3RVWDYLO VH ]D P�� Han ställde sig bakom mig. âOL MVPH ]D P�VWR� Vi gick utanför 
stan. Slunce zašlo za mrak. Solen gick i moln. 0DPLQND ãOD ]D G$P� Mamma 
gick bakom huset. 

• tidskillnad: om, efter 
2Q S�LMGH ]D KRGLQX� Han kommer om en timme. ]D S�W PLQXW om ~ efter fem 
minuter 

• tidsåtgång: på, inom loppet av 
8G�ODO WR ]D Q�NROLN PLQXW� Han gjorde det på några minuter.  Za tu dobu si to 
VWDþtã SURKOpGQRXW� På den stunden hinner du titta igenom det.  Za hodinu se to 
XYD�t� På en timme kokar det färdigt. 

• följd: för Vid uppräkning av t ex argument används n sg ack av ordningstalen. 
 za prvé för det första za druhé för det andra ]D W�HWt för det tredje 
• pris: för 

Tu tašku  jsem koupil za sto korun. Den väskan har jag köpt för hundra 
kronor. 

• orsak: för 
 'DO PL SRNXWX ]D S�HVWXSHN� Han gav mig böter för förseelsen. 
• frekvens: i 
 jednou za týden en gång i veckan 
—————————— 
• tid, tillstånd: under, med 

9UiWtP VH MHãW� ]D VY�WOD� Jag kommer tillbaka medan det är ljust. za Karla 
ýWYUWpKR under Karl IV Kde jste byl za války? Var var ni under kriget? 

—————————— 
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• befintlighet: bakom, runt, bortom, utanför 
Za domem je velká zahrada. Bakom huset finns en stor trädgård. za Prahou 
utanför Prag 

• ordning: bakom, efter 
Šli jeden za druhým. De gick den ene efter den andre. 

• riktning: till (om person) Denna preposition medför en känslomässig klang och en 
antydan om att det rör sig om ett besök hos någon man känner. 

 -HO GR P�VWD ]D PDWNRX� Han åkte till modern i staden.   
 
 

Sammansatta prepositioner 
 
 

zpod  + G 
 
riktning: underifrån 
       
 

zpoza  + G 
 
riktning: bakifrån 
 Zpoza hor vyšlo slunce. Solen kom fram bakom bergen. 
 
 

Sekundära prepositioner 
 
Även de sekundära prepositionerna är proklitiska och uttalas som en enhet tillsammans 
med det följande ordet. De sekundära prepositionerna övertar dock inte betoningen från 
det följande ordet. 
 
 

E�KHP  + G 
 
Prepositionen E�KHP under syftar på tid. 
 E�KHP KRGLQ\    under, på en timme 
 E�KHP SUi]GQLQ   under lovet 
 
 

blízko  + G 
 
• plats: nära 
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díky   + D 
 
Någon gång förekommer denna preposition i den kortare formen dík. 
 
tack vare 
          
 

dle  + G 
 
• sätt: enligt 
 GOH S�HGSLVX enligt föreskriften 
 
 

GRSURVW�HG  + G 
 
• riktning: in i mitten av 
 
 

GRYQLW�  + G 
 
• riktning: in i 
 
 

kolem  + G 
 
• plats: runt om, omkring, förbi, vid 

Auta stojí kolem stadionu. Bilarna står runt om stadion. Šel jsem kolem jejich 
domu. Jag gick förbi deras hus. 

• mått: ungerfär, omkring 
3�LMGu kolem poledne. Jag kommer kring middagstid. Bylo jich kolem dvaceti. 
De var omkring tjugo. 

 
 

NURP�  + G 
 
Någon gång förekommer denna preposition i den kortare formen krom. 
 
• utom, förutom 

1D YêVWDY� E\OL YãLFKQL NURP� P�� På utställningen var alla utom jag. 
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NY$OL  + D 
 
• orsak: för ... skull, på grund av 

'�OiP WR NY$OL WRE�� Jag gör det för din skull. 1HVSDO NY$OL ERX�FH� Han kunde 
inte sova på grund av åskvädret. 

 
 

místo  + G 
 
i stället för 
 
 

naproti   + D 
 
• befintlighet: mittemot 
• riktning: till mötes = YVW�tF (postposition) 

Naproti divadlu je pomník. Mittemot teatern finns en staty. Šla mu naproti. 
Hon gick honom till mötes. 

 
 

QDS�tþ  + I (G) 
 
• befintlighet: tvärs över 
 QDS�tþ VLOQLFH tvärs över vägen 
Någon gång uppträder QDS�tþ i stället som adverb och följs av prepositionen S�HV över. 

QDS�tþ S�HV VLOQLFL tvärs över vägen 
 
 

navzdory  + D 
 
Någon gång förekommer denna preposition i den kortare formen navzdor. 
 
trots 
  
 

nedaleko  + G 
 
• plats: inte långt från 
 v Jesenici nedaleko Prahy i Jesenice inte långt från Prag 
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Emellanåt uppträder nedaleko i stället som adverb och följs av prepositionen od från. 
v Jílovišti nedaleko od Prahy L -tORYLãW� LQWH Oångt från Prag 

 
 

RKOHGQ�  + G 
 
beträffande 
 
 

okolo  + G 
 
= kolem 
 okolo jezera okolo sedmé hodiny 
 
 

SREOtå  + G 
 
= blízko 
 
 

podél  + G 
 
• plats: längs 
 
 

podle  + G 
 
• plats: längs 

7UD" YHGH SRGOH �HN\� Spåret går längs floden. 
• sätt: enligt 
 podle návodu enligt bruksanvisningen 
 
 

pomocí  + G 
 
• sätt: med hjälp av 
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proti   + D 
 
• plats: mittemot 
 Sedí proti prezidentovi. Han sitter mittemot presidenten. 
• riktning: mot, emot 
 Pluli proti proudu. De åkte mot strömmen. 
• sätt: mot 

8G�ODO WR SURWL UR]ND]X� Han gjorde det mot befallningen. OpN SURWL DQJtQ�

medicin mot halsfluss 
• hänsyn: i jämförelse med 

-H SURWL Q�PX PiOR SUDFRYLWê� I jämförelse med honom är han inte särskilt 
flitig.  

                     
 

stran  + G 
 
angående 
 
 

XSURVW�HG  + G 
 
• befintlighet: mitt i, mitt på 
 8SURVW�HG QiP�VWt VWRMt SRPQtN� Mitt på torget står det en staty. 
• tid: mitt under 
 3�LMHGH Q�NG\ XSURVW�HG WêGQH� Han kommer någon gång mitt under veckan. 
 
 

XYQLW�  + G 
 
• befintlighet: inuti 
 
 

YþHWQ�  + G 
 
inklusive 
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vedle  + G 
 
• befintlighet: bredvid 

1iGUDåt MH YHGOH SRãW\� Stationen ligger bredvid posten. 6HGQL VL YHGOH P�� Sätt 
dig bredvid mig. 

• exklusive: förutom 
Vedle historie studoval taky filozofii. Förutom historia studerade han även 
filosofi. 

 
 

via  + N 
 
• väg: via 
     
 

YQ�  + G 
 
• befintlighet: utanför 
           
 

YSURVW�HG  + G 
 
• befintlighet: mitt i, mitt på 
        
 

Y$þL  + D 
 
• hänsyn: gentemot 
       
 

vyjma   + A 
 
• förutom 
              
 

vzdor  + D 
 
trots 
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Befintlighet - riktning vid prepositioner  
 
Vissa prepositioner kan förekomma både i uttryck för befintlighet och riktning. De styr då 
olika kasus i dessa båda situationer.  
 
                   BEFINTLIGHET       RIKTNING      
na       på           LOK              ACK 
mezi   mellan           INS      ACK    
nad     över           INS      ACK   
pod     under           INS           ACK  
S�HG    framför            INS      ACK   
za        bakom           INS           ACK    

3RGtYDO MVHP VH ]D Q�M. Jag tittade bakom honom. 8NOt]HO MVHP QD FKDW�� Jag 
städade i sommarstugan. 3RORåLO QRWHV QD VW$O� Han lade anteckningsboken på 
bordet.  

 
I  andra  fall  används  olika  prepositioner  för  att  uttrycka befintlighet och riktning.  
 
BEFINTLIGHET                             RIKTNING       
     v     i   LOK       do   in i   GEN      
     u     vid   GEN  k     mot   DAT      

S�L  vid   LOK        
 
I vissa fall skiljer sig tjeckiskan från svenskan så till vida att det som på svenska uppfattas 
som befintlighet, på tjeckiska uppfattas som riktning. Detta gäller i synnerhet efter verb 
som uttrycker placering, t ex SRORåLW < pokládat lägga, dát < dávat sätta, ställa, lägga. 

3RORå WR QD VW$O� Lägg det på bordet. 1�NGR PL ãOiSO QD QRKX�Någon trampade 
mig på foten. 

 
Man  kan  även  se  ett  mönster  i användningen av prepositioner tillsammans med varje 
huvudord.  
 
RIKTNING TILL      BEFINTLIGHET      RIKTNING FRÅN        
do   GEN  in i, till v     LOK  i z     GEN  ur, från 
na   ACK  upp på, till na   LOK  på z     GEN  (ner) från 

ÜÜ s  GEN 
k     DAT  mot, till u     GEN  vid 

S�L   LOK 
od   GEN  (bort) från 

 
Även mycket små rörelser uppfattas på tjeckiska som rörelser och kräver 
prepositionskonstruktioner därefter. 
 
Många gånger kan användningen av rumsprepositioner vara ganska abstrakt, även om 
verbhandlingen försiggår i rummet. Det kan diskuteras om man här egentligen kan tala 
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om rumsadverbial eller om det helt enkelt är så att prepositionen ingår i verbets 
rektionsmönster. 
 
