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Úvod 

Učebnice GramCat: Morfologie současné katalánštiny je určena studentům bakalářského oboru 

Katalánský jazyk a literatura, který je vyučován na Masarykově univerzitě, a všem, kteří mají zájem o 

katalánský jazyk a chtějí se v něm zdokonalit. Jedná se o vůbec první a o doposud jedinou publikaci 

pojednávající o katalánském tvarosloví v češtině. Příručka je navíc doplněna o přehled výslovnosti, 

který obsahuje užitečné nahrávky usnadňující osvojování fonetických zvláštností tohoto jazyka. 

Morfologická část pak ve 12 kapitolách podrobně a systematicky zpracovává jednotlivé jazykové jevy, 

které odpovídají této kategorii. 

Teoretická část je bohatá na ukázky v katalánštině, které jsou opatřeny pro dokonalejší ilustraci daného 

gramatického jevu českým překladem. Snahou pak bylo uvést ke každému výrazu v katalánštině český 

ekvivalent. Na konci každé kapitoly se nachází interaktivní cvičení. 

Je na místě zmínit, že příručka již zohledňuje přijaté normativní změny publikované v Katalánsku v roce 

2016. 

Konkrétně se pak jedná o výukový materiál v předmětech Normativní gramatika katalánštiny I, II a III a 

(KJIA008, KJIA009, KJIA010) a Otázky katalánské gramatiky I (KJIA017). 
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Blok I: Výslovnost, apostrof a diakritika 
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Katalánská abeceda (alfabet català) 

Písmena (lletres) 

Stejně jako česká abeceda má katalánská abeceda svůj původ v latině a obsahuje 26 písmen seřazených 

tak, jak je uvedeno v tabulce 1. (písmeno c uvádíme spolu s modifikovanou poziční variantou ç). Každé 

písmeno má dvě různé podoby: malé (minuskule), které je základní variantou písmen v textu psaném 

i tištěném, a velké (majuskule), které je větší a často se vyznačuje jiným tvarem než jeho malá varianta.  

I když obecně platí, že se hlásky vyslovují tak, jak se píší, není to vždy pravidlem. Například existují 

znaky, které nevykazují žádnou zvukovou hodnotu (jako je h, které se v některých případech může 

vyslovovat s přídechem, a některé souhlásky na konci slova). V tomto případě hovoříme o tzv. hláskách 

němých. Pak jsou tu i případy, kdy se jeden grafém čte různými způsoby (jako je tomu v případě e, 

které se může číst jako [ə], [ɛ] nebo [e]), nebo různé grafémy, které se čtou stejně (například [ə] může 

být ztvárněno písmenem a nebo e (podle kontextu). V katalánštině se také vyskytují skupiny dvou 

písmen (spřežky) a naopak jednotlivá písmena, která představují celou skupinu hlásek (například x se 

může číst jako [ks] nebo [gz], kromě jiných).  

V tabulce 1. jsou znázorněna jednotlivá písmena katalánské abecedy a jejich výslovnost.  
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Tabulka 1. Abeceda 

Psaná podoba  
Názvy 

písmen  

Fonetická část  

Příklady  Malá 

písmena  

Velká 

písmena  
Výslovnost  Postavení hlásky ve slově  

a  A  a  
[a]  Přízvučná  ara, farà  

[ə]  Nepřízvučná  ara, farà  

b  B  
be (nebo 

be alta)  

[b]  
Na začátku slova, po 

souhlásce  
braç, embolicar  

[β]  
Mezi samohláskami; před 

nebo po likvidě (l, r)  

abans, abraçada, 

alba  

[p]  Na konci slova  tub, corb  

c 

ç  

C 

Ç  

ce 

ce 

trencada  

[s]  

C v postavení před e, i 

Ç vždy (vyskytuje se před 

a, o, u nebo na konci 

slova)  

cel, cirerer, plaça  

[k]  
V ostatních případech 

(vyjma ç)  

cara, cosa, curt, 

crit, pic  

d  D  de  

[d]  
Na začátku slova; po 

souhlásce  
dormir, endurir  

[ð]  
Mezi samohláskami; mezi 

dvěma r  
perdre, adormir  

[t]  Na konci slova  sud, solitud  

e  E  e  

[ɛ]  Přízvučná  
cendra, txec, 

francès  

[e]  Přízvučná  cec, fer, carrer  

[ə]  Nepřízvučná  
cendrer, 

comprendre  

f  F  efa  
[f]  Téměř vždy  flor, fill  

[v]  Před znělou souhláskou  afganès  

g  G  ge  

[ʒ]  Před e, i  germà, girafa  

[g]  

Na začátku slova před a, 

o, u nebo souhláskou; po 

souhlásce  

gran, gastar, 

enganyar  

[ɣ]  

Mezi samohláskami, v 

postavení před nebo po 

likvidě (l,r)  

agafar, agradar, 

orgullós  
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[k]  Na konci slova  mag  

h  H  hac  

ø  
Obecné pravidlo – 

nevyslovuje se  

hora, ah, humit, 

hoquei  

[h]  
U některých slov a 

citoslovcí  

ehem, haha 

(citoslovce 

smíchu), hawaià  

i  I  
i (nebo i 

llatina)  

[i]  Přízvučná, nepřízvučná  fill, pintar  

[j]  

U dvojhlásek: 

ai, ei, oi, ui 

ia, ie, io na začátku slova 

nebo mezi dvěma 

samohláskami  

noia, iogurt, aigua  

j  J  jota  [ʒ]  Vždy  ajudar, jardí, joc  

k  K  ca  [k]  Vždy  
kurd, karate, 

folklore  

l  L  ela  [l]  Vždy  lingüista, alt  

m  M  ema  
[m]  Obecné pravidlo  mare, amic  

[ɱ]  Před f  àmfora, nimfa  

n  N  ena  

[n]  Obecné pravidlo  anar, nou  

[m]  Před m  enmig, tanmateix  

[ṉ]  Před [ʒ], [ʃ], [dʒ], [tʃ]  engegar, panxa  

[ɲ]  Před ll  enllà  

[ɱ]  Před f  enfora  

[ŋ]  Před [k], [g]  cinc, enguany  

o  O  o  

[ɔ]  Přízvučná  bo, port  

[o]  Přízvučná  rodó, dos  

[u]  Nepřízvučná  donar, rodó  

p  P  pe  
[p]  Obecné pravidlo  pare, aportar  

[p]  Na konci slova po m  camp  

q  Q  cu  [k]  Vždy  
quatre, qüestió, 

Qatar  

r  R  erra  [r]  

Na začátku slova, po 

frikativě, mezi 

samohláskami  

roda, riure, 

arribar  
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[ɾ]  
Mezi samohláskami, po 

okluzivě, na konci slova  
cara, riure, cor  

ø  Na konci slova  cantar, senyor  

s  S  essa  

[s]  

Na začátku slova, na 

konci, uprostřed, mezi 

samohláskami  

saber, gossa, 

estudiar  

[z]  
Mezi dvěma 

samohláskami  
besa, cosa  

t  T  te  
[t]  Obecné pravidlo  tieta, entrar  

ø  Na konci slova po n, l  cant, alt  

u  U  u  

[u]  Přízvučná, nepřízvučná  una, universitat  

[w]  

U dvojhlásek: 

-au, eu, ou, iu, uu  

-gua, güe, güi, guo  

-qüa, qüe, qüi, quo  

-ua, uo, ui na začátku 

slova  

blau, plou, duu, 

aigua, qüestió, 

uadi  

v  V  
ve (nebo 

ve baixa)  
[v] [b]/[β]  Podle mluvčího  veure, avui  

w  W  ve doble  
[w]  Obecné pravidlo  

kiwi, clown, 

whisky, 

waterpolo  

[v] [b]/[β]  V některých případech  wagnerià  

x  X  

ics  
[ks]  Uprostřed a na konci slova  

luxe, text, 

apèndix  

[gz]  Uprostřed  examen, exigir  

xeix  [ʃ]  
Na začátku, uprostřed, na 

konci slova  
xic, punxa  

y  Y  i grega  

[i]  U cizích slov  whisky  

[j]  U cizích slov  playback  

[aj]  U cizích slov  byte  

z  Z  zeta  [z]  Vždy  zona, senzill, colze  
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Spřežky (dígrafs) 

Existují hlásky, k jejichž zápisu se nepoužívá jedno písmeno, nýbrž se tvoří kombinací dvou, takové 

hlásky nazýváme spřežky. Spřežka je skupina dvou písmen, které představují jednu souhlásku. V 

katalánštině existují spřežky uvedené v tabulce 2:  

Tabulka 2. Spřežky  

Spřežka  Výslovnost  Postavení ve slově  Příklady  

gu  GU  [g]  Před e, i  esguerrar, guineu  

ig  IG  [tʃ]  
Po přízvučné samohlásce kromě i v 

postavení na konci slova nebo kořene.  

maig, puig, 

Puigcerdà  

ix  IX  [ʃ]  Po a, e, o, u  
aixecar, bruixa, 

guix  

ll  

l·l (ela 

geminada)  

LL  

L·L  
[ʎ] [l]  

V jakékoliv pozici 

Mezi samohláskami  

lluna, allí, cavall 

col·legi  

ny  NY  [ɲ]  V jakékoliv pozici  
nyora, enganyar, 

lluny  

qu  QU  [k]  Před e, i  que, aquí  

rr  RR  [r]  Mezi samohláskami  arribar, carro  

ss  SS  [s]  Mezi samohláskami  assegurar  

Za spřežky můžeme považovat i skupiny písmen uvedené v tabulce 3:  

Tabulka 3. Skupiny souhlásek podobné spřežkám  

Spřežka  Výslovnost  Postavení ve slově  Příklady  

tg  TG  
[dʒ]  

Před e, i  sutge, heretgia  

tj  TJ  Před a, o, u  mitja, coratjós, corretjut  

ts  TS  [ts]  Ve všech pozicích  tsar, potser  

tx  TX  [tʃ]  Ve všech pozicích  txec, dutxa, despatx  

tz  TZ  [dz]  Mezi samohláskami  atzar, atzucac  

sc  SC  [s]  Před e, i (knižně)  ascensor, piscina  
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Apostrof a diakritika (apòstrof i signes 

diacrítics) 

Apostrof (apòstrof) 

Apostrof je interpunkční znaménko, které se znázorňuje následujícím způsobem (‘) a poukazuje na to, 

že došlo k vypuštění samohlásky u členu určitého el, la, en, es, sa a u předložky de, které stojí před 

slovem začínajícím na samohlásku nebo h. Příklad: l´ajut, l’aigua, l’elefant, l’hèlix, l’ídol, l’illa, l’home, 

l’òrbita, l’humà, l’ungla; n’Aina, n’Eduard, n’Ignasi, n’Oriol, n’Úrsula; s’Agaró, s’Arenal; acaba d’arribar, 

pobre d’esperit, propi d’illencs, anell d’or, compte d’usuari.  

Apostrofem se svazují i tzv. nepřízvučná zájmena (pronoms febles), která stojí před nebo za slovesy či 

jinými zájmeny, jenž začínají nebo končí na samohlásku. Příklad: m’agrada, t’ho diré, anima’l, porta’ns-

ho, n’han arribat dos, l’hi donaré.  

Dále dochází ke stažení apostrofem v následujících případech:  

1. Člen v jednotném čísle a předložka de před číslicemi, které při čtení začínají na samohlásku, a 
zkratkami, které se hláskují a na začátku slova se vyslovují také se samohláskou: l’1 de gener, 
més d’11 milions, l’NBA, l’FBI, l’AP-2, l’N-II.  

2. Člen rodu mužského v jednotném čísle před slovy začínajícími na s + souhláska: l’statu quo, 
l’stokes. Podobným způsobem dochází ke stažení členu rodu mužského v singuláru v 
případech jako: l’ftalat de potasi, l’zwitterio.  

Ke stažení apostrofem nedochází v těchto případech:  

1. Člen rodu ženského (la, na, sa) před nepřízvučným i, u, hi, hu: la idea, la història, la 
universitat, la humanitat  

2. Člen rodu ženského la před písmeny a názvy písmen: la e, la s, la hac  
3. Člen rodu ženského la před slovy una (u hodin), ira, hoste, Haia: la una, la ira, la hoste, la 

Haia  
4. Člen rodu ženského la a předložka de před slovy začínající s + souhláska: la schola cantorum, 

la Scala de Milà, és de Sri Lanka.  
5. Člen a předložka de před polosouhláskami i, u, kterým může předcházet h: el iode, el iogurt, 

la hiena, la iaia, és de Huelva.  
6. Člen a předložka de před aspirovaným h [h]: el hawaià, de halar, el hit.  
7. Člen a předložka de před chemickými značkami: el O té el nombre atòmic 8, el He és un gas 

noble.  
8. Člen a předložka de před slovem použitým v metafyzickém významu: el alguns de la frase 

anterior és el nucli de l’SD.  
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Přízvuk (accent) 

Grafický přízvuk je diakritické znaménko, které se píše nad samohláskami a označuje, která ze slabik je 

nositelkou přízvuku. V katalánštině rozlišujeme dva druhy grafického přízvuku:  

• Přízvuk tupý (`): píše se nad a, otevřeným e [ɛ] a nad otevřeným o [ɔ]. Příklady: demà, 
malentès, glòria. 

