
 

Imperativ - rozkazovací způsob 

Slovesa sein, haben, werden 

sein = být haben = mít werden = stát se 

 seien wir! = buďme!  haben wir! = mějme 
my! 

 werden wir! = staňme se 
my! 

sei! = buď! seid! = buďte! (vy) hab(e)! = měj! habt! = mějte (vy)! werde! = staň se! werdet!  = staňte se (vy)! 

 seien Sie! = buďte Vy!  haben Sie! = mějte Vy!  werden Sie! = staňte se Vy! 

Slabá slovesa 

typ I se 2 možnostmi pro rozkaz osobě du typ II s 1 možností pro rozkaz osobě du: 

machen arbeiten 

 machen wir! = dělejme my!  arbeiten wir! = pracujme my! 

mach! nebo mache! = dělej! macht! = dělejte (vy)! arbeite! = pracuj! arbeitet! = pracujte (vy)! 

 machen Sie! = dělejte Vy!  arbeiten Sie! = pracujte Vy! 

použijeme infinitivní kmen nebo 
1.os.j.č. časování v přít. čase 

v mn.č. použijeme tvary 
z časování k daným osobám 

pro rozkaz osobě du je nutno 
použít 1.os.j.č. přít. času 

v mn.č. použity tvary z časování 
k daným osobám 

Která slabá slovesa tvoří rozkazovací pro osobu du pouze pomocí 1.os.j.č.? 

a) Jsou to slabá slovesa, která časujeme jako arbeiten: tj. slovesa se zakončením kmene na t, d nebo specifickou skupinu souhlásek jakou je 

např. chn, gn, tm apod.: reden = hovořit: rede! = mluv!, retten = zachránit: rette! = zachraň!, rechnen = počítat: rechne! = počítej!, atmen  = 

dýchat: atme! = dýchej! 

b) slabá slovesa  se zakončením kmene na n: 

sehnen  = toužit: sehne! = tuž! 

Ostatní slabá slovesa kromě těch zakončených na -ln tvoří rozkaz pro du dvěma způsoby (typ I): infinitivním kmene nebo první osobou j.č. 

přít. času, 

slovesa zakončená v infinitivu na -ln: mají dle Dudena 3 možnosti pro du, inf. kmen: sammel!, rozkaz 1. os.j.č.: sammele!, sammle! = sbírej! 



Způsobová slovesa a wissen 

způsobová slovesa nevytváří rozkazovací způsob, patří sem dürfen, können, mögen, müssen, sollen, wollen 

wissen = vědět má tvary rozkaz. způsobu:   wisse! = věz!, wissen wir! = vězme my!, wisst! = vězte (vy)!, wissen Sie! = vězte Vy! 

 

Silná slovesa  beze změny kmene nebo s přehlasováním kmene při časováním v přítomném čase: 

silné sloveso beze změny kmene při časování v přít. čase silná slovesa s přehlasováním kmene při časování v přít. čase 

kommen = přijít fahren = jet * halten = držet 

 kommen wir! = jeďme my!  fahren wir! = jeďme my! 
halten wir! = držme my! 

komm! nebo komme! = přijď! kommt! = jeďte (vy)! fahr! nebo fahre! = jeď! 
halt! nebo halte! = drž! 

fahrt! = jeďte (vy)! 
haltet! = držte (vy)! 

 kommen Sie! = jeďte Vy!  fahren Sie! = jeďte Vy! 
halten Sie!  = držte Vy! 

použijeme infinitivní kmen 
nebo 1.os.j.č. časování v přít. 
čase 

v mn.č. použijeme tvary z časování 
k daným osobám 

použijeme infinitivní kmen 
nebo 1.os.j.č. časování v přít. 
čase 

v mn.č. použijeme tvary z časování 
k daným osobám 

Skupina sil. sloves se změnou v kmeni z e na i nebo ie při časování v přítomném čase: 

silné sloveso se změnou kmene z e na i nebo ie 

nehmen = vzít, brát essen = jíst 

 nehmen wir! = vezměme my!  essen wir! = jezme my! 

nimm! = vezmi! nehmt! = vezměte (vy)! iss! = jez! esst! = jezte (vy)! 

 nehmen Sie! = vezměte Vy!  essen Sie! = jezte Vy! 

použijeme zásadně pouze 
kmenem 2. os.j.č. přít. času: 
du nimmst --- nimm. 

v mn.č. použijeme tvary z časování 
k daným osobám 

použijeme infinitivní kmen 
nebo 1.os.j.č. časování v přít. 
čase 

v mn.č. použijeme tvary z časování 
k daným osobám 

 