Vid verbet dívat se > po- titta anses det vara fråga om riktning när man tittar på ett 
stillastående föremål, dvs. titta någonstans, på någon, något. 

Chvíli se na ni díval. 
Starostka se dívá do výkopu. 
7XS� VH GtYDO GR ]GL� 
1D WHOHYL]L VH GtYiP MHQ FKYtOL S�HG XVQXWtP� 
Kradmo se dívá na hodinky 
5DGQt QHFKW�OL� DE\ VH MLP RE\YDWHOp GtYDOL SRG SUVW\� 
-HãW� FKFHPH� DE\ VH PX Q�NGR GtYDO SRG UXNX� 
1HYLGRXFtPD RþLPD MVHP VH GtYDO S�HG VHEH D SRþtWDO� 
'ROHMãND VH QHS�tWRPQ� GtYDO S�HG VHEH QD RNQR� 
5HQDWD VH GtYDOD S�HG VHEH� Y RþtFK P�OD VO]\� Renata tittade ut i tomma intet 
(eg. framför sig), i ögonen hade hon tårar.  
-DURPLO VH GtYDO V QDGãHQtP GR WYi�H SROLFLVW\� 
.G\å VL VHdám na lavici v metru, dívám se automaticky pod sedadlo. 
'tYDO VH Q�NDP ]D PRML KODYX� 
'tYi VH ]D �HNX VP�UHP N PRWRUHVWX� 
9OiGD� NWHUi VH RGSRY�GQ� GtYi ]D KXPQD L ]D KRUL]RQW S�HORPX WLVtFLOHWt�

QHVPt RG SURKOXERYiQL VSROX~þDVWL XVWRXSLW� 
0Xå VH GtYi ]D OiYNX� YLGt VY$M FtO� D S�HV OiYNX S�HMGH� DQLå E\ YQtPDO MDN� 

 
Däremot uttrycks naturligtvis rumsadverbial som betecknar den tittandes position som 
befintlighet. 

Dívka se na incident dívala za záclonou okna. 
 
Samma verb konstrueras som befintlighet när man med blicken föjler ett förmål som 
avlägsnar sig, dvs. titta efter någon, något. 

'tYDOD VH ]D QLPL� GRNXG QHGRãOL N YêWDK$P� 
6WiO D GtYDO VH ]D þHUYHQêP VLJQiOQtP VY�WOHP QD NRQFL SRVOHGQtKR YDJRQX� 
Dívám se za ní, jak se vrací do bytu. 

 
Slutligen kan rumsprepositionerna förekomma i helt abstrakta sammanhang där 
verbhandlingen över huvud taget inte försiggår i rummet. Här kan man inte längre tala om 
rumsadverbial, utan prepositions- och kasusbruket är helt och hållet en fråga om verbets 
rektionsmönster, t.ex. myslet na + A tänka på någon, något. 
 

Skillnaden k - do  
 
Grundbetydelsen hos k är mot, fram till men inte in i.  
Grundbetydelsen hos do är till, in i . 

Jedu do Prahy. Jag åker till Prag. -HGX N WHW�� Jag åker till faster.     
 
Vid personer tillämpas prepositionerna k - u - od.  

3$MGX N -DQRYL� Jag går till Jan. Byl jsem u Jana. Jag var hos Jan. Mám to od 
Jana. Jag har fått det av Jan. 
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SKILLNADEN DO / V - NA / NA 
 
I huvudsak betecknar do rörelse in i ett slutet utrymme och v befintlighet i ett slutet 
utrymme. Dessa prepositioner används därför vid substantiv som: 

kino bio, divadlo teater, knihovna bibliotek, banka bank, nemocnice sjukhus, 
kavárna kafé, obchod affär, restaurace restaurang, NDQFHOi� kontor, 
posluchárna hörsal, místnost rum, lokal 

De förekommer dock även vid ord som betecknar väl avgränsade mera öppna utrymmen: 
 park park, poschodí våning� S�t]HPt bottenvåning 
 
I huvudsak betecknar na + ack rörelse mot en yta och na + lok befintlighet på en yta. 
Dessa prepositioner används därför vid substantiv som: 

OHWLãW� flygplats� QiE�Håt strandgata� QiP�VWt torg, cesta väg� K�LãW� lekplats, 
fotbollsplan 

Na förekommer även vid ord som snarare betecknar verksamhet än byggnad: 
výstava utställning, koncert konsert, rektorát  rektorsämbete, katedra 
institution, fakulta fakultet 

Na används även vid vissa geografiska namn som historiskt sett inte betecknar 
självständiga länder. 
 Morava Mähren, 6LEL� Sibirien, Slovensko Slovakien, Ukrajina Ukraina 
 
I många fall kan båda typerna av prepositioner förekomma beroende på hur man ser på 
situationen, som en öppen yta eller som en inhägnad. 

2GSROHGQH VHG�OD QD ]DKUDG�� På efter middagen satt hon i trädgården. Byli 
MVPH Y ERWDQLFNp ]DKUDG�� Vi har varit i Botaniska trädgården. Bydlíme v této 
ulici. Vi bor på den här gatan. '�WL VL KUDMRX QD XOLFL� Barnen leker på gatan. 
$XWR VWRMt YH GYR�H� Bilen står inne på gården. 1D GYR�H SRORåLOL QRYê DVIDOW�

På gården har de lagt ny asfalt. .RX�LO QD FKRGE�� Han rökte i korridoren. Stál 
Y ãHUp FKRGE�� Han stod i den dunkla gången. 

 
Vid vissa ord finns olika möjligheter beroende på om man upplever substantivet som 
beteckning för utrymme/byggnad eller aktivitet. 
 
Huvudsakligen som utrymme/byggnad, någon gång som aktivitet, upplevs: 
 pokoj rum, škola skola� ~�DG myndighet, kontor, hotel hotell 
 
Huvudsakligen som aktivitet, någon gång som utrymme/byggnad, upplevs: 

ministerstvo departement, ministerium, vyslanetcví beskickning, konsulat, kolej 
studenthem� QiGUDåt station, pošta post 
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Skillnaden S�HV - skrz - ren instrumentlais 
 
För att beteckna vägen man färdas finns det i huvudsak tre möjligheter. 
3�HV betecknar en allmän förflyttning över en yta eller genom ett område. Förflyttningen 
tar sin början och har sitt slut utanför det nämnda objektet. 
Skrz betecknar en rörelse genom en hålighet eller någonting som upplevs omsluta den 
som färdas. Även i detta fallet tar förflyttningen sin början och har sitt slut utanför det 
nämnda objektet. 
Ren instrumentalis betecknar en allmän rörelse över en yta eller genom ett omslutande 
objekt, men säger ingenting om huruvid rörelsen påbörjas och avslutas inom ramen för 
det nämnda objektet eller utanför detsamma. 
Beroende på hur den faktiska röreslen ser ut och upplevs kan man alltså säga: 

ŠelS�HV WPDYê OHV� a âHO VNU] WPDYê OHV� a Šel tmavým lesem. Han gick genom 
en mörk skog. 

  



 

 167 

4.4. Adverbialfrasen 
 
Ett tjeckiskt adverbial kan utgöras av följande fyra kategorier: 
• Adverb 
 ýHWO QHXVWiOH� Han läste oavbrutet. 
• Preposition + substantiv 
 ýHWO v pátek. Han läste i fredags. 
• Substantiv (i oblikt kasus) 
 ýHWO KRGLQX� Han läste i en timme. 
• Bisats 
 ýHWO� NG\å E\OR ãSDWQp SRþDVt� Han läste när det var dåligt väder. 
 
Till typen kan de indelas i följande huvudgrupper: 
• Tidsadverbial 
 ýHWO Y SiWHN� Han läste i fredags. 
• Rumsadverbial 
 ýHWO Y SRVWHOL� Han läste i sängen. 
• Sättsadverbial 
 ýHWO SRPDOX� Han läste långsamt. 
• Grad/måttsadverbial 
 ýHWO KRGQ�� Han läste mycket. 
• Sättsadverbial 
 $VL þHWO� Han läste nog. 
 
 

4.4.1. Tidsadverbial 
 
Tidsadverbial finns av två slag, som uttryck för 
 
• Tidpunkt 
 ýHWO Y SiWHN� Han läste i fredags. 
• Tidslängd 
 ýHWO KRGLQX� Han läste i en timme. 
 
 

Tidpunkt  
 
Tidsadverbial som betecknar tidpunkt står som regel i ackusativ eller konstueras med 
prespostion. I mera vardaglig stil används dock företrädesvis ackusativ. 

3�LMHGH S�tãWt WêGHQ a Y S�tãWtP WêGQX� Han kommer (i) nästa vecka. 3�LMGX
S�tãWt VRERWX� Jag kommer nästa lördag. 3�LMGX Y VRERWX� Jag kommer på 
lördag. 