• Přízvuk ostrý (´): píše se nad zavřeným i, u, e [e], o [o]. Příklady: balcó, créixer. 

Pravidla přízvuku 

Pravidla pro použití přízvuku jsou určována počtem slabik ve slově, pozicí přízvučné slabiky a písmenem 

na konci slova.  

Víceslabičná slova se v katalánštině dělí do tří skupin:  

• s přízvukem na poslední slabice (aguts): a.vui, de.mà atd. 
• s přízvukem na předposlední slabice (plans): ai.gua, pa.ti, ex.cu.sa atd. 
• s přízvukem na třetí slabice od konce (esdrúixols): plà.ci.da, mú.si.ca, hor.tèn.si.a atd. 

Pravopisná poznámka: přízvuk v písmu se v katalánštině neoznačuje u slov s přízvukem na poslední 

slabice zakončených na souhlásku kromě slov zakončených na samohlásku + s, -en, -in (v těchto 

případech se přízvuk označuje): parlar, hotel ale arròs, confús, comprèn, magazín; a u slov s přízvukem 

na předposlední slabice zakončených na samohlásku: mare, pare ale meló, tabú (slova vymykající se 

pravidlu).  

ALE OZNAČUJE SE:  

1. u slov s přízvukem na poslední slabice zakončených na samohlásku nebo samohlásku + -s; -
en, -in: forà, faré, cafè, així, meló, això, tabú, compàs, espès, només, país, boscós, arròs, 
confús, comprèn, magazín.  

2. u slov s přízvukem na předposlední slabice, která jsou zakončena jinak, než jak je uvedeno v 
bodě 1: àngel, éreu, pèsol, polític, córrer, tòrcer, estúpid  

3. u všech slov, která mají přízvuk na třetí slabice od konce: àvia, església, ciència, orquídia, 
quilòmetre, fórmula, boscúria.  

Jednoslabičná slova se neoznačují přízvukem s výjimkou slov, kde je třeba použít rozlišovací přízvuk: 

gla, txec, net, fi, sol, pols, brut, atd.  

Postavení ostrého a tupého přízvuku u středových samohlásek (e, o)  

Grafický přízvuk u středových samohlásek (e, o) může být buď ostrý, pokud je samohláska zavřená (é, 

ó), anebo tupý, pokud se jedná o samohlásku otevřenou (è, ò).  

E a O bývají otevřené ve slovech s přízvukem na třetí slabice od konce (ciència, època; memòria, 

quilòmetre) a ve slovech s přízvukem na předposlední slabice označené znaménkem přízvuku (exèrcit, 

règim; dipòsit, òrgan). E je pak otevřené ve slovech s přízvukem na poslední slabice označené 

znaménkem přízvuku: amè, cafè.  
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Naopak tyto středové samohlásky bývají zavřené u slovesných tvarů a v případě o i u slov s přízvukem 

na poslední slabice, která je označena znaménkem přízvuku (revolució).  

Samohláska e 

Obvykle se píše s tupým přízvukem v těchto případech: 

1. U slov s přízvukem na poslední slabice (aguts)  
o U většiny z nich se nejedná o slovesa: alè, amè, cafè, comitè, mercè, oboè, perquè, 

serè, vostè, tretzè, burgès, entremès, espès, interès, Penedès, pagès, compromès, atd.  
Převažují hlavně:  

▪ Národnosti: anglès, aragonès, francès, holandès, pallarès, rossellonès 
▪ Řadové číslovky: cinquè, sisè, setè… 

o U tvarů indikativu prézentu a imperativu u sloves zakončených na -fendre, -prendre, -
pendre a -vendre: ofèn; aprèn, comprèn, desprèn, reprèn, sorprèn; depèn, suspèn; 
malvèn, revèn  

2. U slov s přízvukem na druhé slabice od konce (plans): většina z nich je označena znaménkem 
přízvuku: dèbil, inèdit, mèrit, pèsol, pètal, rècord…  

3. U většiny slov s přízvukem na třetí slabice od konce: anècdota, cèlebre, dècima, gènere, 
mètode, època, èmfasi, ciència, comèdia, espècie, sèrie, tènue…  

V následujících případech se píše e s ostrým přízvukem: 

1. Slova s přízvukem na poslední slabice:  
o končící na -es které tvoří plurál -essos: abscés, accés, congrés, excés, procés, profés, 

progrés, revés, través. Najdou se ale výjimky: espès, estrès, interès, xerès (pl. 
espessos, estressos, interessos, xeressos)  

o slova jako adés, després a amén  
o odvozeniny nebo složeniny slov bé a és: gairebé, malbé, també, demés, només, oimés  
o slova přejatá zakončená na -é, především u slov přejatých z francouzštiny: calé, clixé, 

consomé, jaquí, paté, puré, ximpanzé  
o deverbální jména abonaré a pagaré 
o některá vlastní jména: Bernabé, Betsabé, Salomé, Miravé, Portainé, Sarradé; Artés, 

Barravés, Benés, Beniarrés, Cadaqués, Golmés, Massalavés, Vilafamés; Adraén, 
Alcalatén, Baén, Borén, Espaén, Llarvén, Tuixén.  

o následující koncovky sloves:  
▪ První osoba jednotného čísla budoucího času prostého: cantaré, temeré, 

rebré, dormiré 
▪ Třetí osoba jednotného čísla minulého času prostého u sloves druhé 

konjugace: digué, estigué, nasqué, pogué, rebé, vingué 
▪ První a třetí osoba jednotného čísla subjunktivu imperfekta u sloves první a 

druhé konjugace: cantés, temés, rebés 
▪ Třetí osoba jednotného čísla oznamovacího způsobu přítomného času a 

druhá osoba rozkazovacího způsobu u odvozenin sloves tenir (entreté, 
entretén-te), venir (s’avén, avén-t’hi), a encendre (encén) a u slov 
zakončených na -tendre (atén, entén, estén, pretén). 

2. Slova s přízvukem na předposlední slabice:  
o Infinitivy créixer, néixer, péixer, ésser, prémer, témer, trémer a slovesa z nich 

odvozená (decréixer, renéixer, esprémer, terratrémer)  
o Koncovky minulého času prostého (coneguérem, diguéreu) a subjunktivu imperfekta 

(parléssim, cantéssiu; diguéssim, vinguéreu)  
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o Tvary érem a éreu slovesa ser (nebo ésser)  
o Další slova jako cérvol, crémor, déntol, évol, feréstec, llécol, llépol, préssec, préstec; 

créixens (plurál od creixen ‘potočnice lékařská’); Assuévar, Béixec, Éller, Gréixer, 
Térmens.  

3. Slova s přízvukem na třetí slabice od konce:  
o Obecná jména església, grémola, llémena, séquia, sénia, témpores. 
o Vlastní jména Bétera, Dénia, Énguera, Éssera, Guadasséquies, la Sénia. 

Samohláska o 

Hláska o se píše s tupým přízvukem v následujících případech:  

• Slova s přízvukem na poslední slabice (aguts):  
o Slova açò, això, allò, madò a però  
o Příčestí sloves odvozených od slovesa cloure: conclòs, desclòs, exclòs, inclòs, reclòs  
o Odvozeniny a složeniny slov bo, so, to, tro, cos, cros, gros, os: de debò, eurobò; ressò, 

ultrasò; semitò; retrò; anticòs, sobrecòs; motocròs; capgròs, a l’engròs; trencalòs.  
• Téměř všechna slova s přízvukem na druhé slabice od konce: apòstol, autògraf, bibliòfil, 

cònic, còrrec, lògic, llòbrec, melòman, mòbil, monòleg, òvul, pròleg, pròxim, retrògrad, rònec, 
sòcol, sòlid, sòrdid, tòrcer, Cristòfol, Hipòlit, Òscar, Aristòtil, Aiòder, Isòvol, Monòver, Òpol, 
Bòsfor, còncau, tròlei, dòlmens, fenòmens.  

• Téměř všechna slova s přízvukem na třetí slabice od konce: acròbata, aristòcrata, còlera, 
còmode, crònica, diòcesi, hipòcrita, nòmada, òpera, quilòmetre, simfònica, tòfona, Mònica, 
Verònica, Òdena, Còrsega, Mònaco, colònia, història, parròquia, magnòlia, Antònia, Sònia, 
Sòcrates, Dòrria, Califòrnia, Escòcia, Mongòlia, Tòquio.  

Přízvuk ostrý se naopak vyskytuje v těchto případech:  

• U téměř všech sloves s přízvukem na poslední slabice: Cató, Neró, Plató, Salomó, Ascó, 
Avinyó, Benicarló, Maó, Torelló, balcó, cantó, cartabó, horitzó, lliçó, minyó, sabó, torró, 
Borbó, Xaló, Jericó, Montsó, raó, camaleó; ambdós, colós, Fruitós, Camós, Palamós, 
Puigcercós, Regencós.  
Obzvláště pak:  

o U slov zakončených na -ió: direcció, expressió, preparació, situació; acció, avió, 
camió, funció, pensió, relació, Faió, Lió 

o U adjektiv zakončených na –ós: afectuós, blavós, boirós, caseós, gloriós, mafiós, 
misteriós, saborós, sortós, verinós, tumultuós 

o U příčestí sloves zakončených na -fondre: confós, difós 
• Slova s přízvukem na druhé slabice od konce (plans):  

o Sloveso córrer a jeho odvozeniny (concórrer, incórrer, ocórrer, recórrer, transcórrer) 
o Tvary fórem, fóreu, fóssim (a fóssem), fóssiu (a fósseu) slovesa ser (nebo ésser) 
o Některá slova jako: córner, góndol, estómac, furóncol; Bóixols, Fórnols, Gósol, 

Jóncols, Sóller 
• Slova s přízvukem na třetí slabice od konce: pouze se píší s ostrým přízvukem některá slova 

jako escórpora, fórmula, dóngola, góndola, pólvora, tómbola, tórtora.  
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Rozlišovací přízvuk (accent diacrític) 

Existuje skupina velmi frekventovaných jednoslabičných slov, která by podle pravidel neměla nést 

znaménko přízvuku. Ten ovšem v tomto případě slouží k tomu, aby od sebe odlišil slova, která se stejně 

píší, ale mají jiný význam. Bez vyznačeného přízvuku by tak mohlo v některých případech dojít ke 

zmatení. Jedná se konkrétně o slova, která jsou uvedená v tabulce 4.  

Tabulka 4. Slova, která jsou nositelem rozlišovacího přízvuku.  

Slova s rozlišovacím přízvukem  Slova bez rozlišovacího přízvuku  

bé (dobro; majetek, statky, zboží) 

Podstatné jméno rodu mužského (pl. béns) 

Produeixen béns de primera qualitat. 

(Vyrábí zboží první kategorie.) 

 

Příslovce, spojka a citoslovce (dobře) 

Escriu bé. (Píše dobře.) Bé, ja ho veurem, si deia 

la veritat. (Dobrá, uvidíme, zda říkal pravdu.) 

be (jehně) 

Podstatné jméno rodu mužského (pl. bens) 

Duia els bens a pasturar. (Vedl jehňata na 

pastvu.) 

 

Podstatné jméno rodu ženského (pl. bes) (název 

písmene b) 

Barcelona s’escriu amb be. (Barcelona se píše s 

b.) 

déu (bůh, božstvo) 

Podstatné jméno rodu mužského (pl. déus) 

Creure en Déu. (Věřit v Boha.) Els déus grecs. 

(Řečtí bohové.) 

deu (pramen) 

Podstatné jméno rodu ženského (pl. deus) 

S’han eixugat totes les deus. (Vyschly všechny 

prameny.) 

 

Řadová číslovka, podstatné jméno rodu 

mužského (pl. deus) a plurál rodu ženského 

(deset) 

Deu i dotze fan vint-i-dos. (Deset a dvanáct je 

dvacetdva.) Treia deus a totes les assignatures. 

(Ve všech předmětech měl desítky.) Són les deu 

en punt. (Je přesně deset.) 

 

Druhá a třetí osoba singuláru indikativu př. času 

a druhá osoba singuláru imperativu slovesa 

deure (dlužit) 

Quant em deus? (Kolik mi dlužíš?) Aquesta 

persona deu molts diners al banc. (Tato osoba 

dluží bance spoustu peněz.) 

 

Druhá osoba plurálu indikativu a subjunktivu př. 

času a druhá osoba plurálu imperativu slovesa 

dar (dát) 

Apa, minyons, deu-vos pressa! (Hej, děcka, 

pospěšte si!) 

és (je) 
es (se) 

Zvratné zájmeno 
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Třetí osoba singuláru indikativu př. času slovesa 

ser nebo ésser. 

Aquest professor és molt bo. (Tento profesor je 

velmi dobrý.) 

Es diu Maria. (Jmenuje se Marie.) 

 

Tzv. “article salat” (tvar členu určitého 

vyskytující se na Baleárských ostrovech). 

Es ca em va destrossar es sofà. (Pes mi zničil 

pohovku.) 

 

Plurál písmene e, podstatné jméno rodu 

ženského (název písmene e) 

Cap de les es d’aquesta frase no porta accent. 