 
Någon gång står sådana tidsadverbial även i genitiv, i synnerhet i högre stil eller äldre 
språkbruk.  

toho srpnového dne denna augustidag  
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Dagens nummer i datumangivelse står dock alltid i genitiv. 
dne 7.1.94 �VHGPpKR SUYQt GHYDGHViW þW\�L� den 7.1.94 

 
De prepositioner som förekommer är framför allt: 
• v + L / A. I de flesta uttryck används lokativ.  
 v noci på natten 
Ackusativ används vid veckodagar och klockslag samt i ett par stående uttryck. 
 v sobotu på lördag, i lördags, v jednu hodinu klockan ett 
I några fall förekommer parallella konstruktioner med både ackusativ och lokativ. 
Ackusativen ger i sådana fall en betydelse av plötslighet. 
 v té chvíli i det ögonblicket, v tu chvíli i det ögonblicket (plötsligt) 
Vissa uttryck för plötslighet förekommer bara med ackusativ, t ex: 
 v tu ránu i det ögonblicket 
• na + A 
 na vánoce på jul, till jul 
• o + L 
 o vánocích på jul 
• E�KHP + G 
 E�KHP ãNROQtKR URNX under skolåret 
• za + G 
 za války under kriget 
 
I några fall uppträder adverbialiserade substantiv självständigt som adverbial. 
 YHþHU på kvällen, ráno på morgonen, odpoledne på eftermiddagen 
men: 
 v poledne mitt på dagen, klockan tolv 
 
 

Årtal  
 
Årtal som självständig tidsangivelse uttrycks med grundtal i nominativ föregånget av 
ordet rok ‘år’ i genitiv singular eller i lokativ singular föregånget av prepositionen v. 
 URNX a Y URFH WLVtF GHY�W VHW ãHGHViW RVP år nittonhundrasextioåtta 
 
Efter datumangivelse eller annan precisering uttrycks årtal antingen med grundtal i 
nominativ föregånget av genitivformen roku eller med enbart räkneord. 

SUYQtKR NY�WQD �URNX� WLVtF GHY�W VHW W�LFHW första maj 1930, QD MD�H �URNX�
WLVtF GHY�W VHW SDGHViW på våren 1950 

 
 

Datum 
 
Datum står alltid i Gsg mask. 

.ROLNiWpKR S�LMHGHWH" Vilket datum kommer ni? 'UXKpKR þHUYQD� Den andra 
juni. 
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Då datum föregås av preposition styrs både ordningstal och månad av prepositionen. 
S�HG GUXKêP þHUYQHP� före andra juni, %\O WDG\ GR SiWpKR þHUYQD� Han var 
här till den femte juni. %\O WDG\ SR SiWpP þHUYQX� Han var här efter den femte 
juni. 

 
 

Veckodagar 
 
På/i + veckodag uttrycks på tjeckiska med v + A av veckodagens namn.  
 SRQG�Ot  måndag  Y SRQG�Ot på måndag, i måndags 
 úterý   tisdag   v úterý  
 VW�HGD   onsdag   vH« VW�HGX  
 þWYUWH«k  torsdag  vH« þWYUWH«k  
 pátH«k   fredag   v pátH«k  
 sobota   lördag   v sobotu  
 QHG�OH   söndag   Y QHG�OL  
 

Klockslag 
 
Framför klockslag som svarar på frågan när? används prepositionen v i + A. (jfr. 
engelskans at.) 

9 NROLN KRGLQ S�LMGHã" Hur dags kommer du? (At what time…) 3�LMGX Y RVP
(hodin). Jag kommer klockan åtta. (… at eight (o’clock)) 3�LMGX YH þWYUW QD

GHY�W� Jag kommer kvart över åtta. (… at a quarter …)  
I de fall då klockslaget i sig börjar med prepositionen za om tillsättes inget ytterligare v 
för att skapa ett tidsadverbial. 
 3�LMGX ]D GHVHW RVP� Jag kommer tio i åtta. 
 
I de fall då sådant tidsadverbial föregås av ytterligare preciserande preposition, t. ex. do 
till , po efter, S�HG före uttrycks det hela klockslaget oftat  
• med grundtal då prepositionen styr A; 
• med grundtal eller ordningstal då prepositionen styr G; 
 GR þW\� a GR þWYUWp till klockan fyra 
• med ordningstal då prepositionen styr LDI. 
 SR þWYUWp efter klockan fyra, S�HG þWYUWRX före klockan fyra 
 
Klockan ett uttrycks dock alltid med grundtal. 
 do jedné till klockan ett, po jedné efter klockan ett, S�HG MHGQRX före klockan ett 
 
 

Tidslängd 
 
Temporala adverbial som betecknar hur länge en handling pågår eller pågått utgörs ofta 
av nominalfraser. En sådan nominalfras står då i ackusativ. 

On tady bude hodinu. Han kommer att vara här i en timme. ýHNi Xå GYD URN\�
Han har redan väntat i två år. 
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Tidsadverbial i instrumentalis innebär att handlingen fortgår inom ramen för den angivna 
tiden. Översättningen till svenska kan därför behöva anpassas till svenskt uttryckssätt. 
 W�HWtP URNHP YGDQi gift i över två år (eg. gift för tredje året) 
 
 

4.4.2. Rumsadverbial 
 

4.4.3. Sättsadverbial 
 

4.4.4. Grad/måttsadverbial  
 
Vid komparativ  
 
Ett grad- eller måttsadverbial som föregår en komparativ föregås i sin tur av 
prepositionen o vilken i detta fall styr ackusativ. O mnoho är skriftspråkligt och ersätts 
normalt med mnohem.  

7D NQLKD MH R NRUXQX GUDåãt� Den boken är en krona dyrare. To je mnohem 
horší. Det är mycket sämre. %\OD R Q�FR PODGãt� Hon var något yngre. To je o 
dost lepší. Det är en hel del bättre.  

 
 

4.4.4. Satsadverbial 
 

Negation  
 
Negationen inte uttrycks med verbalprefixet ne-. Om negationen hänför sig till hela 
satsen fogas negationsprefixet ne- till satsens predikat. 
 Nestuduju slovenštinu. Jag studerar inte slovakiska. 
 
Den negerade formen av je (verbet být vara i 3sg presens) är oregelbunden: není.  
 On tady není?  Är han inte här?  
 
I första hand fogas negationen till l-particip. 
 Nebyl jsem tam celý den. Jag var inte där på hela dagen. 
 
I satser utan l-particip fogas negationsprefixet ne- till satsens finita verbform.  
 Nebudu jíst. Jag skall inte äta.      
 
Om negation hänför sig till en viss satsdel placeras negationen ne fritt framför denna 
satsdel. 

Ne zcela jsem s tím souhlasil. Helt och hållet höll jag inte med om detta. Ne 
W\KOH NDOKRW\ MVHP FKW�O� Det var inte de här byxorna jag ville ha. 
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Dubbel negation  
 
I en negerad sats sätts inte bara predikatsverbet i negerad form utan också alla pronomen 
och adverb som har negerade former.  

Nikoho tu neznám. Jag känner ingen här. Nikdo se nedíval do kouta. Ingen 
tittade in i hörnet. 1HXG�Oi GRFHOD QLF� Han kommer inte att göra något över 
huvud taget. Nic se nestalo. Ingenting inträffade.  

 
 

Avsaknad av dubbel negation 
 
För att uppnå en obestämd betydelse på en av satsdelarna i en negerad sats underlåter man 
att negera denna satsdel. 

Nikdy nic nemá. Han har aldrig någonting. 1�NG\ QLF QHPi� Ibland har han 
ingenting. 1�NG\ Q�FR QHPi� Ibland är det något som han inte har. Nikdo 
QHS�LãHO� Ingen har kommit. 1�NGR QHS�LãHO� Någon har inte kommit. 

 
 

Agent 
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5. Satssyntax 
 

5.1. Kongruens 
 

5.1.1. Subjekt - predikat 
 

5.1.1.1. Person 
 

5.1.1.2. Numerus 
 
Vid mer än ett substantiv i singular står predikatet normalt i plural. 

Otec a matka nejsou doma. Far och mor är inte hemma. 
 
Om subjektet består av flera ord och följer efter predikatet och det första ordet i subjektet 
står i singular står predikatet också normalt i singular och kongruerar i genus med det 
närmast följande substantivet. Vid varelsebetecknande substantiv är dock även plural 
relativt frekvent. 

9 REFKRG� MH POpNR� NiYD� VêU D PRXND� I affären finns mjölk, kaffe, ost och 
mjöl. V divadle byl ~ byli otec a matka. På teatern var far och mor. V divadle 
byla ~ byli Alena a Jan. På teatern var Alena och Jan. 

 
Vid flera abstrakta substantiv i singular som subjekt står verbet som regel i singular 
oavsett ordföljden. 

3�HVQRVW D VUR]XPLWHOQRVW MH QXWQi� Exakthet och förståbarhet är nödvändig. 
Podvod a klam se zradí sám. Bedrägeri och lögn avslöjar sig självt. 

  
I vissa negerade satser med flera subjekt i singular kan predikatet stå i singular. 

äLWR DQL MHþPHQ VH WX QHVHMH� Varken råg eller korn sås här. 
  
Om kopulan konstrueras med substantivisk predikatsfyllnad i nominativ plural och 
subjekt i singular kongruerar kopulan med predikatsfyllnaden. 

ýDV MVRX SHQtze. Tid är pengar. 
 

5.1.1.3. Genus 
 
När ett pluralt subjekt består av flera substantiv i olika genus har mv företräde före mt/f/n. 

%UDWU D VHVWUD S�LãOL� Brodern och systern kom. ýORY�N D VWURM SUDFRYDOL�
Människan och maskinen arbetade. 

 
Mt/f har företräde före n.  

0DWND D GtW� þHNDO\� Modern och barnet väntade. 
 
N förekommer endast tillsammans med substantiv i n pl. 

Okna byla rozbitá. Fönstren var sönderslagna. 
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Vid flera konkreta substantiv i neutrum singular som subjekt följer predikatet i fem.pl. 
Om predikatet föregår subjektet står det som regel i neutrum singular. 

Kino a divadlo byly ve stejné ulici. Biografen och teatern låg på samma gata. 
Ve stejné ulici bylo kino i divadlo. På samma gata fanns både bio och teater. 

 
Sammansatta subjekt som består av ett subst. i sing. följt av s med + I följs av predikat i 
singular om de båda leden i nominalfrasen är ojämlika och av plural om de kan anses vara 
jämlika. I det förra fallet översätts s bäst som med och i det senare bäst som och. 

Otec se synem šel do školky. Fadern gick till förskolan med sonen. Otec s 
matkou šli do divadla. Far och mor gick på teater. 

 
 

Måttsuttryck  
 
Alla måttsuttryck för med sig att ”det mätta” står i genitiv. Om måttsuttrycket självt är ett 
substantiv bestämmer det formen på predikatet.  

3RORYLQD åiN$ MHOD GR %UQD� Hälften av eleverna åkte till Brno.  
 
Är däremot måttsuttrycket inte ett substantiv står predikatet i 3 person singular neutrum.  

Vody tu moc nebylo. Det fanns inte mycket vatten här. 3�LãOR PQRKR OLGt� Det 
kom mycket folk.  

 
 

Räkneord 
 
Om subjektet innehåller räkneord större än ‘fyra’ och huvudordet därmed står i genitiv 
plural skall predikatet stå i neutrum singular. 

3�W PXå$ SUDFXMH� Fem män arbetar.  
 
Även när subjektet utgörs av pronomen styrs detta pronomen av räkneordet i fråga så att 
det står i gen och predikatet i neutrum singular. 

3�LMGH QiV S�W� Vi kommer fem stycken. 6HGt MLFK WDP Q�NROLN� Det sitter några 
av dem där. 

men: 
3�LMGHPH W�L� Vi kommer tre stycken. 

 
I matematiska beräkningar avgör det tal som utgör svaret formen på predikatsverbet. 

'Y� D MHGQD MVRX W�L� Ett och två är tre.7�L D GYD MH S�W� Tre och två är fem. 
 
 

Pronomen 
 
I allmänhet stämmer kopulan överens med subjektet i genus och numerus. I utpekande 
satser med to rättar sig dock kopulan efter det följande substantivet.  

7R E\O Qiã XþLWHO� Det var vår lärare. 7R E\OD 9�UD� Det var Vera. To byli moji 
kamarádi. Det var mina kamrater.  
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Då pronomenen kdo vem, Q�NGR någon, nikdo ingen fungerar som subjekt står predikatet 
i maskulinum singular.  

.GR WR XG�ODO" Vem har gjort detta? .GR SUiY� S�LãHO� PDPLQND" Vem var det 
som kom just nu, kanske mamma?  

Då pronomenen co vad, Q�FR något, nic inget fungerar som subjekt står predikatet i 
neutrum singular.  
 
Om pronomenet vy syftar på en person står finita verbformer i plural medan particip och 
adjektiv står i singular och kongruensböjs i genus med det semantiska subjektet.  
  Vy jste velmi milá. Ni är mycket snäll.  Kde jste byl? Var har ni varit?  
 

5.2.0. Subjekt 
 

Formellt / opersonligt / emfatiskt subjekt 
 
Svenskan utnyttjar flitigt som formellt och opersonligt subjekt samt i emfatiska 
omskrivningar det demonstrativa pronomenet det. Tjeckiskan är däremot mycket 
restriktiv med det motsvarande to. 
 
 

Formellt subjekt 
 
Tjeckiskan saknar formellt subjekt. Svenskan har ofta formellt subjekt i satser med 
subjekt i obestämd form. På tjeckiskan utnyttjas i stället ordföljden. 
 1D VFKRGHFK VHGt NRþND� Det sitter en katt på trappan. 
 
 

Emfatisk omskrivning 
 
Svenskan har emfatisk omskrivning med Det är X som... Tjeckiskan uttrycker samma sak 
genom att endast skjuta in ett to före predikatsverbet. 

Kdo to volá? Vem är det som ringer? To volá Markéta. Det är Markéta som 
ringer. 

 
 

Opersonligt subjekt 
 
Opersonligt subjekt förekommer i svenskan tillsammans med många verb som helt saknar 
logiskt objekt. Det finns mest för att upprätthålla subjektets plats i den strikta svenska 
ordföljden. Tjeckiskan har i sådana fall nästan aldrig något to. 
 Prší. Det regnar. 
 

5.2. Verbens rektion 
 
Varje verb har ett viss mönster för hur det konstrueras tillsammans med övriga satsdelar. 
Verbet fungerar som spindeln i nätet och bestämmer det mönster som de andra 
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satsdelarna skall bilda kring verbet. Då svenskan och tjeckiskan är relativt närbesläktade 
liknar de vanligaste mönstren varandra mycket. Vissa skillnader kan dock iakttas. 
 
 

Objektets form 
 
En rad verb kräver att dess objekt står i en viss kasusform. Då svenskan i princip saknar 
kasusböjning, och i stället använder prepositionsfraser, kan tjeckiskans bruk av 
kasusformerna i vissa fall vara problematisk. Några av de vanligaste mera besvärliga 
verbrektionerna är: 
 
Verb som styr två objekt i ackusativ: 

VWiW Q�NRKR Q�FR kosta någon något,  
Stojí ho to jednu korunu. Det kostar honom en krona. 

XþLW Q�NRKR Q�FR (Ü Q�NRKR Q�þHPX) lära någon något 
 
Verb som styr ackusativ och genitiv: 

]EDYLW � ]EDYRYDW Q�NRKR Q�þHKR frånta någon något 
 
Verb som styr ackusativ och prepositionsobjekt: 

SRGH]tUDW ! Q�NRKR ] Q�þHKR misstänka någon för något 
SRXþLW � SRXþRYDW Q�NRKR R Q�þHP upplysa någon om något 
prosit > po- Q�NRKR R Q�FR be någon om något 
S�HVY�GþLW � S�HVY�GþRYDW Q�NRKR R Q�þHP övertyga någon om något 
UR]OLãLW � UR]OLãRYDW Q�FR RG Q�þHKR skilja något från något 
VURYQDW � VURYQiYDW Q�FR V Q�þtP jämföra något med något 
XSR]RUQLW � XSR]RU�RYDW Q�NRKR QD Q�FR göra någon uppmärksam på något 
Y\P�QLW � Y\P��RYDW Q�FR ]D Q�FR byta ut något mot något 
]H]QiPLW � ]H]QDPRYDW Q�KRNR V Q�NêP göra någon bekant med någon/något 
åiGDW ! SR- Q�NRKR R Q�FR be någon om något 

 
Verb som styr genitiv: 

EiW VH Q�þHKR a Q�NRKR vara rädd för något ~ någon 
GRY�G�W VH � GRYtGDW VH Q�þHKR få veta något 
GUåHW VH ! Q�þHKR� Q�NRKR ]D Q�FR hålla sig i något; hålla  någon i något 
ptát se > ]HSWDW VH Q�NRKR fråga någon 
všímat si > YãLPQRXW VL Q�þHKR lägga märke till något 

 
Verb som styr genitiv i högre stil: 
 XåtW � XåtYDW Q�FR Ü Q�þHKR använda något 

Y\XåtW � Y\XåtYDW Q�FR Ü Q�þHKR utnyttja något ~ någon 
 
Verb som styr dativ: 

GD�LW VH Q�NRPX gå (bra) för någon 
GLYLW VH Q�þHPX a Q�NRPX bli förvånad över något ~ någon 
OtELW VH Q�NRPX behaga någon 
VPiW VH Q�þHPX a Q�NRPX skratta åt något ~ någon 
stát se < VWiYDW VH Q�NRPX hända, inträffa för någon 
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usmát se < XVPtYDW VH Q�þHPX le åt något 
]GiW VH Q�NRPX tyckas någon, verka för någon 

 
Verb som styr dativ och ackusativ: 

GRYROLW � GRYRORYDW Q�NRPX Q�FR tillåta någon något 
NRXSLW � NXSRYDW Q�NRPX Q�FR köpa något åt någon 
RSODWLW � RSOiFHW Q�NRPX Q�FR återgälda någon något 
S�iW ! SR- Q�NRPX Q�FR önska någon något 
SViW ! QDSVDW Q�NRPX Q�FR skriva något till någon 
S$VRELW ! ]- Q�NRPX Q�FR förorsaka någon något 
�tFW � �tNDW Q�NRPX Q�FR säga något till någon 
VOtELW � VOLERYDW Q�NRPX Q�FR lova någon något 
XNi]DW � XND]RYDW Q�NRPX Q�FR visa något för någon 

Men även fall där någon berövas på något: 
Y]tW � EUiW Q�NRPX Q�FR ta något ifrån någon 

 
Verb som styr dativ, ackusativ och prepositionsobjekt: 

SURGDW � SURGiYDW Q�NRPX Q�FR ]D Q�FR sälja något till någon för något 
 
Verb som styr dativ och instrumentalis: 

hrozit > po- Q�NRPX Q�þtP hota någon med något 
chlubit se > po-Q�NRPX Q�þtP skryta för någon med något 

 
Verb som styr dativ och prepositionsobjekt: 
• D + k + D 

EODKRS�iW Q�NRPX N Q�þHPX gratulera någon med anledning av något 
%ODKRS�HMX N QDUR]HQLQiP� Grattis på födelsedagen. 