(Žádné e v této větě nemá vyznačený přízvuk.) 

mà (ruka) 

Podstatné jméno rodu ženského (pl. mans) 

Escriu amb la mà esquerra. (Píše levou rukou.) 

ma (moje) 

Přivlastňovací zájmeno nepřízvučné (rod ženský, 

1. osoba) (mn.č. mes) 

Ma germana diu que és una bestiesa. (Moje 

sestra říká, že je to příšerné.) 

més (více; plus) 

Příslovce kvantitativní; podstatné jméno rodu 

mužského 

En vull més. (Chci jich víc.) Tinc més anys que tu. 

(Mám víc roků než ty.) 

Les sumes s’indiquen amb un més entre les 

xifres. (Částky se uvádějí se znaménkem plus 

mezi číslicemi.) 

mes (měsíc) 

Podstatné jméno rodu mužského (mn.č. mesos) 

El mes d’octubre va ser especialment complicat. 

(Měsíc říjen byl obzvláště složitý.) 

 

Příčestí slovesa metre (dát) 

L’han mes en llibertat. (Pustili ho na svobodu.) 

 

Spojka odporovací (ale) 

Participà a la reunió, mes no digué res. 

(Zúčastnil se schůze, ale neřekl nic.) 

 

Množné číslo přivlastňovacího zájmena 

nepřízvučného ma (moje) 

Mes germanes són unes pesades. (Moje sestry 

jsou nesnesitelné.) 

món (svět) 

Podstatné jméno rodu mužského (pl. mons) 

És el país més gran del món. (Je to největší země 

na světě.) Hi ha tants mons per descobrir! 

(Existuje tolik světů k objevování.) 

mon (můj) 

Nepřízvučné přivlastňovací zájmeno (rod 

mužský, 1.osoba) (pl. mos) 

Mon pare i mon germà. (Můj otec a můj bratr.) 

pèl (chlup) 

(pl. pèls) 

Aquest gos té molt de pèl. (Tento pes má hodně 

chlupů.) 

pel 

Stažení předložky per se členem el (pl. pels) 

El riu passa pel poble. (Řeka vede přes ves.) 

què (který, jenž; co) 

Zájmeno vztažné (stojící po předložce), tázací a 

zvolací 

que (který, jenž; to co; že; než) 

Zájmeno vztažné, spojka, ve zvolání 

La persona que va venir. (Člověk, co přišel.) Diria 

que sí. (Řekl bych, že ano.) El que dius no té cap 



  
17 

El llibre de què et vaig parlar. (Kniha, o které 

jsem ti vyprávěl.) Què vols? (Co chceš?) Què 

dius! (Cože?) 

 

Podstatné jméno rodu mužského (pl. quès) 

(podstata) 

Diu que ja em dirà el què i el com de tot plegat. 

(Říká, že mi prozradí podstatu a příčinu toho 

všeho.) 

sentit. (To, co říkáš, nedává smysl.) Que elegant 

que vas! (Ty jsi ale elegantní!) És més maco que 

jo. (Je hezčí než já.) 

sé (vím) 

První osoba singuláru indikativu prézentu 

slovesa saber (vědět, umět). 

Sé que puc confiar en tu. (Vím, že ti mohu 

důvěřovat.) 

se 

Nepřízvučné zájmeno. 

Va a dutxar-se. (Jde se osprchovat.) 

sí (ano) 

Částice 

Sí, tens raó. (Ano, máš pravdu.) 

Podstatné jméno rodu mužského (pl. sís) 

(souhlas) 

El sí de l’oposició va permetre aprovar els 

pressupostos. (Souhlas opozice umožnil 

schválení rozpočtů.) 

si 

Zájmeno zvratné nebo reciproční 

El projecte en si mateix no val res. (Projekt sám 

o sobě nestojí za nic.) 

 

Spojka (jestliže) 

Si no m’ajudes, no me’n sortiré. (Pokud mi 

nepomůžeš, nezvládnu to.) 

 

Podstatné jméno rodu mužského (pl. sis) 

(solminizační slabika) 

El si bemoll sempre em surt desafinat. (Si v 

bemoll mi vždy vyjde falešně.) 

 

Podstatné jméno rodu mužského (pl. sins) 

(jádro) 

Va néixer al si d’una família treballadora. 

(Narodil se v jádru pracovité rodiny.) El si 

maternal (děloha). 

sòl (země, půda, povrch) 

Podstatné jméno rodu mužského (pl. sòls) 

Era un sòl sorrenc. (Povrch byl písčitý.) 

sol (slunce, solminizační slabika) 

Podstatné jméno rodu mužského (pl. sols) 

Fa sol. (Svítí slunce.) Clau de sol. (Houslový klíč.) 

 

Přídavné jméno (pl. sols) (sám, o samotě) No li 

agrada quedar-se sol. (Není rád sám.) 

 

Druhá a třetí osoba jednotného čísla indikativu 

př. času; druhá osoba singuláru rozkazovacího 

způsobu slovesa soler (mít ve zvyku) 
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Sol venir sempre que pot. (Má ve zvyku přijít 

vždy, když může.) Sols sortir a passejar al 

vespre? (Chodíváš se večer projít?) 

 

sols (jen, teprve) 

Příslovce 

Ni tan sols m’ho ha confirmat. (Ani mi to 

nepotvrdil.) 

són (jsou) 

Třetí osoba plurálu indikativu prézentu slovesa 

ser nebo ésser (být): 

Són els meus pares. (To jsou moji rodiče.) 

son (spánek, spaní) 

Podstatné jméno rodu mužského (pl. sons). 

Li va trencar el son. (Vytrhl ho ze snu.) 

 

Podstatné jméno rodu ženského (pl. sons), 

(ospalost, mít chuť spát) 

A les 10 sempre tinc son. (V deset se mi chce 

vždy spát.) 

 

Zájmeno přivlastňovací nepřízvučné (3. osoba, 

rod mužský) (pl. sos) 

Son pare. (Jeho otec.) 

 

Na Baleárách, 1. osoba singuláru indikativu př. 

času slovesa sonar (znít, zvonit) 

Jo son estrany en es vídeo. (Zním divně na tomto 

videu.) 

té (má) 

3. osoba singuláru indikativu prézentu a 2. 

osoba singuláru rozkazovacího způsobu slovesa 

tenir (mít). 

Té moltes coses bones. (Má hodně dobrých 

věcí.) Té, agafa-ho. (Na, vezmi to.) 

te 

Nepřízvučné zájmeno 

No te la portaré. (Nevezmu ti ji.) 

 

Podstatné jméno rodu mužského (pl. tes), (čaj) 

M’agrada més el te verd que el negre. (Mám 

raději zelený čaj než černý.) 

 

Podstatné jméno rodu ženského (pl. tes) (název 

písmene t) 

Tarragona s’escriu amb te majúscula. 

(Tarragona se píše s velkým t.) 

ús (použití) 

Podstatné jméno rodu mužského (pl. usos) 

Fes-ne un ús responsable. (Použij to 

zodpovědně.) 

 

Na Baleárách a v Algueru, 1. osoba singuláru 

indikativu prézentu slovesa usar (použít) 

us 

Nepřízvučné zájmeno 

Us estimo molt. (Mám vás moc ráda.) 

 

Množné číslo písmene u, rod ženský 

Les us només poden dur accent agut. (Účka jsou 

nositelem pouze ostrého přízvuku). 
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Només ús aquesta eina. (Pouze používám tento 

nástroj.) 

vós 

Přízvučné zájmeno 

Agafeu el que vós vulgueu. (Vemte si, co vy 

chcete.) 

vos 

Nepřízvučné zájmeno 

Agafeu-vos fort. (Pevně se držte.) 

U slov odvozených od těch, která jsou nositelem diakritického přízvuku, se přízvuk nevyznačuje, pokud 

základ slova tvoří s předponou nebo příponou jedno slovo: adeu, adeu-siau, marededeu, pregadeu, 

redeu, semideu; almon, rodamon; a contrapel, a l’empel, repel; entresol, subsol, vertisol.  

Diakritický přízvuk je naopak potřeba vyznačit u složených slov, které se píší se spojovníkem. V tomto 

případě si totiž každé ze slov zachovává svůj grafický tvar: déu-vos-guard (pozdrav), à-llarg, és-dient, 

pèl-llarg, pèl-ras, pèl-roig.  

Dále existuje i řada homografů, které sice nejsou uvedeny v tabulce, ale i tak mohou být nositelem 

diakritického přízvuku. Jeho použití záleží na vůli autora a může být vyznačen ve výjimečných situacích, 

ve kterých by mohlo dojít ke dvojsmyslnému výkladu: v případě metalingvistického použití, přepis 

středověkých textů či dialektu apod., dále pak v samostatně stojících nápisech (tituly, etikety apod.).  

Rozlučník (dièresi) 

Rozlučník nebo také diereze je diakritické znaménko (¨), které se v katalánštině píše nad samohláskami 

i a u a plní následující funkce:  

1. Označuje, že se vyslovuje u ve skupině hlásek gue, gui, que, qui (egües, pingüí, qüestió, 
aqüífer).  

2. Označuje, že hlásky i a u netvoří diftong se samohláskou, která jim předchází: aïllar, raïm, 
traïció, veïna, taüt, diürn. Rozlučník se tak píše:  

o V subj. př. času sg. a u 3. os. pl. sloves zakončených na -ear, -iar, -oar i -uar: conreï, 
conreïs, conreïn (conrear); afiliï, afiliïs, afiliïn (afiliar); poï, poïs, poïn (poar); atenuï, 
atenuïs, atenuïn (atenuar).  

o Odvozeniny řeckých a latinských slov s klesající dvojhláskou v kořeni slova, které jsou 
tvořeny příponami: -itat, -isme, -itzar. Podobně pak: arcaïtzant (cf. arcaic), druïdessa, 
druïdisme (cf. druida), hebraïtzar, hebraïtzant (cf. hebraic), judaïtzar, judaïtzant (cf. 
judaic), estoïcisme (cf. estoic), fluïdesa, fluïdificar, fluïditat, fluïditzar (cf. fluid), 
laïcisme, laïcitzar (cf. laic).  

o Tvary a odvozeniny slovesa reeixir i sobreeixir, které ztrácí e v kmeni slova (reïx, 
reïxen, reïxi, reïxis, reïxin; reïsc, reïsqué, reïsca, reïsques, reïsquem, reïsqueu, atd.; 
sobreïx, sobreïxen, sobreïxi, sobreïxis, sobreïxin, sobreïxent; sobreïsc, sobreïsqué, 
atd.).  

o Dále se píše diereze u těchto slov: aïllar, aïrar, reïra (citoslovce); peüngla, peülla; 
ataüllar, aüllat; obriülls, reüll, reüllar, traüll, traüllar.  
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Rozlučník se nepíše v těchto případech:  

1. Když je nad i nebo u vyznačeno dle pravidel znaménko přízvuku: país, veí, conduíeu, suís, 
teúrgia.  

2. U přípon -isme a -ista: cofoisme, judaisme, ieisme, altruisme; europeista, assembleista, 
dadaista, …  

3. U infinitivu (-ir), gerundia (-int), budoucího času (-iré, atd.) a kondicionálu (-iria, atd.) sloves 3. 
konjugace, jejichž koncovkám předchází samohláska: agrair, agraint, agrairé, agrairia.  

4. Po předponě či komponentu u složenin: antiimperialisme, autoimmunitari, biunívoc, 
coincidir, contrainformació, infrautilització, infrautilitzar, intrauterí, microinformàtica, 
neoimpressionista, poliuretà, preindustrial, reincidir, reinflar, reintegrament, reiterar, reunió, 
semiuncial, sobreimpressió; gastrointestinal, tallaungles .  

5. U latinských koncovek -um a -us: aquàrium, contínuum, harmònium, linòleum, mèdium, 
oídium, pòdium; íleus, nònius, Màrius, Pius, Sírius. Diereze se dále nepíše: duumvir, triumvir, a 
u jejich odvozenin (duumviral, triumvirat).  
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Blok II: Tvarosloví 
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Podstatná jména (substantius o noms) 

Podstatné jméno (substantivum) je ohebný slovní druh, který obvykle označuje názvy osob, zvířat 
nebo věcí (konkrétních i abstraktních). Ve větě jsou podstatná jména obvykle rozvíjena jinými 
větnými členy (předmět, přívlastek, doplněk, příslovečné určení), které doplňují či vymezují jejich 
význam. Mohou jimi být například členy, ukazovací zájmena, přídavná jména, příslovce apod.  

Nominální syntagma  

Specifikátor Základní větný člen (substantivum) Rozvíjející větný člen 

el sol (slunce) primaveral (jarní) 

Podstatná jména a jejich rozvíjející větné členy utvářejí nominální syntagmata, která mohou fungovat 
ve větě jako podmět, přívlastek či příslovečné určení.  

Rod (gènere) 

Podstatná jména v katalánštině jsou pouze rodu mužského nebo ženského. Tato skutečnost ovlivňuje 
i všechny další elementy, které je doprovázejí. To znamená, že determinující výrazy (zejména členy) a 
přídavná jména se vždy shodují s rodem jména podstatného:  

• el noi simpàtic (sympatický chlapec) 
• la noia simpàtica (sympatická dívka) 

Podstatná jména v katalánštině tedy mají jasně daný (mužský či ženský) rod, zatímco u ostatních 
slovních druhů (zejména u přídavných jmen) se rod syntakticky řídí shodou s podstatným jménem.  