• D + na + A 
VW�åRYDW si > po-Q�NRPX QD Q�FR beklaga sig för någon över något 

• D + o + L 
]PtQLW VH � ]PL�RYDW VH Q�NRPX R Q�þHP nämna något för någon 

• D + s + I 
SRPRFW � SRPiKDW Q�NRPX V Q�þtP hjälpa någon med något 

• D + v + L 
S�HNiåHW ! Q�NRPX Y Q�þHP hindra någon i något 
Y\KRY�W � Y\KRYRYDW Q�NRPX Y Q�þHP göra någon till viljes i något 
]DEUiQLW � ]DEUD�RYDW Q�NRPX Y Q�þHP hindra någon i något 

• D + za + A 
G�NRYDW ! SR- Q�NRPX ]D Q�FR tacka någon för något 

 
Vissa verb styr dativ endast i högre stil: 
 XþLW Q�NRKR Q�FR Ü Q�þHPX lära någon något 
 
Verb som styr instrumentalis: 
 W�iVW VH Q�þtP skaka av något 

7�HVH VH ]LPRX� Han skakar av köld. 
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Verb som styr prepositionsfras: 
• na + A 

þHNDW ! SRþNDW QD Q�NRKR a Q�FR vänta på någon ~ något 
dívat se > po- QD Q�FR a Q�NRKR titta på något ~ någon 
P\VOHW QD Q�FR�Q�NRKR tänka på något/någon (men också P\VOHW VL Q�FR R
Q�NRP tro något om någon) 
ptát se > ]HSWDW VH QD Q�FR fråga om något 
usmát se <XVPtYDW VH QD Q�NRKR le åt, mot någon 
vzpomínat se > vzpomenout VL QD Q�FR komma ihåg något, komma att tänka på 
något 
]DSRPHQRXW � ]DSRPtQDW QD Q�FR glömma något (tillfälligt) 
]ORELW VH QD Q�NRKR vara arg på någon 
zvykat si > ]Y\NQRXW VL QD Q�FR vänja sig vid något 

• o + A 
EiW VH R Q�NRKR vara rädd att något skall hända någon 

• s + I 
ORXþLW VH > roz- V Q�NêP ta adjö med någon, ta avsked från någon 
VHWNDW VH ! VHWNiYDW VH V Q�NêP träffa någon 

 
Verb som styr flera prepositionsfraser: 
• na + A + s + I 

REUiWLW � REUDFHW VH QD Q�NRKR V Q�þtP vända sig till någon med något 
• s + I + o + A 

YVDGLW VH � YVD]RYDW�YVi]HW VH V Q�NêP R Q�FR slå vad med någon om något 
• s + I + o + L 

radit se > po-V Q�NêP R Q�þHP rådgöra med någon om något 
 
 

Objekt efter negerat verb  
 
Efter ett transitivt verb som tar objekt i ackusativ står detta objekt i ackusativ även när 
verbet är negerat. Endast i arkaisk stil förekommer genitivus negationis. 

Nemám bratra. Jag har ingen bror. On nemá sestru. Han har ingen syster. Nic 
jsem neslyšel. Jag hörde inget. To nejím. Det äter jag inte. 

 
 

Predikatsfyllnad i genitiv efter není finns inte 
 
När något inte finns används ibland i högre stil speciellt i vissa vändningar genitiv efter 
není finns inte, är inte för att beteckna det som inte finns.  

není divu det är inget under není návratu det finns ingen återvändo 
men:  

není zem det finns ingen jord 
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Negation efter fruktans verb  
 
Efter verb som uttrycker fruktan kan man använda konjunktionen åH att. I så fall används 
negation på samma sätt som på svenska.  

%RMtP VH� åH S�LMGH� Jag är rädd att han kommer. Bojím se� åH QHS�LMGH� Jag är 
rädd att han inte kommer.  

 
Man kan även använda konjukntionen aby då bisatsen på svenska inte innehåller 
negation. På tjeckiska måste dock negation användas i motsvarande sats.  

%RMtP VH� DE\ QHS�LãHO� Jag är rädd att han kommer. (Jfr. Jag är rädd; måtte han 
inte komma.)  

 
 

Adjektiv eller adverb 
 
Vissa verb styr bruket av adjektiv, andra styr adverb på ett sätt som inte överensstämmer 
med bruket i svenskan.  
 
T.ex. följs vypadat ‘se ut’ av adverb. 
 2Q Y\SDGi PDOG�. Han ser ung ut. 
 
Svenskans adverb ‘gärna’ motsvaras dock av det tjeckiska adjektivet rád i kortform. 
 8G�OiP WR UiG� Jag skall gärna göra det. 
 
 
Annat verb 
 
Verben NRQþLW ! V- sluta, ]DþtW � ]DþtQDW börja, SRNUDþRYDW fortsätta följs alltid av 
infinitiv i ofullbordad aspekt. 
 
 

Predikativ 
 
 
Predikativer är ett slags oegentliga adverb. De är mycket nära besläktade med adverben 
och har former som kan vara svåra att på ett precist sätt skilja från adverben. De anger i 
princip samma saker som adverben men de uppträder inte tillsammans med fullvärdiga 
verb utan i stället tillsammans med kopulan být ‘vara’ i någon av formerna je, bylo eller 
bude. Predikativer kan i pricip utgöras även av substantiv. 

Dnes je horko. I dag är det hett. Bylo teplo. Det var varmt. U nich bylR KRGQ�
veselo. Hos dem var det väldigt glatt. 9 ViOH E\OR ~SOQ� SXVWR� I salen var det 
helt tomt. Bylo tma. Det var mörkt. 

 
I högre stil används predikativer vid syftning på infintiver. I ett ledigare språk föredras 
dock adjektiv i neutrum som predikatsfyllnad. 

-H PRåQp �tFW� åH��� Ü -H PRåQR �tFL� åH��� Det är möjligt att säga att... 
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Klockan  
 
Efter tidsangivelse frågar man på tjeckiska: 

Kolik je hodin? Hur mycket är klockan? Kolik bylo hodin? Hur mycket var 
klockan? 

 
Hel timme anges med uttryck av typen Det är fyra timmar. Klockslaget utgör satsens 
subjekt och därför kongruensböjs verbet med det samma. 

Je jedna hodina. Klockan är ett. -VRX GY� KRGLQ\� Klockan är två. -VRX þW\�L
hodiny. Klockan är fyra. -H S�W KRGLQ� Klockan är fem. Je jedenáct hodin. 
Klockan är elva.  

 
Övriga tidsangivelser som svarar på frågan Hur mycket är klockan? och alltså inte anger 
hela timmar är predikativer. Verbet står därför alltid i 3 p sg neutrum. 
 
Halv timme anges med S$O halv + genitiv singular femininum av ordningstalet fr.o.m. 
halv två.  

-H S$O MHGQp� Klockan är halv ett. -H S$O GUXKp� Klockan är halv två. -H S$O
W�HWt� Klockan är halv tre. -H S$O RVPp� Klockan är halv åtta.  

 
Kvartar anges med antalet kvartar på väg mot nästkommande timme följt av 
prepositionen na till  + A av grundtalen.  

-H þWYUW QD MHGQX� Den är kvart över tolv. -H þWYUW QD GY�� Den är kvart över ett. 
-H þWYUW QD S�W� Den är kvart över fyra. -H W�L þWYUW� QD MHGQX� Den är kvart i ett. 
-H W�L þWYUW� QD RVP� Den är kvart i åtta.  

 
Övriga tidpunkter anges genom att tala om hur många minuter det är kvar till närmaste 
kvart.  

-H ]D GHVHW þWYUW QD MHGQX� Den är fem över tolv. -H ]D S�W þWYUW QD GY�� Den är 
tio över ett. -H ]D GHVHW S$O W�HWt� Den är tjugo över två. -H ]D S�W S$O þWYUWp�
Den är fem i halv fyra. -H ]D GHVHW W�L þWYUW�QD S�W� Den är fem över halv fem. 
-H ]D S�W W�L þWYUW� QD ãHVW� Den är tjugo i sex. Je za deset sedm. Den är tio i 
sju.  

 
Man kan också tala om hur många minuter det har gått sedan närmast föregående kvart. 

-H GYDQiFW D S�W PLQXW� Den är fem över tolv. Je jedna a deset minut. Den är 
tio över ett. -H þWYUW QD W�L D GHVHW PLQXW. Den är fem i halv tre. -H S$O SiWp D
deset minut. Den är tjugo i fem. -H W�L þWYUW� QD ãHVW D S�W PLQXW� Den är tio i 
sex. 

 
Förutom dessa i många fall något komplicerade uttryckssätt förekommer också ofta mera 
officiella uttryck av typen: 

-H GYDQiFW QXOD S�W� Den är tolv noll fem. Je dvanáct deset. Den är tolv och tio. 
-H W�LQiFW W�LFHW� Den är tretton och trettio. -H RVP SDGHViW S�W� Den är åtta och 
femtio fem.  
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Datum  
 
På samma sätt är motsvarande konstruktioner för datumangivelse predikativer och åtföljs 
av verb i 3 p sg neutrum. 
 
Efter en viss dags datum frågar man: 

Kolikátého je dnes? Vilket datum är det i dag? .ROLNiWpKR E\OR S�HGHYþtUHP"
Vilket datum var det i förrgår? 

 
Datum anges med ordningstal och månadens namn i genitiv singular maskulinum.  

-H GHYiWpKR NY�WQD� Det är den nionde maj. Je pátého února. Det är den femte 
februari.  

 
När man inte vill ange datum utan tala om vad det är för dag används dock nominativ. 
Det är då inte längre frågan om ett predikativ utan om en vanlig predikatsfyllnad. 

Byl první máj.  Det var den första maj. 
 