Podstatná jména nemají jasně dané rodové koncovky. Ty mohou být v katalánštině různé, jsou 
lexikálně podmíněné (liší se případ od případu). Podstatná jména rodu mužského i ženského můžeme 
seskupit do různých formálních kategorií dle zakončení.  

Tvorba ženského rodu: Podstatná jména životná (formació del femení: 

noms animats) 

Podstatná jména s životným designátem mají obvykle oba dva rody: noi, noia (chlapec, dívka); nen, 
nena (chlapeček, holčička); fill, filla (syn, dcera); gos, gossa (pes, fena); lleó, lleona (lev, lvice), atd. 
Naopak podstatná jména s neživotným designátem jsou buď mužského, nebo ženského rodu: la idea 
(myšlenka), el pensament (myšlenka), el llibre (kniha), la llibreta (notes).  

Všeobecně platí, že u životných podstatných jmen je mužský rod brán za základní tvar, od něhož se 
pak odvozuje tvar rodu ženského. Proto v tomto případě hovoříme o tvorbě ženského rodu.  

Obvykle tvoříme ženský rod přidáním koncovky -a k tvaru rodu mužského:  

• nen → nena (chlapeček → holčička) 
• noi → noia (chlapec → dívka) 

Přidáním této koncovky však někdy může dojít k pravopisným změnám:  
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(1) Změna kladení přízvuku: 

Ztráta přízvuku: 
espòs → esposa (manžel → manželka) 
Přidání přízvuku: 
avi → àvia (dědeček → babička)  

(2) Zdvojení koncového -s: gos → gossa (pes → fena)  

(3) Změna neznělé souhlásky na znělou: 

t → d: 
nebot → neboda (synovec → neteř) 
bandit → bandida (bandita → banditka) 
c → g: 
amic → amiga (přítel → přítelkyně) 
grec → grega (Řek → Řekyně) 
p → b: 
llop → lloba (vlk → vlčice)  

(4) Zdvojení koncového -l: pupil → pupil·la (svěřenec → svěřenkyně)  

(5) Změna u na v hereu → hereva (dědic → dědička)  

(6) Nahrazení koncového e, o písmenem a: 

mestre → mestra (učitel → učitelka) 
àrbitre → àrbitra (rozhodčí) 
alumne → alumna (žák → žákyně) 
ministre → ministra (ministr → ministryně) 
sogre → sogra (tchán → tchýně) 

Podstatná jména, která jsou v mužském rodě zakončená na přízvučnou samohlásku, jsou v ženském 
rodě zakončena příponou -na. Vyznačený přízvuk tedy v ženském rodě mizí:  

germà → germana (bratr → sestra)  

cosí → cosina (bratranec → sestřenice)  

lleó → lleona (lev → lvice)  

degà → degana (děkan → děkanka)  

Speciální případy (casos especials) 

Speciální přípony (sufixos particulars) 

Občas je ženský rod tvořen speciálními příponami, hojně například v oblasti profesí:  

-leg → -loga  
psicòleg → psicòloga (psycholog → psycholožka) 
filòleg → filòloga (filolog → filoložka)  

-essa  
alcalde → alcaldessa (starosta → starostka) 
metge → metgessa (lékař → lékařka)  

-iu  actor → actriu (herec → herečka)  

 

  



  
24 

Rozdílná slova (paraules diferents) 

Někdy je mužský a ženský rod u osob či zvířat vyjádřen zcela rozdílnými slovy:  

Osoby  Zvířata  

home ↔ dona (muž ↔ žena)  cavall ↔ euga/egua (kůň ↔ klisna)  

pare ↔ mare (otec ↔ matka)  toro ↔ vaca (býk ↔ kráva)  

marit ↔ muller (manžel ↔ manželka)  ase ↔ somera (osel ↔ oslice)  

oncle ↔ tia (strýc ↔ teta)  boc ↔ cabra (kozel ↔ koza)  

gendre ↔ nora/ jove (zeť ↔ snacha)  porc ↔ truja (prase ↔ prasnice)  

Mužský rod tvořený z ženského rodu (masculins formats a partir de femenins) 

Existuje i několik případů, kdy je mužský rod tvořen z ženského:  

abella → abellot (včela → trubec)  

dida → didot (kojná → manžel kojné)  

bruixa → bruixot (čarodějnice → čaroděj)  

Neměnné tvary (invariables) 

• Podstatná jména zakončená na -nt, -ble, -ta, -aire, -ista, -cida, -arca zůstávají neměnná pro 
oba rody a rozlišujeme je jen pomocí členu:  

Mužský rod  Ženský rod  

un comptable (účetní)  una comptable (účetní)  

un estudiant (student)  una estudiant (studentka)  

un poeta (básník)  una poeta (básnířka)  

un escombriaire (metař, popelář)  una escombriaire (metařka, popelářka)  

un periodista (novinář)  una periodista (novinářka) 

un homicida (vrah)  una homicida (vražedkyně)  

un monarca (panovník)  una monarca (panovnice)  

Ale pozor! 
president → presidenta (prezident → prezidentka) 
client → clienta (klient → klientka) 
parent → parenta (příbuzný → příbuzná) 
sant → santa (svatý → svatá) 

• Názvy některých profesí se liší pouze členem:  

Mužský rod  Ženský rod  

un pilot d’avió (pilot letadla)  una pilot d’avió (pilotka letadla)  

el cap del departament (vedoucí oddělení)  la cap del departament (vedoucí oddělení)  

un conserge (domovník)  una conserge (domovnice)  

un espia (špion)  una espia (špionka)  

un testimoni (svědek)  una testimoni (svědkyně)  
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• Jsou slova, která mají z gramatického pohledu jediný rod - mužský nebo ženský - nezávisle na 
svém designátu.  

Jsou mužského rodu  el nadó (novorozeně), el bebè (miminko)  

Jsou ženského rodu  la criatura (dítě), la persona (osoba/člověk), la víctima (oběť)  

El Joan és una bona persona. (Joan je dobrý člověk.) 

La Maria, quan era un bebè, era molt bufona. (Jako miminko byla Marie moc roztomilá.) 

Názvy mnohých zvířat mají gramaticky daný jediný rod. Pokud chceme rozlišit jejich pohlaví, musíme 
za dané slovo přidat ještě upřesnění v podobě mascle (samec) nebo femella (samice). Např. el 
guepard mascle / el guepard femella (gepard / gepardice).  

Jsou mužského 
rodu  

el mosquit (komár), el guepard (gepard), el puma (puma), el dofí (delfín), el 
goril·la (gorila), el pop (chobotnice)  

Jsou ženského 
rodu  

la mosca (moucha), la rata (krysa), la serp (had), la guineu (liška), la girafa 
(žirafa), la gamba (kreveta), una aranya (pavouk)  

Els que piquen són els mosquits femella, no els mascles. (Štípají pouze komáří samičky, ne samci.) 

Saps com distingir les aranyes mascle de les aranyes femella? (Víš, jak rozeznat samce pavouka od 
samičky?) 

Podstatná jména neživotná (noms inanimats) 

Podstatná jména neživotná mohou být buď mužského, nebo ženského rodu. Jejich koncovky jsou 
různé.  

Podstatná jména mužského rodu (noms masculins) 

Podstatná jména mužského rodu můžeme klasifikovat následujícím způsobem:  

Podstatná jména bez konkrétní koncovky  

Většina podstatných jmen mužského rodu nemá žádné konkrétní zakončení. Mnoho z nich končí na 

souhlásku, polosamohlásku či na přízvučnou samohlásku (ačkoliv jejich kořen fakticky končí na –n): cap 

(hlava), dit (prst), cabell (vlas), oceà (oceán) - kořenem slova je v tomto případě ocean, jak napovídají 

tvary oceans, oceànic. 

Podstatná jména zakončená na -e  

Existuje skupina podstatných jmen rodu mužského, která i přes absenci zcela výslovné koncovky 

obvykle končí na samohlásku e, která není součástí kořene slova. 

V některých případech funguje toto koncové e jako protetická samohláska, jež pomáhá vyslovit jinak 

velmi obtížně vyslovitelné souhláskové skupiny: arbre (strom), quadre (obraz), vespre (večer), himne 

(hymna)... 
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Jindy jde čistě o koncovku, neboť zmiňované podstatné jméno by šlo vyslovit i bez onoho koncového 

e: mètode (metoda), període (interval). 

Podstatná jména zakončená na -a  

Relativně málo početná je skupina podstatných jmen rodu mužského zakončených koncovým –a: 

anagrama (anagram), cisma (rozkol), clima (podnebí), dia (den), diagrama (diagram), dilema 

(pochybnost), drama (drama), idioma (jazyk), mapa (mapa), pijama (pyžamo), problema (problém). 

Podstatná jména zakončená na -o  

Ještě méně početná je pak skupina podstatných jmen rodu mužského zakončených na -o: carro 

(automobil), ferro (železo), morro (čenich), motllo (forma), suro (korek),... 

Podstatná jména zakončená na -us, -is, -es, -s, -i  

Ve zvláštních případech narazíme i na méně tradiční koncovky, a to zejména v případě výrazů knižních 

nebo přejatých. Jde kupříkladu o koncovky tvořené nepřízvučnou samohláskou a písmenem s (např.: -

us globus - balonek, -os termos - termoska, -is brindis - přípitek); nebo pouhým písmenem s (např.: 

socors - pomoc, temps - čas/počasí); případně i (např.: alumini - hliník, eclipsi - zatmění, municipi - obec, 

principi - začátek, termini - termín). 

Podstatná jména ženského rodu (noms femenins) 

Podstatná jména ženského rodu lze rozdělit do následujících skupin: 

Podstatná jména zakončená na –a  

Nejpočetnější skupina podstatných jmen ženského rodu má koncovku -a: bota (bota), pluja (déšť), 

aigua (voda). 

Podstatná jména bez konkrétní koncovky  

Tato slova nemají žádnou explicitně stanovenou koncovku: dent (zub), llum (světlo), nau (loď), por 

(strach), raó (pravda)... 

Řada podstatných jmen ženského rodu je též tvořena následujícími koncovkami: 

1. -ció: acreditació (akreditace), estabilització (stabilizace) 
2. -ió: comunió (svaté přijímání), divisió (dělení) 
3. -itat, -dat, -edat, -tat, -etat: facilitat (snadnost), maldat (zlomyslnost), soledat 

(samota), lleialtat (loajalita), seguretat (jistota) 
4. -or: calor (horko), fredor (chlad), blancor (bělost), verdor (zeleň) 

Podstatná jména s jinými zakončeními  

Je jen velmi málo podstatných jmen rodu ženského, jež jsou zakončena jinak než ve výše uvedených 

případech. Přesto se jich pár vyskytuje: 

1. Koncovka -o: často jde o slova přejatá (libido) nebo o krácení knižních výrazů (moto - 
motocykl, foto - fotografie)  
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2. Koncovka -e: může být protetické (febre - horečka, llebre - zajíc, torre - věž) či nikoliv 
(imatge - obrázek, intempèrie - nečas, mare - matka)  

3. Koncovky -is, -us, -es, -s, -u, -i: glotis (hlasivková štěrbina), Venus (Venuše), càries 
(kaz), pelvis (pánev-část těla), tribu (kmen), anàlisi (analýza)  

Obourodá podstatná jména (noms de doble génere) 

Existují substantiva, která připouštějí oba rody, aniž by přitom došlo ke změně významu: 

el crin  la crin (žíně)  

el fantasma  la fantasma (duch/přízrak)  

el grip  la grip (chřipka)  

el mar  la mar (moře)  

el rentaplats  la (màquina) rentaplats (myčka nádobí)  

el serpent  la serpent (had)  

el vessant  la vessant (svah)  

el vodka  la vodka (vodka)  

un aglà  una aglà (žalud)  

un art  una art (umění)  

un aviram  una aviram (drůbež)  

U slov aglà, aviram, crin, èmfasi, fantasma, rentaplats, vodka se obvykle používá mužský rod, zatímco 
u slov crisma o serpent preferujeme ženský rod. Výrazy art a mar se objevují v obou rodech. 

Některá katalánská podstatná jména mění svůj význam podle toho, zda jsou rodu mužského či 
ženského:  

Mužský rod  Ženský rod  

el canal  rádiový/televizní kanál  la canal  (vodní) kanál  

el capital  finanční kapitál  la capital  hlavní město  

el clau  hřebík  la clau  klíč  

el còlera  cholera  la còlera  hněv  

el coma  kóma  la coma  čárka  

el coral  
hudební kompozice složená pro 
sbor  

la coral  hudební sbor  

el delta  delta toku  la delta  
delta písmeno řecké abecedy (δ, 
Δ).  

el deu  číslo 10  la deu  pramen  

un 
editorial  

úvodník  
una 
editorial  

nakladatelství  

el fi  účel, cíl  la fi  konec  

el llum  lampa  la llum  elektřina, světlo  

el nou  číslo 9  la nou  ořech  

un ordre  pořadí  una ordre  rozkaz  

el part  porod  la part  část  

el 
planeta  

planeta  la planeta  osud, úděl  

el pols  puls  la pols  prach  

el post  kontrolní stanoviště  la post  prkno  

el pudor  ostych, nesmělost  la pudor  zápach  
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el salut  pozdravení  la salut  zdraví  

el son  spánek  la son  nutkání spát  

el terra  podlaha  la terra  země  

el vall  hluboký výkop  la vall  údolí  

Číslo (nombre) 

Jak již bylo zmíněno, podstatná jména disponují gramatickou kategorií čísla. V katalánštině je číslo 
určeno opozicí mezi číslem jednotným (jež obvykle nemá danou koncovku, např.: nen – chlapeček) a 
množným (jež se obvykle tvoří přidáním koncového -s k danému tvaru čísla jednotného - v našem 
případě tedy: nens). 