 

5.3. Ordföljd 
 
En grupp enklitikor står alltid på andra plats i satsen, dvs. direkt efter det första betonade 
ordet eller satsdelen. Dock räknas inte konjunktionerna a och och ale men som betonade 
första ord i meningen. Enklitikornas inbördes ordningsföljd är: 
 
1) hjälpverb i preteritum och konjunktiv:  
 jsem, jsi, jsme, jste, bych, bys, by, bychom, byste  
2) obetonade reflexiva pronomen:  
 se, si  
3) obetonade personliga pronomen i dativ:  
 mi, ti, mu, jí, nám, vám, jim 
4) obetonade personliga pronomen i ackusativ eller genitiv:  
 P�� W�� KR� MHM� ML� MH� QiV� YiV 
 
Dessutom skjuter man som regel in de båda småorden prý lär och Xå redan, nu, strax 
mellan den första betonade satsdelen och enklitikorna. 
 
Efter enklitikorna före övriga mera betonade satsdelar följer som regel en rad små ganska 
obetonade satsadverbial, bl.a. však dock, WRWLå nämligen, asi nog, tedy alltså liksom 
ibland prý lär och Xå redan, nu, strax, det allmänna pronomenet to det samt kopulan být 
vara liksom det modala hjälpverbet mít skola, böra i olika tempus. 
 

a BETONAD Xå jsem se mi P� však jsem... 
ale FÖRSTA prý jsi si ti W� WRWLå budu... 
i SATSDEL  jsme  mu ho asi byl... 
avša
k 

  jste  jí jej tedy mám... 

   bych  nám ji prý  
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   bys  vám je Xå to 
   by  jim nás   
   bychom   vás   
   byste   je   

 
9þHUD MVPH E\OL GRPD� I går var vi hemma. 1�FR E\FK SLO� Jag skulle vilja 
dricka något. Moc bych se divil. Jag skulle bli mycket förvånad. Našel jsem si 
ho. Jag hittade honom (åt mig). 3�LQHVO QiP MLFK WURFKX� Han hämtade lite av 
dem åt oss. 9LG�O MVWH PR�H" Har ni sett havet? 0R�H MVHP QHYLG�O� Havet har 
jag inte sett. $ YLG�O MVL äHUW" Och har du sett Skämtet? 1HYLG�O� DOH þHWO MVHP
knihu. Det har jag inte, men jag har läst boken. Byla jsem doma. Jag var 
hemma. Já jsem byla doma. Jag var hemma. Michal Exner se usmál. Michal 
Exner log. To jste si povídali tak dlouho? Så ni pratade med varann så länge?  

 
 

Tema - rema 
 
Den tjeckiska ordföljden tar mycket hänsyn till vad som kan anses som tema och rema i 
satsen. Tema placeras gärna tidigt i satsen. Rema placeras i slutet av satsen. Svenskan har 
helt andra regler på grund av sin mycket bundna grammatiska ordföljd. Bestämd och 
obestämd form utgör en slags kompensation. 

V autobuse jsou lidé. Det finns folk i bussen. ~ I bussen finns det folk. Lidé jsou 
v autobuse. Folket är i bussen.  

 
 

5.4. Satstyper 
 

5.4.1. Påstående 
 

5.4.1.1. Subjektslösa 
 

5.4.1.2. Passiva 
 

5.4.1.3. Opersonliga 
 

5.4.2. Uppmaning 
 

5.4.3. Tilltal 
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5.5. Ellips 
 

Personliga pronomen  
 
Personliga pronomen som subjekt behöver inte sättas ut på tjeckiska då verbändelsen är 
tillräcklig för att ange vilken person det är frågan om. Vill man däremot betona subjektet 
sätter man naturligtvis ut respektive pronomen.  

0iP EUDWUD Y .DQDG�� Jag har en bror i Kanada. On je doma a ona je ve 
škole. Han är hemma och hon är i skolan.  

 
 

Bruket av possessiva pronomen 
 
Bruket av possessiva pronomen är något sparsammare på tjeckiska än på svenska, 
speciellt framför ord som betecknar släktskap. 

'iP WR VHVW�H� Jag ger det till min syster. (jfr. till syrran)  
 
 

Korta svar  
 
Ett kort svar motsvarande svenskans Ja, det gör jag. åstadkoms på tjeckiska som regel 
genom att upprepa predikatsverbet från frågan. Man nöjer sig med ett ord och i preteritum 
blir det l-participet som upprepas.  

Vidíte ho? Ser ni honom? (Ano,) vidím. Ja, det gör jag. 9LG�O MVWH WHQ ILOP"
Har ni sett den filmen? �1H�� QHYLG�O� Nej, det har jag inte gjort. 

 
 

Reflexivt pronomen i imperativ 
 
I talspråket utelämnas ofta det reflexiva pronomenet i imperativ vid vissa vanliga verb. 

Podívej! Titta! Neboj! Var inte rädd!  
Vid verbet sednout si sätta sig har den pronomenlösa imperativen en betydligt skarpare 
ton. 

6HGQ�WH� Sitt! 
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6. Textsyntax 
 

6.1. Satsfogning 
 
 

Substantsbisatser 
 
Substantiviska bisatser fyller samma funktion i förhållande till sin huvudsats som ett 
substantiv skulle kunna göra i samma huvudsats. Det rör sig huvudsakligen om två typer 
av bisatser, subjektsbisatser och objektsbisatser. 

1HQt Y\ORXþHQR� åH WDP šel. Det är inte uteslutet att han har gått dit. Napadlo 
KR� åH WR XG�Oi MLQDN� Det föll honom in att göra det på ett annat sätt. Dokázali 
PX� åH VH VSOHWO� De bevisade för honom att han tagit fel. 

 
 

Objektsbisatser 
 

Innehållsbisatser (explikativa bisatser) 
 
Denna typ av bisats motsvarar i direkt anföring en påståendesats i indikativ. Den inleds 
med den allmänt underordnande konjuktionen åH att. 

�HNO� åH S�LMGH� Han sade att han kommer. 3R]QDOL QD Q�P� åH VL QHE\O MLVW�De 
märkte på honom att han inte var säker. 

 
 

Frågebisatser 
 
Frågebisatser motsvaras i direkt anföring av direkta frågor. De inleds med samma 
frågeord som motsvarande fråga i direkt anföring.  

Nevím, kdy se to stalo. Jag vet inte när det hände. .G\ VH YUiWt� QHQt MHãW� MLVWp�
Det är ännu inte säkert när han kommer tillbaka. 3WDO VH� NG\ S�LMGRX� Han 
frågade när de kommer. 

 
En fråga utan frågeord (ja/nej-fråga) inleds som bisats med någon av konjunktionerna 
Þ MHVWOL� MHVWOLåH� Ü zda, Ü -li  om, huruvida. 

3WDO VH� MHVWOL S�LMGHPH� Han frågade om vi kommer. 3WDO VH� ]GD S�LMGRX� Han 
frågade om de kommer. 

 
 

Uppmaningsbisatser (optativa bisatser) 
 
Uppmaningsbisatser motsvarar i direkt anföring en sats med imperativ eller optativ 
(partikeln D"). Sådana bisatser står i final konjunktiv eller i optativ, dvs. de inleds med 
aby eller D". 
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�HNQL PX� DE\ S�LãHO� a D" S�LMGH� Säg till honom att komma. Nech mu vzkaz, 
aby se vrátili. Lämna ett meddelande till honom att de skall komma tillbaka. 

 
 

Adjektiviska bisatser (attributiva bisatser) 
 
Adjektiviska bistaser står som bestämning till ett substantiv i huvudsatsen och fungerar 
därigenom som attribut. Den vanligaste typen utgörs av de relativa bisatserna. 
 
Relativa bisatser inleds med relativa pronomen eller pronominaladverb. Dessa 
sammanfaller som regel med interrogativa pronomen och pronominaladverb. 

8å MVWH S�HþHWO NQLKX� NWHURX MVHP YiP S$MþLO" Har ni läst boken som jag 
lånade er? 6WDOR VH WR Y GRE�� NG\ QLNGR QHE\O GRPD� Det hände vid en tidpunkt 
då ingen var hemma. 9\P\VOHO VL ]S$VRE� MDN XU\FKOLW SUiFL� Han hittade på ett 
sätt att snabba upp arbetet. 

 
 

Adverbiella bisatser 
 
Adverbiella bisatser fungerar som bestämningar till huvudsatsens verb eller till 
huvudsatsen i dess helhet. De uttrycker någon omständighet för handlingen i huvudsatsen. 
Ofta är det frågan om tid eller sätt. 
 
 

Temporala bisatser 
 
Den vanligaste typen av temporal bisats inleds med konjunktionen när Om bisatsen står i 
presens eller preteritum används på tjeckiska NG\å, om den står i futurum används Då� I 
båda fallen kan även jak användas i vardagligt språk. 

.G\å �Þ MDN� MVHP RSRXãW�O EDU� OLGp VH SR PQ� GtYDOL� När jag lämnade baren 
tittade folk efter mig. .G\å �Þ MDN� P�O þDV� þHWO� När han hade tid läste han. 
PotNDO MVHP KR� NG\å �Þ jak) se vracel. Jag träffade honom när han var på väg 
tillbaka. =HSWiP VH KR� Då �Þ jak) tam bude. Jag skall fråga honom när han 
kommer dit. �HNOD YUiWQpPX� DE\ Mt EUQNO� Då �Þ MDN� S$MGX QDKRUX� Hon 
hade sagt till portiern att slå henne en signal när jag går upp.  

 
Svenskans när översätts sålunda till tjeckiska: 
• i frågebisats med kdy; 
• i relativ bisats med kdy; 
• i adverbiell temporal bisats med NG\å (pres, pret), Då (fut), Þ jak. 
 
 

Konditionala bisatser 
 
Reella konditionala satsfogningar uttrycks med indikativ i bisats och huvudsats varvid 
konjunktionerna NG\å� Þ MHVWOL� MHVWOLåH� Þ jak, Ü -li  används. 