Běžně používáme jednotné číslo, pokud hovoříme o jediném subjektu (osoba či věc), a číslo množné, 
pokud hovoříme o více osobách či věcech: 

un nen (chlapeček), un bolígraf (propiska) 

dos nens (dva chlapečci), dos bolígrafs (dvě propisky) 

Existují však i výjimečné situace, jako například:  

• Opozice nenaznačuje žádný rozdíl: pantaló - pantalons (mají stejný význam: kalhoty)  
• Kontrast mezi jednotným a množným číslem se projevuje ve změně významu: la ullera – les 

ulleres (monokulár - brýle); la colònia – les colònies (kolonie - dětský tábor) apod.  

V nominálním syntagmatu musí mít všechna slova, která provázejí podstatné jméno, shodné 
číslo:  

• Ara estan de moda les ulleres grosses. (Teď jsou v módě brýle s tlustými obroučkami.)  
• Els nens petits no poden sortir de nit. (Malé děti nemohou samy v noci chodit ven.)  

Tvorba množného čísla (formació del plural) 

V katalánštině existují čtyři způsoby tvorby plurálu: 

1) Přidáním koncového –s ke tvaru jednotného čísla  

Příklady: nen-nens; cotxe-cotxes (chlapeček-chlapečci; auto-auta) 

Pozor! 

Slova zakončená v jednotném čísle na -a tvoří množné číslo přidáním -es: dona → dones (žena → 
ženy); poema → poemes (báseň → básně). 

To může vést k následujícím pravopisným změnám: 

o -ca → -ques; xarranca → xarranques (skákání panáka → skákání panáka)  
o -ga → -gues: amiga → amigues (kamarádka → kamarádky)  
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o -ça → -ces: balança → balances (váha → váhy)  
o -qua → -qües: pasqua → pasqües (Velikonoce → Velikonoce)  
o -gua → -gües: aigua → aigües (voda → vody)  

2) Přidáním koncového –ns k tvaru jednotného čísla  

Většina slov zakončených na přízvučnou samohlásku přidává -ns: 

o pa → pans (chléb → chleby)  
o mà → mans (ruka → ruce)  
o fre → frens (brzda → brzdy)  
o bé → béns (majetek → majetky)  
o fi → fins (konec → konce)  
o cosí → cosins (bratranec → bratranci)  
o avió → avions (letadlo → letadla)  
o raó → raons (důvod → důvody)  

Výrazy cizího původu jsou obvykle zakončeny na -s: 

o sofà → sofàs (pohovka → pohovky)  
o cafè → cafès (káva → kávy)  
o te → tes (čaj → čaje)  
o bisturí → bisturís (skalpel → skalpely)  
o tabú → tabús (tabu → tabu)  

3) Přidáním koncového –os k tvaru jednotného čísla  

Podstatná jména mužského rodu končící na -s, -ç, -x, -ix, -tx tvoří plurál přidáním -os: 

 Jednotné č.  Množné č.  

-s  gos (pes), pas (krok)  gossos, passos  
 cas (případ), pis (byt)  casos, pisos  

-ç  braç (paže)  braços  

-x  fax (fax), complex (komplex)  faxos, complexos  

-ix  peix (ryba), moix (kocour)  peixos, moixos  

-tx  despatx (kancelář), empatx (zažívací potíže)  despatxos, empatxos  

Pozor! 
Podstatná jména rodu ženského zakončená na -ç nebo -x tvoří plurál přidáním -s:  

o hèlix → hèlixs (vrtule)  
o esfinx → esfinxs (sfinga)  
o calç → calçs (vápno)  
o falç → falçs (srp)  

Stejně to funguje i u podstatných jmen rodu mužského v případě některých knižních výrazů či slov 
přejatých z jiných jazyků:  

o índex → índexs (index)  
o làtex → làtexs (latex)  
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o vèrtex → vèrtexs (vrchol)  
o àpex → àpexs (špička)  

4) Libovolným přidáním koncového -s nebo –os k tvaru jednotného čísla  

Slova zakončená na -sc, -ig, -st, -xt mohou tvořit množné číslo přidáním -s nebo –os bez rozdílu.  

 Jednotné číslo  Množné číslo  

-sc  disc (disk), bosc (les)  discs/discos, boscs/boscos  

-st  gest (gesto), tast (degustace)  gests/gestos, tast/tastos  

-xt  text (text), context (kontext)  texts/textos, contexts/contextos  

-ig  sondeig (průzkum), desig (přání)  sondeigs/sondejos, desigs/desitjos  

Neměnná podstatná jména (noms invariables) 

Existují podstatná jména, která mají v jednotném i v množném čísle stejný tvar. Dělíme je do 
následujících pěti tříd:  

1. Podstatná jména ženského rodu končící na -s  

l’urbs → les urbs (velké město)  la càries → les càries (zubní kaz)  

la glotis → les glotis (hlasivková štěrbina)  l’acròpolis → les acròpolis (akropole)  

2. Nepřízvučná podstatná jména mužského rodu končící na -s  

el llapis → els llapis (tužka)  el bíceps → els bíceps (biceps)  

l’atles → els atles (atlas)  el cactus → els cactus (kaktus)  

el globus → els globus (balónek)  el brindis → els brindis (přípitek)  

3. Složeniny s druhým komponentem v plurálu  

el rentaplats → els rentaplats 
(myčka)  

el parallamps → els parallamps (bleskosvod)  

el salvavides → els salvavides 
(záchranná vesta)  

el guardaespatlles → els guardaespatlles (osobní 
strážce, bodyguard)  

4. Dny v týdnu končící na -s  

el dilluns → els dilluns (pondělí)  el dimarts → els dimarts (úterý)  

el dijous → els dijous (čtvrtek)  el dimecres → els dimecres (středa)  

el divendres → els divendres (pátek)   

5. Maskulina s přízvukem na poslední slabice zakončená na -s  

el fons → els fons (dno/pozadí/fond)  el temps → els temps (počasí/čas)  
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Podstatná jména pomnožná (noms defectius) 

Jde o podstatná jména užívaná pouze ve formě množného čísla, tzv. pluralia tantum. Tato slova 
nemají formu jednotného čísla, i když sémanticky mohou označovat jednu i více věcí či osob. 

els afores (periférie)  els calçotets (trenýrky)  els escacs (šachy)  

les golfes (podkroví)  les tisores (nůžky)  les escombraries (odpadky)  

les setrilleres (solničky)  les acaballes (sklonek)  les postres (zákusky)  

les tovalles (ubrus)  els queviures (potraviny)  les ulleres (brýle)  

els annals (letopisy)    

Příklady 
Portes unes ulleres molt boniques. (Máš moc krásné brýle.) 

Sempre tinc dues ulleres per si de cas. (Vždy mám pro jistotu dvoje brýle.) 

Některá slova jsou vždy v jednotném čísle. Jde o následující případy: 
1. Singularia tantum: salut (zdraví), set (žízeň), fam (hlad), apod. 
2. Podstatná jména hromadná: gent (lidé), públic (obecenstvo). 
3. Názvy ideologických či uměleckých proudů: comunisme (komunismus), capitalisme 

(kapitalismus), socialisme (socialismus). 
4. Vlastní jména 
5. Jména s jediným designátem:  

o Světové strany: nord (sever), sud (jih), est (východ), oest (západ) 
o Další: cel (nebe), infern (peklo), fe (víra) 

Plurál je v takových případech možno použít s přihlédnutím ke stylistickému zájmu:  
Conec tres Joans! (Znám tři Joany!) 

Els cubismes de Picasso, Gris i Cézanne són molt diferents. (Picassovo, Grisovo a Cézannovo pojetí 
kubismu je velmi rozdílné). 

Množné číslo abstraktních a nepočitatelných podstatných jmen (plural 

dels noms incomptables i abstractes) 

Podstatná jména nepočitatelná (vi - víno, aigua - voda, arròs - rýže, pasta - těstoviny, cervesa - pivo, 
apod.) a abstraktní (autoritat - autorita, veritat - pravda, bellesa - krása) také nemají množné číslo. 
Někdy však může docházet ke změně kategorie nepočitatelnosti a s tím se mění i jejich význam: z 
nepočitatelných se stávají v určitém kontextu počitatelná a z abstraktních konkrétní. 

Příklady: 
No bec mai cafè, però avui ja m’he pres cinc cafès! (Kávu nikdy nepiji, ale dnes jsem si jich dal pět!) 

Si t’agrada l’arròs, has de tastar algun dels arrossos del Delta! (Jestli máš rád rýži, musíš ochutnat 
některou z deltských rýží!) 

La bellesa no és una qualitat que s’hagi de buscar només a l’exterior. Aquestes belleses no em deixen 
treballar! (Krása není vlastností, kterou je nutné hledat pouze v zevnějšku. Tyhle krásy mě nenechají 
pracovat!) 
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Determinanty (determinants) 

Člen (article) 

V katalánštině, stejně jako v ostatních románských jazycích, se členy kladou vždy před substantivum a 

mohou být určité a neurčité. Členy se shodují v rodě a čísle se substantivem, které doprovází:  

• el llibre, la llibreta, els llibres, les llibretes 
• un llibre, una llibreta, uns llibres, unes llibretes 

Kromě toho má katalánština tzv. “osobní členy” (article personal), které se kladou pouze před osobní 

jména. 

• en/el Joan, na/la Maria 

Nominální skupiny určité a neurčité (sintagmes nominals definits i 

indefinits) 

Když uvádíme substantivum s neurčitým členem, hovoříme tak o nominální skupině neurčité. Tento 

typ syntagmatu obsahuje takové prvky jazykového projevu, které receptor z počátku nezná: He vist un 

nen jugant. (Viděl jsem si hrát nějakého chlapce). Naopak, když uvádíme substantivum s určitým 

členem, získáváme tak nominální skupinu určitou. Tento typ syntagmatu odkazuje k prvkům řeči, které 

jsou známé nebo předpověditelné, tzn. k prvkům, které jsou odvoditelné z promluvy, z pragmatického 

kontextu nebo ze znalostí světa všech zúčastněných mluvčích rozpravy. Funkcí nominální skupiny určité 

je právě reaktivovat tento diskurzivní prvek, aby byl přítomen v momentě rozhovoru nebo řeči, kterou 

vedeme. 

Nominální skupiny specifické a nespecifické (sintagmes nominals 

específics i inespecífics) 

Nominální skupiny (syntagmata) tvořené obecnými podstatnými jmény, před kterými stojí člen, se 

mohou lišit nejen určitostí nebo neurčitostí, ale také mohou být interpretovány jako specifické nebo 

nespecifické. Nominální skupiny specifické odkazují na existenci nějakého konkrétního referenta, který 

odpovídá popisu vyjádřenému danou skupinou, např. určité nominální skupiny ve větě: La professora 

de català ha visitat la capital del país. (Učitelka katalánštiny navštívila hlavní město země.), kde tato 

syntagmata mohou být nahrazena vlastními jmény, která označují tytéž elementy: la Pavlína a Praga. 

Nominální syntagmata určitá tvořená obecným podstatným jménem jsou obvykle specifická, ale ne 

vždy je tomu tak. Například syntagma l’alumna que sigui més brillant ve větě Ens ajudarà l’alumna que 

sigui més brillant. (Pomůže nám ta žákyně, která bude nejvíce vynikat.) je ukázkou toho, že mluvčí 

nemusí odkazovat na žádnou konkrétní žákyni, pouze předpokládá, že mezi všemi žákyněmi musí být 

nějaká, která bude nad ostatní vynikat.  

Také neurčitá nominální syntagmata mohou odkazovat na něco specifického nebo nespecifického. 

Proto ve větě Si pogués, es compraria un cotxe descapotable. (Kdyby mohl, koupil by si kabriolet.) 

neurčité nominální syntagma může být interpretováno jako specifické a v tom případě odkazuje na 



  
33 

konkrétní auto (auto, které je kabriolet) nebo může být interpretováno jako nespecifické (auto, které 

by bylo kabriolet).  

Aby mohla být nominální skupina interpretována jako nespecifická, musí se nacházet v určitém 

syntaktickém kontextu: 

• Tzv. záměrová slovesa, např. voler, desitjar, intentar, esperar, cercar, buscar, caldre, necessitar 
nebo faltar mohou narušit specifičnost nominální skupiny. Např. nominální skupiny vět 
Intentava llegir una novel·la policíaca. (Snažil se číst detektivní román.) a Busca el tècnic més 
eficient. (Hledá nejvýkonnějšího technika.) mohou být interpretovány jako specifické nebo 
nespecifické, interpretaci může usnadnit přítomnost vztažné restriktivní věty: Intentava llegir 
una novel·la que era/fos policíaca. (Snažil se číst román, která je /by byl detektivka.) a Busca el 
tècnic que és/sigui més eficient. (Hledá technika, který je/ by byl nejvýkonnější). Také modální 
slovesa poder a haver de mohou způsobit to, že jistá nominální skupina bude interpretována 
jako specifická nebo nespecifická: Pot/Ha de recitar un poema llarg (Může/musí recitovat 
dlouhou báseň.) může být parafrázováno jako Pot/Ha de recitar un poema que és llarg. 
(Může/musí recitovat báseň, která je dlouhá.) se specifickou interpretací nebo Pot/Ha de 
recitar un poema que sigui llarg. (Může/musí recitovat báseň, která by byla dlouhá.) s 
interpretací nespecifickou.  

• Věty v budoucím čase nebo v kondicionálu a rozkazu také připouštějí oba typy syntagmat, 
specifické a nespecifické: Si pot, l’oncle es casarà amb una dona que és/sigui italiana. (Pokud 
to půjde, strýc se ožení se ženou, která je/by byla Italkou.), Porteu-me el martell que fa/faci un 
poc més d’un pam. (Doneste mi kladivo, které zvládne/ by zvládlo víc než jen bum.)  
Kromě nominálních syntagmat začínajících členem mohou být interpretována jako specifická 
nebo nespecifická nominální syntagmata uvozená ukazovacím zájmenem vyjadřujícím 
vzdálenost třetího stupně: Un autocar recollirà aquells que no han/hagin pogut acabar la 
travessa. (Autobus vyzvedne ony osoby, které nemohly/by nemohly dokončit tůru.) 

Člen určitý (article definit) 

Člen určitý je neznělé slovo, které z fonologického hlediska patří do skupiny slov nazývaných tzv. klitika. 

Se substantivem, které determinuje, se shoduje v rodě a čísle: la classe (třída), el menjador (jídelna). 

Někdy je substantivum, které člen doprovází, vynecháno, ale i tak jsme schopni odvodit jeho 

antecedent: els de la botiga de roba (ty z obchodu s oblečením); la del menjador (ta z jídelny). V jiných 

případech je člen jediným komponentem syntagmatu, díky kterému lze rozpoznat, o jaký rod nebo 

číslo substantiva se jedná: la jove lingüista (mladá lingvistka), el jove lingüista (mladý lingvista); el 

globus (glób), els globus (glóby). Překlad členu do češtiny není nutný, ale pokud se jedná o konkrétní 

předmět, který je mluvčímu známý, přeložíme člen pomocí ukazovacího zájmena. 

Tvary (formes) 

 Rod mužský  Rod ženský  Příklady  

Jednotné 

číslo  

Před souhláskou 

nebo 

polosamohláskou  

el  la  

el llibre (kniha), el noi (chlapec), el 

iogurt (jogurt), la dona (paní), la iaia 

(babička)  

Před 

samohláskou 

nebo němým h  

l’  l’, la  

l’home (muž), l’era (éra), l’illa 

(ostrov), la idea (myšlenka), la 

universitat (univerzita)  

Množné číslo  els  les  
els dies (dny), els homes (muži), les 

dones (paní), les idees (myšlenky)  
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Rozšíření (1): apostrof (l’apòstrof) 

Člen rodu mužského v jednotném čísle 

Tento člen se zkracuje pomocí apostrofu, pokud slovo, které následuje, začíná na samohlásku nebo 

němé h. Apostrofem se dále člen zkracuje před číslovkami 1 a 11 a před zkratkami začínajícími na 

samohlásku: 

• l’1 d’agost, l’11 de juliol 
• l’IVA, l’UNICEF 

Člen rodu ženského v jednotném čísle 

Tento člen se zkracuje apostrofem, pokud slovo, které následuje, začíná na samohlásku nebo němé h: 

• l´àvia (babička) 
• l’habilitat (dovednost) 
• l’ètnia (etnikum) 
• l’illa (ostrov) 
• l’hidra (Hydra) 
• l’orella (ucho) 
• l’urpa (dráp) 
• l’hulla (černé uhlí) 

Ke zkrácení apostrofem u členu rodu ženského nedochází, pokud slovo, které následuje, začíná na 

nepřízvučné i, u, hi, hu, dále pak před zkratkami, které se vyslovují jako jedno slovo a které začínají na 

nepřízvučné i, u, hi, hu: 

la imaginació (představivost)  la unió (unie)  

la història (historie)  la humanitat (lidstvo)  

la UNESCO  la UdG (la udegé) (=Universitat de Girona)  

Rovněž se nezkracuje apostrofem člen rodu ženského v jednotném čísle u názvů písmen a ve dvou 

zcela zvláštních případech:  

• la a, la e, la ela, la ema…  
• la una, pokud vyjadřujeme 1 hodinu  
• la ira (hněv)  
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Stahování (contraccions) 

Určitý člen rodu mužského se stahuje s předložkami a, de, per, pokud s nimi přijde do kontaktu. V 

neformální mluvě dochází ke stažení s redukovaným tvarem ca (casa). 

 Člen  A + člen  DE + člen  PER + člen  CA + člen  

Jednotné číslo  
el  al  del  pel  cal  

l’  a l’  de l’  per l’  ca l’  

Množné číslo  els  als  dels  pels  cals  

Použití určitého členu (ús de l’article definit) 

V jazycích, které mají členy (románské jazyky, germánské jazyky, řečtina apod.) je určitý člen považován 

za nejběžnější determinant. Je možné ho přirovnat k demonstrativům (aquest, aquell), které jsou 

považovány rovněž za determinanty. Ve skutečnosti však právě tvary katalánského členu, stejně jako 

je tomu u ostatních románských jazyků, pochází z latinských ukazovacích zájmen. Hodnota členu však 

odpovídá především hodnotě determinantu, zatímco demonstrátory slouží zejména k lokalizaci 

nominální skupiny, kterou doprovází, v prostoru či promluvě. 

Určitým členem poukazujeme na osoby či věci, které jsou identifikovatelné nebo jedinečné: 

La Universitat Masaryk està situada a Brno. (Masarykova univerzita se nachází v Brně.) 

La filla de la Josepa és molt ploranera. (Josefínina dcera je velmi uplakaná.) 

Určitý člen však může mít různou hodnotu a různé použití, což probereme v následujících kapitolách. 

Anaforické užití (ús anafòric) 

Člen se vztahuje k osobám či věcem, které můžeme identifikovat, protože již byly zmíněny v promluvě: 

Ahir vaig visitar un pis i una casa. El pis és molt lluminós, però la casa és més gran. (Včera jsem si šel 

prohlédnout jeden byt a jeden dům. Byt je velmi světlý, ale dům je větší.) 

Může nastat situace, kdy je ze stylistického hlediska substantivum nahrazeno synonymem, 

hyponymem nebo hyperonymem. V těchto případech můžeme opět použít člen určitý, neboť jsme 

schopni rozpoznat referenty, kteří spolu souvisí: 

Ahir hi va haver un xoc frontal entre dos vehicles. L’accident va causar dos morts i un ferit. (Včera došlo 

k čelnímu střetu dvou aut. Nehoda si vyžádala dva mrtvé a jednoho zraněného.) 

Deiktické užití (ús díctic) 

I když bylo řečeno, že člen v podstatě slouží k tomu, aby vyjádřil určitost nebo neurčitost substantiva, 

které doprovází, může mít také hodnotu deiktickou. To znamená, že slouží k tomu, aby ukotvil výpověď 

v kontextu. Člen, který má deiktickou prostorovou hodnotu je takový člen (často doprovázen gestem), 

který se používá pro označení osob nebo věcí, které můžeme snadno identifikovat díky tomu, že jsou 

součástí kontextu, ve kterém se nacházíme: 

Vols que encengui la televisió? (Chceš, abych zapnul televizi?) 

Compte amb l’esglaó! (Pozor na schod!) 
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El despatx del director és a la dreta. (Ředitelova pracovna je napravo.) 

Rovněž může mít deiktickou časovou hodnotu při určování měsíců: 

Va defensar la tesi el 20 de juny. (Obhájil dizertaci 20. června.) 

Pokud se neuvádí den, je třeba uvést předložku: 

Farà l’examen estatal al setembre. (Státnice bude dělat v září.) 

Pel juliol sempre fa calor. (V červenci je vždy horko.) 

Názvy ročních období mohou být rovněž doprovázeny členem s deiktickou hodnotou: 

Vindran a la tardor (“tento podzim, který nastane”). (Přijedou na podzim.) 

To se však netýká členů u substantiv setmana (týden), mes (měsíc) nebo dia (den), pokud jsou použita 

samostatně (la setmana nemůže znamenat “aquesta setmana/tento týden”, ani el dia neznamená 

“avui/dnes”). 

Deiktickou hodnotu však nemají názvy měsíců nebo ročních období v časových syntagmatech, které 

obsahují komponent vyjadřující rok: el 26 d’octubre de 1987 (26. října 1987), l’hivern de 2015 (zima 

2015). 

V případech jako La verema es fa al setembre. (Vinobraní probíhá v září.) má toto syntagma hodnotu 

distributivní, což znamená, že neodpovídá “aquest setembre/tomuto září”, nýbrž “cada 

setembre/každému září”. 

Obecné užití (ús genèric) 

Určitý člen odkazuje na osoby a věci obecně, a to jak v jednotném čísle, tak v množném. 

Jednotné číslo  

Odkazujeme ke skupině lidí nebo věcí (ne ke konkrétním): 

No m’agrada el cafè. (Káva mi nechutná.) 

El gos és el millor amic de l’home. (Pes je nejlepší přítel člověka.) 

Množné číslo  

Odkazujeme ke všem členům jedné skupiny: 

Els diccionaris en paper desapareixeran. (Slovníky na papíře zmizí.) 

Els ordinadors de sobretaula solen ser més potents que els portàtils. (Stolní počítače jsou obvykle 

výkonnější než notebooky.) 

Užití místo přivlastňovacího zájmena (ús com a possessiu) 

U substantiv vyjadřujících rodinné vztahy, nezcizitelné vlastnictví (části těla apod.) nebo u předmětů 

osobní potřeby je použití přivlastňovacího zájmena nadbytečné a nahrazujeme ho členem určitým:  

• La Rosa té els ulls blaus. (Rozárka má modré oči.) 
• El Rafael té la mare a l’hospital. (Rafael má matku v nemocnici.) 
• Aquest cotxe té les rodes punxades. (Toto auto má píchnutá kola.) 
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• Apagueu els mòbils. (Vypněte mobily.) 

Přivlastňovací zájmena jsou rovněž nadbytečná u syntagmat, která vyjadřují směr a la dreta (doprava) 

nebo a l´esquerra (doleva) ve vazbách typu Passat el rectorat, gireu a l’esquerra. (Poté, co projdete 

rektorátem, zahněte doleva.) (“myšleno na vaši levou stranu”), protože je jasné, že instrukce je 

vnímána z pozice toho, komu je směřována. V jiných případech však je potřeba přivlastňovací zájmeno 

nebo přívlastek uvést: Ella seurà a la vostra dreta. (Ona si sedne po vaší pravici.); A l’esquerra del 

tribunal hi havia un gran faristol. (Nalevo od poroty byl velký stojan na noty.)  

Užití v superlativních vazbách (ús en construccions superlatives) 

Určitý člen vždy stojí v čele superlativních nominálních skupin, protože tím poukazuje na fakt, že to, co 

označuje, je jedinečné. V tomto případě není možné uvést neurčitý člen ani ukazovací zájmeno: 

• És la persona més valenta que conec. (Je to ten nejstatečnější člověk, kterého znám.) 
• El millor llibre de l’autor és l’últim que ha publicat. (Nejlepší autorova kniha je ta, kterou 

právě vydal.) 

Užití ve větách tázacích a zvolacích (ús com a interrogatiu i exclamatiu) 

V některých případech se nominální skupiny s určitým členem mohou objevit v nepřímých tázacích 

větách: Li he preguntat els diners que guanya. (dosl. Zeptal jsem se jí na peníze, co vydělává.) (‘ve 

smyslu: kolik peněz vydělává’); Encara no sap els queixals que li han d’arrencar. (dosl. Ještě neví, co za 

stoličky jí mají trhat.) (‘kolik/které stoličky jí mají trhnat‘). Ve větách zvolacích přímých a nepřímých: 

Els diners que ha guanyat, amb aquesta novel·la, i els que guanyarà! (Peníze, co vydělal tímto 

románem, a ty co ještě vydělá!) (kolik jich vydělal a kolik jich ještě vydělá); És increïble els països que 

heu visitat (Je neuvěřitelné, co za země jste všechno navštívili!) (‘jaké a kolik‘). V tomto posledním 

případě je zřejmé, že els països je předmětem slovesa visitar, byť stojí na začátku vedlejší věty. V tomto 

postavení má exklamativní zdůrazňující hodnotu. Tuto hodnotu mohou mít jen syntagmata 

doprovázena určitým členem. 