=HSWiP VH KR� NG\å WDP EXGH� Jag skall fråga honom om han kommer dit. 
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Irreella konditionala satsfogningar uttrycks med konditionalis i bisatsen och enkel 
konjunktiv i huvudsatsen. 

.G\E\FK P�O SHQt]H� NRXSLO E\FK VL QRYp DXWR� Om jag hade haft pengar skulle 
jag köpa mig en ny bil. 

 
 

Finala bisatser 
 
Finala bisatser står som regel i final konjunktiv.  

0OXYt SRPDOX� DE\FKRP PX UR]XP�OL� Han talar långsamt för att vi skall förstå 
honom. -HãW� FKYtOL þHNDO� DE\ P�O MLVWRWX� Han väntade ytterligare en stund för 
att vara säker. 5RYQDO NQLKRYQX� DE\ ]DELO þDV�Han gjorde ordning i bokhyllan 
för att fördriva tiden. 3VDO QD VWURML� DE\ WR SR Q�P S�HþHWOL� Han skrev på 
maskin för att de skulle kunna läsa det han skrivit. 

 
Ren infinitiv används i många fall för satsförkortning på tjeckiska då svenskan har final 
konjunktion + infinitiv. 
  Byl jsem tam uklidit. (= ..., abych uklidil.) Jag var där för att städa.  
 
 

Kausala bisatser 
 
Kausala bisatser inleds med konjunktionerna SURWRåH� SRQ�YDGå� Þ åH. 

Þ 6PiO VH MLP� åH VH WRKR OHNOL� Han skrattade åt dem för att de blev rädda för 
det. 

 
 
Komparativa bisatser 
 
Komparativa bisatser inleds med konjunktionen QHå än. 

2QD Y\G�OiYi YtF� QHå MHMt PDQåHO WXãt� Hon tjänar mer än hennes man anar. 
Då jämförelsen inte består av en sats utan bara av enstaka satsdel sätt inget kommatecken 
före QHå. 

2QD Y\G�OiYi YtF QHå RQ� Hon tjänar mer än han. 
Då huvudsats och bisats står i ett sådant förhållande till varandra att innehållet i den ena 
satsen utesluter innehållet den andra används QHå DE\ än att. 

5DGãL RGHãHO� QHå DE\ VH GRVWDO GR NRQIOLNWX� Han gick hellre därifrån än att 
råka i in en konflikt. 

 
 

6.2. Tempusföljd 
 
Eftersom tjeckiskan endast skiljer på tre tempusformer och därmed har betydligt färre 
tempus än t ex germanska och romanska språk fungerar tempusföljden i sammansatta 
satser till stor del annorlunda. Man måste så att säga snåla med tempusen i bisatser. 
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Sålunda ser tempusrelationerna i satsen annorlunda ut än på svenska, där vi har en mängd 
till användningen specialiserade tempus. Tempuset i den underordnade satsen hänför sig 
till den punkt i tiden som uttrycks av verbet i huvudsatsen, och alltså inte till det 
innevarande talögonblicket.  
 
Det mest påtagliga exemplet är en tjeckisk sats med preteritum i huvudsatsen och presens 
i bisatsen. Detta presens uttrycker samtidighet med huvudsatsen, dvs i översättningen 
skall bisatsens verb stå i samma tempus som huvudsatsens, i det här fallet imperfekt.  

�HNO MVHP� åH YtP� Jag sade att jag visste.  
 
Preteritum i en bisats innebär däremot att handlingen föregått huvudsatsens och motsvarar 
därför i exemplet svenskt pluskvamperfekt.  

�HNO MVHP� åH MVHP WDP E\O� Jag sade att jag hade varit där. 9�G�OL� FR VH Vtalo. 
De visste vad som hade hänt.  

 
Logiskt följer då att futurum i detta sammanhang motsvarar svenskt futurum preteriti.  

�HNO MVHP� åH SRMHGX GR 3UDK\� Jag sade att jag skulle åka till Prag. ýHNDOL� FR
se stane dál. De väntade på vad som skulle hända vidare.  

 
 

Fortgående handlingar 
 
I satser med temporalt adverbial som betecknar hur länge en handling pågått används på 
tjeckiska presens motsvarande svenskt perfekt och preteritum motsvarande svenskt 
pluskvamperfekt. 

Jsem tady patnáct let. Jag har varit här i femton år. Hledali se od rána. De 
hade letat efter varandra sedan morgonen. Pracuju tad\ S$O URNX� Jag har 
arbetat här i ett halvår. 

 
Aspekt 
 

Tempus 
 

Aktionsart 
 

Diates 
 

6.3. Satsförkortningar 
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7. Stilistik 
 
 

Ljudlära 
 
Förutom att det i formläran och ordförrådet finns en mängd mer eller mindre förutsägbara 
skillnader mellan skriftspråk och talspråk finns det en hel rad mer eller mindre 
regelbundna ljudförändringar som har inträffat i talspråket men inte i skriftspråket, t ex 
 
ý ÞÞ ej 
 RåUDOê ÞÞ YRåUDOHM full, berusad 
 smutný ÞÞ smutnej ledsen, bedrövad 
 U$]QêFK ÞÞ U$]QHMFK olika 
 být ÞÞ bejt vara 
 minulý ÞÞ minulej förra 
 takových ÞÞ takovejch sådana 
 prý ÞÞ prej det sägs 
 Q�MDNêFK ÞÞ Q�MDNHMFK några 
 hostinský ÞÞ hostinskej krögare 
 on je mrtvý ÞÞ on je mrtvej han är död 
 
é ÞÞ ý (í) 
 velké ÞÞ velký stor 
 takovém ÞÞ takovým sådan 
 v takové úzké ulici ÞÞ v takový úzký 

ulici 
på en sådan smal gata 

 tlustého ÞÞ tlustýho tjock 
 dobré ÞÞ dobrý bra 
 obléct ÞÞ voblíct klä på 
 té ÞÞ tý denna 
 þHUQp NDIH ÞÞ þHUQê NDIH svart kaffe 
 mrtvého ÞÞ mrtvýho död 
 
é ÞÞ ej - i GLD f sg av adjektiv och pronomen i mera provinsiellt talspråk 
 té ÞÞ tý ~ tej denna 
 velké ÞÞ velký ~ velkej stor 
 
o- ÞÞ vo- först i ord 
 on, ona, ono ÞÞ von, vona, vono han, hon, det 
 RåUDOê ÞÞ YRåUDOHM full 
 oba, osm ÞÞ voba, vosum båda, åtta 
 o, od ÞÞ , vo, vod om, från 
 RE�VLO VH ÞÞ YRE�VLO VH hänga sig 
 obula ÞÞ vobula tog på sko 
 
Förenkling av konsonantgrupp eller enstaka ljud 
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 NWHUê� Q�NWHUê ÞÞ NHUHM� Q�NHUHM vilken, någon 
 Q�MDN� Q�MDNê ÞÞ �iN� �iNHM på något sätt, någon 
 MHãW� ÞÞ HãW� dessutom, fortfarande 
 jestli ÞÞ esi om 
 SR�iG ÞÞ porád hela tiden, ständigt 
 YåG\"� YåG\FN\ ÞÞ G\"� G\FN\ ju, alltid 
 
 

Formlära 
 
Likaså finns det en hel rad relativt regelbundna skillnader i formläran, t ex 
 
subst Vsg mv -þH om Nsg slutar på -ce 
 soudce ÞÞ VRXGþH soudce domare 
 
subst Npl mv -é ÞÞ +i, utom vid ord på -tel. 
 $QJOLþDQp ÞÞ $QJOLþDQL engelsmän 
 lidé ÞÞ lidi människor, folk 
 turisté ÞÞ turisti turister 
 
Samtliga ändelser i Ipl slutar på ÞÞ -ma. 
 V W�PL WUHQêrkami ÞÞ V W�PD

trenýrkama 
med de kalsongerna 

 s nimi ÞÞ s nima med dem 
 
De morfologiska genuskategorin finns i talspråket i plural endast kvar hos substantiven. I 
övriga ordklasser används i stället genomgående samma form i alla genus, den som 
skriftspråket har i mt/f. De enda undantagen utgörs av oni de och rádi gärna samt att 
l-participet vanligtvis skrivs -li (mv) respektive -ly (mt, f, n) beroende på genus. För 
adjektiven inträffar dessutom ljuförändingen -é ÞÞ -ý. 
 WL FtVD�RYp ÞÞ W\ FtVD�RYp dessa kejsare 
 ta psí hovínka byla ÞÞ ty psí hovínka 

byly 
de där hundskitarna var 

 QDãL GRE�t S�iWHOp ÞÞ naše dobrý 
S�iWHOp 

våra goda vänner 

 
De possessiva adjektiven bildas med -/ový/ resp. +/iný/ och har en regelbunden 
adjektivisk böjning. 
 9]DO VHVW�LQX ÞÞ VHVW�LQRX NQLKX� Han tog systerns bok. 
 
adv, komp -eji ÞÞ -ejc 
 SR]G�ML ÞÞ SR]G�MF senare 
 
Pronomen 
 
Relativt ÞÞ MHQå i Asg mt i stället för jHMå. 
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Verb 
 
Inom i-böjningen används genomgående ändelsen -ej i 3:e person plural i talspråket, 
vilket ger en god kontrast gentemot -í i 3:e person singular. 
 uvidí ÞÞ XYLG�M de kommer att få se 
 Y�Gt ÞÞ Y�G�M  de vet 
 mluví ÞÞ POXY�M de talar 
 
Inom a-böjningen används på liknande sätt -aj. 
 G�ODMt ÞÞ G�ODM de gör 
Detta gör att 3pl i talspråket alltid slutar på en diftong: -aj, -ej resp. -ou. 
 
Övergång från klass -an- till klass -nu-. 
 ]DþDOD �< ]Dþ-D«n-l-a) ÞÞ ]DþOD �< ]Dþ-

nu-l-a) 
hon började 

 
l ÞÞ � L l-particip m sg efter konsonant 
 ukradl ÞÞ ukrad stal 
 oblékl ÞÞ voblík klädde på 
 probodl ÞÞ probod sticka hål 
 bouchl ÞÞ bouch smälla, skjuta 
 vedl ÞÞ ved föra 
 
 

Konjunktiv 
 
Hjälpverbet i konjunktiv böjs i analogi med hjälpverbet i prepteritum. Detta gör att 
formerna av många uppfattas som analytiska bildningar bestående av en partikel by och 
samma hjälpverb som i preteritum. 
 bych ÞÞ bysem ~ by (j)sem jag skulle 
 bys ÞÞ bysi ~ by (j)si du skulle 
 bychom ÞÞ bysme ~ by (j)sme vi skulle 
 byste ÞÞ by (j)ste ni skulle 
 
 

Presens / imperativ av vzít ta  
 
Detta verb har något avvikande former i talspråk, varav imperativformerna är särskilt 
utbredda.  
 
fut.  vezmu, vezmeš...  ÞÞ vemu, vemeš...  
imp.   YH]PL� YH]P�WH  ÞÞ vem, vemte  
l-part.   vzal    vzal  
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Nominativ i stället för vokativ efter titel i vokativ. 
 pane Klímo Þ pane Klíma herr Klíma 
 
En nominalfras i genitiv utan huvudord som styr genitiv betecknar i talspråket en mycket 
stor mängd. 
 Þ 7X E\OR U$]QHMFK SRGLYQHMFK

existencí. 
Här har det funnits en förfärlig massa 
olika underliga existenser. 

 
I talspråket används genomgånde pronomenet co som relativt pronomen på samma sätt 
som svenskans som i stället för det skriftspråkligare který vilken. 
 ÞÞ To je ten pán, co bydlí pod náma. Det är den herrn som bor under oss. 
 
Utelämnat hjälpverb i 1sg (och pl) preteritum. 
 Þ Já si sedl ke svému stolu. Jag satte mig vid mitt bord. 
 
 

Lexikon 
 
Dessutom finns det smärre skillnader i ordformer i övrigt, t ex 
 dnes Þ dneska i dag 
 tedy ÞÞ teda då, verkligen 
 všechno Þ všecko allt 
 káva Þ kafe kaffe 
 
I andra fall används helt olika lexem på olika stilistiska nivåer. 
 Ü zde Ö tu Þ tady här 
 ano Þ no Þ jo ja 
 bratr ÞÞ brácha bror 
 obchod ÞÞ krám affär 
 opravdu Þ fakt verkligen 
 otec Þ táta ÞÞ fotr far 
 sestra ÞÞ ségra syster 
 Ü pouze Ö jen Þ jenom endast, bara 
 on Þ ten han 
 který Þ co som, vilken 
 Ü velmi Þ moc ÞÞ KRGQ� mycket (grad) 
 Ümnoho Þ KRGQ� mycket (mått) 
 
Liksom i alla språk finns det dessutom naturligtvis ord med påtagligt lägre stilvärde, 
starkt talspråkligt markerade, på gränsen till slang. 
 peníze pengar ÞÞ prachy stålar 
 
 

Ordbildning 
 
Dessutom finns talspråkiga ord bildade genom förkortning med det för talspråket 
synnerligen vanliga avledningssuffixet -ák. 
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 9iFODYVNp QiP�VWt Þ Václavák Václavtorget 
 W�ORFYLN Þ W�OiN gympa 
 G�MHSLV Þ G�MiN historia 
 
 

Äldre språkbruk 
 
Vissa språkliga drag är speciella för ett äldre språkbruk, t ex sättet att tilltala på ett hövligt 
sätt med verbet i 3 p pl enligt tysk förebild (jfr Sie). 
 Y�Gt  i stället för víte ni vet 
 ÞÞ XYLG�M  uvidíte ni får se 
 Þ pamatujou se pamatujete se ni kommer ihåg 
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Prepositionernas rektion 
 
bez  GEN   utan 
blízko  GEN   nära 
do  GEN   till, in i  
k  DAT   mot, till (alltid till person) 
kolem  GEN   runt om, omkring 
NURP�  GEN   utom, förutom 
NY$OL  DAT   för...skull 
mezi  ACK rörelse  in mellan 
  INS position  mellan 
mimo  ACK   utanför, utom 
místo  GEN   i stället för 
na  ACK rörelse  till, på, för 
  LOK position  på 
nad  ACK rörelse  upp över 
  INS position  över, ovanför 
naproti   DAT   mittemot 
o  ACK   mot (berörong, stöd), � (mått före komparartiv) 
  LOK   om = eng. about 
ob  ACK   varannan (eg. med utelämnande av) 
od  GEN   från, ur, sedan 
okolo  GEN   omkring, förbi 
po  ACK   fram till, ända till, upp till, under 
  LOK   efter, omkring i/på, à (pris) 
pod  ACK rörelse  in under 
  INS position  under, nedanför 
podél  GEN   längs 
podle  GEN   enligt, efter, längs 
pro  ACK   för, åt, på grund av, efter (för att hämta) 
proti   DAT   mot, mittemot 
S�HG  ACK rörelse  framför 
  INS position  framför 
   tid  för...sedan 
S�HV  ACK   över, genom (yta), trots 
S�L  LOK   vid 
s  INS   med, tillsammans med 
skrz  ACK   genom (hålighet) 
u  GEN   hos, vid 
XSURVW�HG GEN   mitt i 
XYQLW�  GEN   inuti 
v  ACK tid  på, i, � (ex. veckodagar, klockslag m.m.) 
  LOK position  i 
vedle  GEN   bredvid 
z  GEN   från, ur, av 
za  ACK rörelse  in bakom 
   tid  om, efter 
   m.m.  för (tack, pris), som 
  GEN   under, vid 
  INS position  bakom 
   rörelse  till (person) 



 

 

KONJUGATION  
presens / futurum imperat. l-part infinitiv passivt particip pr part pres ger pret ger 
3 p sg 1 p sg 3 p pl 2 p sg m sg  kort. långf.  m sg m sg 
á ám ají ej al at 

át 
án aný ající aje av 

í ím ejí 
Þ í 

ej el et 
ít 

en ený ející eje ev 

í ím í � 
i 

il it en ený ící e iv 

í ím í � 
i 

el et 
ít 

en ený ící e ev 

uje Þ uju 
Ü uji 

Þ ujou 
Ü ují 

uj oval ovat ován ovaný ující uje ovav 

uje Þ uju 
Ü uji 

Þ ujou 
Ü ují 

uj ul out ut utý ující uje uv 

yje Þ yju 
Ü yji 

Þ yjou 
Ü yjí 

yj yl ýt yt ytý yjící yje yv 

aje Þ aju 
Ü aji 

Þ ajou 
Ü ají 

aj ál át án aný ající aje áv 

eje Þ eju 
Ü eji 

Þ ejou 
Ü ejí 

ej ál át án aný ející eje áv 

ne nu nou ni l 
Þ nul 

nout nut 
en 

nutý 
ený 

noucí na nuv 

ne nu nou � nul nout nut nutý noucí na nuv 
ne nu nou ni al ít at atý noucí na av 
�H �X �RX �L �HO �tW �HQ �HQê roucí ra �HY 
e u 

Ü i 
ou 
Ü í 

� al at 
át 

án aný oucí 
ící 

a 
e 

av 

e u ou � l t en ený oucí a � 

 
 
 



 

 

 
DEKLINATION 
 SUBSTANTIVISK BÖJNING ADJEKTIVISK BÖJNING PRONOMINELL BÖJNING Num 
 Mask varelse Mask ting Neutrum Femininum Hård Mjuk Hård Mjuk H M 
 hård mj. hå. mj. hå. mj. förlä lång hå. mj. -ost mv mt n f mv mt n f mv mt n f mv mt n f   
Nsg � a � 

e 
        � 
 

o e e í a e 
� 

� ý é á             í 
 

       � o a       � 
 

    e 
 

     � 

A a u e          � 
 

o e e í u i 
� 

� ého ý é ou ího  í 
 

oho � o u eho �  i      � 

G a y e u 
a 

e a e ete í y e i          ého 
 

é         ího 
 

í       oho é       eho í a i 

L ovi 
u 

ovi i 
ovi 

u 
+e 

i +e 
u 

i eti í +e          i          ém 
 

é         ím í       om é       em í a i 

D ovi 
u 

ovi i 
ovi 

u i u i eti í +e          i          ému 
 

é         ímu í       omu é       emu í a i 

I em ou                     em etem ím ou          í          ým ou         ím í       +ím 
      ým 

ou       ím í a i 

V +e 
u 

o i 
+e 
e 

+e 
u 

i  o e 
i 

i      

Npl            +i 
           ové 
           é 

y e a e ata í y e i +í é á é           í +i y a y i         e      � 

A         y e y e a e ata í y e i         é á é           í         y a y             e      � 
G $ 

 
� í 

� 
at í � í 

� 
í            ých           ích             +ech             ich a i 

L      ech 
     +ích 

ích ech 
+ích 
ách 

ích ech 
ách 

ích atech ích ách ích ech            ých           ích             +ech             ich a i 

D $P ím DW$P ím ám ím em            ým 
 

          ím             +em             im a i 

I       y i y i y i aty ími ami emi mi            ými 
 

          ími             +emi             imi a i 

 