Užití v partitivních konstrukcích (ús en construccions partitives) 

V partitivních konstrukcích po předložce de následuje člen určitý: la major part de la població (větší 

část obyvatelstva), la meitat dels seus amics (polovina jeho přátel). Avšak u podstatného jména majoria 

(většina) je možné uvést člen určitý, anebo ho neuvést: Es trametran la majoria de (les) 134 queixes 

presentades. (Bude se projednávat většina ze 134 předložených stížností). Stejně je tomu u výrazů un 

fragment, un tros (část, kus) apod. Va caure un tros de(l) sostre de l'habitació. (V pokoji spadl kus 

stropu.) 

Hodnotící užití (ús valoratiu) 

Určitý člen stojí v čele nominální skupiny, kde po kvalitativním adjektivu následuje další nominální 

skupina určitá uvozena předložkou de: la beneita de la teva cosina (ta tvoje dobračka sestřenice); el 

xafarder d'en Joaquim (ta drbna Joaquim). Tato spojení odpovídají větám 'La teva cosina és una 

beneita.' (Tvoje sestřenice je dobračka.), 'En Joaquim és un xafarder.' (Joan je drbna.) a vyjadřují 

hodnotící postoj, který je interpretován negativně nebo ironicky, a to i v případě, kdy je přídavné jméno 

pozitivní povahy: La simpàtica de la veïna. (Ta “sympatická” sousedka.). 
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Užití v názvech míst a zemí (ús en noms i expressions de lloc) 

Kontinenty (continents) 

Názvy některých kontinentů se mohou psát se členem nebo bez členu: 

Se členem a bez  Bez členu  

l’Àsia / Àsia, l’Àfrica / Àfrica, l’Antàrtida / Antàrtida  Europa 

Amèrica 

Oceania 

Státy, země a regiony (estats, països i regions) 

Řada států, zemí nebo regionů se píše v katalánštině se členem. Obecně platí, že člen netvoří součást 

vlastního jména (kromě El Salvador) a v seznamech a na mapách se vynechává. 

 

Nicméně existují toponyma, která člen nepřipouštějí, a jiná, u kterých je použití členu volitelné. 

Poznámka: byť není u této skupiny člen povinný, preferují se varianty se členem. 

Vždy bez členu 

Evropské státy  Další státy  

França 

Txèquia 

Holanda 

Àustria 

Rússia 

Austràlia 

Algèria 

Corea 

Egipte 

Mèxic 

Se členem  

Množné číslo  Souostroví  Složené názvy  

els Estats Units 

els Països Baixos 

els Països Catalans 

les Filipines 

les Hawaii 

les Balears 

el País Basc 

el País de Gal·les, el Regne Unit 

la Gran Bretanya 

la Catalunya Nord 

la República Txeca 

ale: 

Nova Zelanda 

Corea del Nord 

Corea del Sud 

Se členem nebo bez členu  

el Brasil 

l’Equador 

el Marroc 

el Pakistan 

el Japó 

l’Uruguai 

el Tibet 

el Perú 

el Canadà 

… 

l’Argentina 

la Xina 

l’Índia 
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Anglaterra 

Escòcia 

Polònia 

Finlàndia 

atd. 

Nicaragua 

Nova Zelanda 

Xile 

Města a vesnice (ciutats i pobles) 

U některých měst či vesnic člen tvoří součást názvu, obzvláště pak, pokud jde o nominální skupinu nebo 

o substantiva v množném čísle (i když ne výhradně): 

el Prat de Llobregat, l’Hospitalet de Llobregat, la Seu d’Urgell, els Hostalets de Balenyà, les Borges 

Blanques 

el Vendrell, el Masnou, el Caire, l’Havana, la Haia 

Avšak většina názvů měst či vesnic se píše bez členu: 

Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona, Palma, València, Alacant, París, Londres, Berlín, Praga, 

Amsterdam, Hèlsinki 

Kraje (comarques) 

Názvy všech krajů v Katalánsku a Valencijské autonomní oblasti (kromě názvů Osona a València) se píší 

se členem. Kraje na Mallorce člen nemají: 

el Tarragonès, el Baix Camp, la Conca de Barberà, la Marina Alta, les Garrigues, la Vall d’Aran, atd. 

Řeky, oceány a moře (rius, oceans i mars) 

Vždy stojí se členem: 

V rodě mužském  V rodě ženském  

l’Ebre 

el Llobregat 

el Francolí 

la Noguera 

la Valira 

la Garona 

el Mediterrani 

l’Adriàtic 

la Mediterrània 

l’Adriàtica 

l’Atlàntic 

l’Índic 

Vrcholy, hory a pohoří (cims, muntanyes i serralades) 

Mohou mít člen nebo ne: 

• Se členem: els Ports, l’Aneto, el Pedraforca, l’Himàlaia, la Pica d’Estats, els Pirineus, els Alps  
• Bez členu: Montserrat, Rocacorba  

Městský prostor (espais urbans) 

Názvy náměstí, ulic a jiné mají vždy člen: 

la plaça Svobody, el carrer Gorkého 

l’avinguda Diagonal, la Rambla de Catalunya, el passeig de les Palmeres 
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Další výrazy označující místo (altres expressions de lloc) 

Existují výrazy označující místo, které mají vždy člen, jiné, které mohou mít člen i nemít člen a výrazy, 

u kterých se člen nikdy nepoužívá: 

Se členem  Se členem a bez členu  Bez členu  

a la dreta (napravo) 

a l’esquerra (nalevo) 

al mig (uprostřed) 

al final (na konci) 

al fons (vzadu) 

al voltant (kolem, okolo) 

al costat (vedle) 

al capdamunt (nahoře) 

al capdavall (dole) 

a l’entorn (v okolí) 

a la meitat (v půlce) 

(al / a) davant (před) 

(al / a) darrere (vzadu) 

(al/ a) damunt (na, navrchu) 

a sobre (nad) 

a sota (pod) 

a baix (dole) 

a dalt (nahoře) 

a dins (uvnitř) 

a fora (venku) 

a mà dreta (po pravici) 

a mà esquerra (po levici) 

Užití ve výrazech označujících čas (ús en expressions temporals) 

Hodiny (hores) 

Celé hodiny doprovází vždy určitý člen: 

Són les quatre. (Jsou čtyři.) 

Em llevo a les set. (Vstávám v sedm.) 

Rovněž je vyžadován člen, pokud chceme vyjádřit uplynulé nebo zbývající minuty: 

Són les quatre i cinc. (Jsou čtyři hodiny a pět minut.) 

Passen cinc minuts de les quatre. (Je pět minut po čtvrté.) 

Falten tres minuts per a les set. (Bude za tři minuty sedm.) 

Naopak při použití čtvrthodin se člen neuvádí: 

És un quart de Ø cinc. (Je čtvrt na pět.) 

Em llevo a tres quarts de Ø vuit. (Vstávám o tři čtvrtě na osm.) 

Són dos quarts de Ø deu. (Je půl desáté.) 

Části dne (parts del dia) 

Jednotlivé úseky dne vyžadují člen určitý: 

el matí (ráno), el migdia (poledne), la tarda (odpoledne), el vespre (večer), la nit (noc), la matinada 

(časně ráno) 

U výrazů jako de nit (v noci), de dia (ve dne), de matinada (časně ráno), se však člen nepoužívá: 

Treballo de nit / de matí / de tarda. (Pracuji v noci/za noci, ráno, odpoledne.) 

Es fa de dia molt aviat. (Svítá velmi brzo.) 
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Dny v týdnu (dies de la setmana) 

Dny v týdnu se píší se členem i bez: 

Se členem  Bez členu  

Obvyklá činnost (jednotné a 

množné číslo)  

Konkrétní den v roce (s 

datem)  

Den v týdnu, který následuje 

nebo předchází momentu 

rozpravy.  

El / els dilluns estudio català (Každé 

pondělí studuji katalánštinu.) (= 

cada dilluns/každé pondělí)  

El dilluns 27 de maig 

anirem al teatre. (V 

pondělí 27. května 

půjdeme do divadla.)  

Dilluns vaig anar al cinema. (V 

pondělí jsem šel do kina.) 

(=dilluns passat/minulé 

pondělí)  

Divendres tinc visita al metge. 

(V pátek mám doktora.) 

(=divendres que ve/příští 

pátek)  

Datum (dates) 

Když uvádíme celé datum, používáme člen před dnem. Po měsíci se člen neuvádí. V případě roku jsou 

možné obě varianty: 

Vaig néixer el 26 d’octubre de / del 1987. (Narodil jsem se 26. října 1987.) 

U dat uvedených v dokumentech, dopisech, smlouvách apod. se členy nepíší: 

Tarragona, Ø 15 de juny de Ø 2015. 

Časová období (períodes de temps) 

Člen používáme před názvy měsíců, ročních období a před číslicemi udávajícími rok. Stejně tak před 

slovy dia (den), setmana (týden), mes (měsíc) a any (rok): 

Vaig arribar a Brno al setembre. (Do Brna jsem přijela v září.) 

Crec que va néixer el 1987. (Myslím, že se narodila v roce 1987.) 

A l’estiu fa molta calor. (V létě je velké horko.) 

El dia 1 de gener tanquem. (1. ledna máme zavřeno.) 

La setmana abans de Nadal és terrible! (Týden před Vánocemi je hrozný!) 

El mes passat vam anar de bòlit. (Minulý měsíc jsme nestíhali.) 

L’any que ve anirem de vacances a Austràlia. (Příští rok pojedeme na dovolenou do Austrálie.) 

Pozor! 

Člen nepíšeme před časovými obdobími jako Vánoce (Nadal) nebo Svatý týden/Velikonoce (Setmana 

Santa). Před těmito výrazy pak používáme předložku per: 

Per Nadal, aniré a esquiar. (O Vánocích pojedu lyžovat.) 

Per Setmana Santa no podré venir. (O Velikonocích nebudu moci přijet.) 
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Četnost (freqüència) 

U výrazů vyjadřujících četnost používáme určitý člen: 

un cop/ dos cops…(jednou/dvakrát) 

una vegada/ dues vegades…(jednou/dvakrát) 

un dia/ dos dies…(jeden den/dva dny) 

al / el dia (za den), mes (za měsíc) 

a la / la setmana (za týden, týdně) 

a l’ / l’ any (za rok, ročně) 

Specifikující člen el a jiné konstrukce (l’article el individualitzador i construccions 

similars) 

Určitý člen může modifikovat implicitní substantivum pokaždé, když bude doprovázeno modifikátory, 

jako je přídavné jméno, přivlastňovací zájmeno, předložková skupina s předložkou de nebo vztažná 

věta. 

Takže vedle nominálních skupin la pregunta difícil (těžká otázka), les teves germanes (tvoje sestry), el 

diploma de cuiner (kuchařův diplom) nebo els presseguers que han pansit (broskvoně, které uschly) 

máme syntagmata la difícil (ta těžká), les teves (ty tvoje), el de cuiner (ten kuchařův) i els que han pansit 

(ty, co uschly). V některých případech se určitý člen el může objevit v syntagmatech, která neobsahují 

sice žádné implicitní substantivum, ale jeden z výše zmíněných modifikátorů, např. syntagma el que és 

interessant d’aquesta novel·la (to, co je zajímavé na tomto románě) obsažené ve větě El que és 

interessant d’aquesta novel·la és la tècnica narrativa. (To, co je zajímavé na tomto románě, je narativní 

technika.). Je zřejmé, že syntagma s el na začátku plní funkci nominální skupiny navzdory tomu, že 

neobsahuje žádné substantivum ve funkci jádra. Toto syntagma navíc odkazuje k vlastnosti určitého 

předmětu nebo jevu. Tudíž první syntagma uvedeného příkladu má význam ‘allò’ (to, co je zajímavé na 

tomto románě) “zajímavý aspekt”. Podobně je tomu u La complexitat neix de la barreja del nou i del 

vell. (Komplexnost se rodí na základě smíchání nového a starého.), kde syntagmata el nou (nového) a 

el vell (starého) mohou znamenat ‘tot allò que és nou (o vell)/to všechno, co je nové (nebo staré)’ nebo 

‘allò que hi ha de nou (o vell) en les coses/to, co je nové (nebo staré) na věcech’. Je patrné, že v tomto 

případě se člen nemůže shodovat v rodě ani čísle s prvkem, který ho doprovází, jelikož jde o jednotky 

nebo konstrukce, které rodovost nevyjadřují (jako v případě vět přívlastkových vztažných). Člen tedy 

přijímá tu nejneutrálnější formu paradigmatu a tím je singulár rodu mužského. Z toho důvodu se tento 

člen tradičně nazývá article neutre (neutrální člen). Rovněž tak adjektiva, která se objevují v těchto 

konstrukcích, mají tvar singuláru rodu mužského. 

Dále se omezíme na jednotlivé konstrukce, ve kterých má člen el specifikující význam: 

• Vazba se vztažným zájmenem que (el que) je tou nejběžnější konstrukcí, má význam odkazovací 
a do češtiny ho překládáme jako to, co: El que ha passat és greu. (To, co se stalo, je vážné.); No 
entenc el que em voleu dir. (Nechápu, co mi chcete říct.); El que tu deixis al plat serà el que el 
gos menjarà. (To, co necháš na talíři, sní pes.) Na těchto případech je vidět, že syntagma s el 
na začátku může plnit funkci nominální skupiny: podmětu, přímého předmětu, předložkové 
skupiny, jmenného přísudku. Kromě toho, jako v případě jiných nominálních skupin, mu může 
předcházet kvantifikátor tot: Tot el que tu deixis al plat serà tot el que el gos menjarà. (Všechno, 
co necháš na talíři, sní pes.)  

• Člen el, kterému předchází předložka de a následuje vztažné zájmeno (del que) se nachází také 
ve větách srovnávacích. Může být použito i que no: Són més riques (del que / que no) em creia 
[…]. (Jsou bohatší, než jsem si myslela.) Určitá adjektiva stojící v komparativních větách vyžadují 
předložku, kterou může doprovázet specifikující člen el, po kterém následuje vztažná věta: Tot 



  
43 

això és tan diferent del que era! (To všechno je tak jiné, než jak to bývalo.); Això que ha passat 
enguany és igual al que va passar fa dos anys. (To, co se stalo letos, je stejné, jako to, co se 
událo před dvěma lety.)  

• Syntagmata tvořená specifikujícím členem el a kvalifikativním adjektivem: el popular (“to” 
lidové), el diví (“to” božské) nebo l’inefable (“to”nevypověditelné) jsou vlastní formálnímu 
jazyku: Aquesta obra conjuga el popular amb l’arcaic. (Tato hra slučuje lidové s archaickým); 
M’exalta el nou i m’enamora el vell. (Rozvášní mě (to) nové a získává si mě (to) staré.) Tato 
syntagmata jsou ale mnohem běžnější ve větách přísudkových se sponou, které obsahují 
vedlejší větu podmětnou nebo ukazovací zájmeno v anaforickém významu: L’important és 
(participar / que estigui bé / això). (Je důležité se zúčastnit/aby byl v pořádku/Toto je důležité.); 
L’ideal seria no haver-hi d’anar. (Ideální by bylo nemuset tam jít.); El lògic era que t’ho digués 
a tu. (Logické bylo, aby to řekl tobě.) 
Specifikující člen je běžný ve všech registrech v superlativních konstrukcích, ve kterých je 
kvalifikativní přídavné jméno stupňováno příslovci més o menys nebo samo lexikálně vyjadřuje 
míru vlastnosti, např. millor nebo pitjor: El més sorprenent és que ara digui això. (Nejvíce 
překvapující je fakt, že teď říká toto.); El menys recomanable és fugir. (Nejméně 
doporučeníhodné je utéct.); El millor/pitjor (que pot ocórrer) és que no digui res. 
(Nejlepší/nejhorší (co se může stát) je, že neřekne nic.) 
Přídavná jména se specifikujícím členem el mohou být následována předložkovou skupinou 
uvozenou nejčastěji předložkou de, které se přisuzuje vlastnost vyjádřena adjektivem: 
L’essencial de la religió pagana no era el dogma. (Podstatou pohanského náboženství nebylo 
dogma.); Vaig aprendre el bo i el dolent d’aquesta feina. (Naučila jsem se, co je dobré a co je 
špatné na této práci.); Això és el més absurd de la seva actitud. (To je to nejabsurdnější na jeho 
chování.) Tento typ členu, někdy ve spojení s més o menys, umožňuje použití přídavných jmen, 
která by se bez této modifikace nedala použít, anebo by vedla k nepřirozeným konstrukcím. To 
platí například v případě přídavných jmen označujících barvy, umístění (proper, allunyat) nebo 
rozměr (profund, superficial): El més grisós del paisatge era aquell turó. (Nejvíc do šeda z celé 
krajiny byl ten kopec.) 

• Kromě kvalifikativních přídavných jmen může specifikující člen doprovázet také modální 
přídavná jména, která mohou být modifikována příslovci més nebo menys (jako segur, 
probable, obvi, evident) nebo kvantifikátorem tot (jako possible, impossible, necessari, 
indispensable, imprescindible): No veu ni el més obvi. (Nevidí ani to nejočividnější.); Farem tot 
el necessari. (Uděláme vše potřebné.); Porteu l’indispensable. (Doneste vše nezbytné.); La 
política és l’art del possible. (Politika je uměním možného.)  

• Syntagmata tvořená členem el a určitými modálními adjektivy (např. possible, impossible, 
necessari, imprescindible, indicible) nebo jinými (např. just, màxim o mínim) mohou mít 
kvantitativní význam: Fan el just i prou. (Dělají tak akorát a dost.); Aquestes cobertes han durat 
el màxim (que podien durar). (Tahle střešní krytina vydržela maximum (co mohla vydržet.). Užití 
této konstrukce v kvantitativním významu je omezené, obvykle jsou preferovány jiné 
konstrukce, např. kvantifikátor prou místo suficient, jako v následující větě: No guanya prou 
per a sostenir aquest ritme de vida. (Nevydělává dost na to, aby si mohl dovolit takový rytmus 
života.)  

• Člen el, především stažený s předložkou a, uvádí časové a aspektuální superlativní výrazy, které 
obsahují příslovce: al més aviat possible (vedle el més aviat possible) (co nejdříve), al més sovint 
que pugui (vedle el més sovint que pugui) (co nejčastěji budu moci). Tyto výrazy náleží do 
formálního jazyka a jsou ekvivalentní s com més aviat millor a tan sovint com pugui, které jsou 
obecněji používané.  

• Přídavná jména mateix, següent nebo únic a přídavná jména užitá jako řadové číslovky se dají 
kombinovat se specifikujícím členem: Si vosaltres ho aproveu, nosaltres farem el mateix. 
(Pokud to schválíte vy, my uděláme to samé.); Només t’he de dir el següent: que m’avisis amb 
antelació. (Musím ti říct jen následující: dej mi vědět předem.); L’únic que no veig clar són els 
criteris. (Jediné, co mi není jasné, jsou kritéria.); El primer que cal fer és publicar el calendari. 
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(První, co je třeba udělat, je publikovat kalendář.) Naopak přivlastňovací výrazy většinou 
neakceptují specifikující člen, proto je věta El teu no perilla. (Tvůj není ohrožen.) spíše chápána 
jako věta s vypuštěným podstatným jménem, jenž v tomto případě člen zastupuje El teu sou 
no perilla. (Tvůj plat není v nebezpečí.) a ne coby synonymní k větě El que és teu no perilla. (To, 
co je tvoje, není v nebezpečí.). Totéž se děje v syntagmatech typu d’ell, d’ella, apod. Syntagma 
el d’ella se neinterpretuje ve významu (tot) el que és d’ella (všechno, co je její), ale je chápáno 
jako konstrukce s vypuštěným substantivem (například, el sou d’ella (její plat). 
Kvantifikátory poc, més a menys připouštějí specifikující člen El poc que sap ho ha après de tu. 
(To málo, co zná, se naučil od tebe.); (Tot) el més que pot fer és recomanar-ne l’ús. (Nejvíc, co 
pro to může udělat, je doporučit použití.). Naopak neurčité un a altre jej nepřipouštějí. 

Zdůrazňující význam členu el a podobné konstrukce (valor ponderatiu de l’article 

el i construccions equivalents) 

Nominální skupina s určitým členem může být interpretována jako zdůrazňující a může uvozovat 

zvolací věty: Les coses que arribes a fer al cap del dia! (Čeho ty jsi na konci dne schopen!). Podstatné 

jméno nemusí být explicitně vyjádřeno: La que vas organitzar! (Jakou si uspořádal!). Určitý člen el a 

spojka que mohou mít zdůrazňující funkci, aniž by bylo možné vložit jakékoliv podstatné jméno. Jedná 

se o velmi produktivní konstrukci, která podtrhuje charakteristiky určité situace, může vyzdvihovat jak 

její kvalitu, tak kvantitu: El que sap, el teu germà! (‘quantes coses’ o ‘quines coses’) (Tvůj bratr ví ale 

věcí!); Déu-n’hi-do (d)el que guanya, el director d’un banc! (‘quantitat’) (Týjo, šéf banky ale vydělává!); 

Amb el que escriu/llegeix/compra! (‘quantitat’ o ‘mena’) (Ten toho píše/čte/kupuje!). 

Je třeba se však vyhýbat výrazům el poc que nebo el molt que: pro zdůraznění malé míry máme k 

dispozici que poc que nebo tan poc; pro zdůraznění velké míry se používá tant nebo konstrukce jako 

arribar a (Si/Que arriba a treballar, aquest home!) (Dovede ale máknout tenhle člověk!). 

Člen neurčitý (article indefinit) 

Tvary (formes) 

 Mužský rod  Ženský rod  Příklady  

Jednotné číslo  un  una  un llibre, una llibreta  

Množné číslo  uns  unes  uns llibres, unes llibretes  

Použití (ús) 

V závislosti na sémantických rozdílech mezi členem určitým a neurčitý je jejich užití velmi odlišné: 

• Nominální skupiny s neurčitým členem se objevují častěji coby podměty přísudku, který 
vyjadřuje přechodné stavy (estar embarassada) (být těhotná), než přísudku, který vyjadřuje 
stálé vlastnosti (ser alt) (být vysoký). Proto působí nepřirozeně konstrukce typu Una professora 
de la facultat era de Talamanca (místo A la facultat hi havia una professora de Talamanca.) 
(Na fakultě byla jedna profesorka z Talamancy.) nebo Uns homes són alts. (místo Alguns homes 
són alts.) (Někteří muži jsou vysocí.), oproti přirozeným konstrukcím jako Una professora de la 
facultat estava embarassada. (Jedna profesorka na fakultě byla těhotná.) nebo Uns homes 
s’estaven a l’ombra. (Někteří muži byli ve stínu.).  

• Neurčitý člen může uvozovat partitivní konstrukce (především v singuláru). Avšak nemůže se 
objevit v druhé polovině konstrukce (uvozené předložkou de): una gran part de les lesions 
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medul·lars (velká část míšních zranění), un dels escriptors més interessants del segle XIX (jeden 
z nejzajímavějších spisovatelů 19. století).  

• Neurčitý člen může také uvozovat pseudopartitivní konstrukce. V těchto syntagmatech, na 
rozdíl od partitivních konstrukcí, není druhá část uvozená předložkou de interpretována jako 
celek, ze kterého jsou vyjímány určité elementy (porovnejte pseudopartitivní výraz un munt 
de ferradures (hromada podkov) s partitivní un dels munts de ferradures (jedna z hromad 
podkov)).  

• Na rozdíl od určitého členu, neurčitý člen se nevyskytuje v konstrukcích, které vyjadřují 
vlastnictví bez přítomnosti přivlastňovacího zájmena. Jsou nepřirozené věty typu El pobre 
home va estar a punt de perdre unes filles en aquell accident. nebo Va arronsar uns dits de la 
mà dreta. Naopak jsou běžné věty v singuláru El pobre home va estar a punt de perdre una filla 
en aquell accident. (Ten chudák málem přišel při nehodě o (jednu) dceru.) a Va arronsar un dit 
de la mà dreta. (Skrčil (jeden) prst ruky.), a to proto, že zde un může být interpretováno jako 
číslovka. Totéž se děje, pokud je podstatné jméno označující vlastníka v dativu a neurčité 
nominální syntagma označuje část těla.  

• Podstatná jména vyjadřující neodcizitelné vlastnictví jako nas (nos), cara (tvář) nebo cor 
(srdce), která se pojí s neurčitým členem, označují druh nosu, tváře, srdce a mohou se 
vyskytovat ve zdůrazňující konstrukci nebo spolu s adjektivním nebo adverbiálním 
syntagmatem, které specifikuje druh, na který poukazuje: Té una cara que no es pot deixar de 
mirar. (Má takový obličej, na který se nedá přestat dívat.); Té un cor molt gran. (Má obrovské 
srdce.); Tenia un cervell de mosquit. (Měl komáří mozeček.). Nastává totéž u podstatných jmen 
příbuzenských jako pares (rodiče) (Té uns pares molt actius.) (Má velmi aktivní rodiče.) a u 
podstatných jmen nepočitatelných jako aigua (voda), aire (vzduch) nebo vi (víno): És un vi que 
té molts anys. (Je to víno, které má mnoho let.); A ciutat es respira un aire poc saludable. (Ve 
městě se dýchá málo zdravý vzduch.)  

• U nepočitatelných podstatných jmen může mít neurčitý člen zdůrazňující funkci tak, jak je 
patrné na větách Fa una calor que ofega. (Je takové vedro, že člověk se dusí.), Té una gana que 
esparvera. (Má ukrutný hlad.) a Tinc una por terrible. (Strašně se bojím.).  

• Neurčitý člen může dodat intenzivnější nuance podstatným jménům tvořeným z adjektiv: Ets 
un infeliç. (Jsi ubožák.); Eren unes desagraïdes. (Byly to nevděčnice.) Tyto věty mají pejorativní 
význam, proto neurčitý člen nedoprovází adjektiva jako feliç (šťastný) nebo agraït (vděčný).  

• Můžeme použít neurčitý člen před základními číslovkami pro vyjádření přibližného množství: 
Hem convocat uns quinze ponents i uns vuitanta assistents. (Pozvali jsme zhruba patnáct 
přednášejících a osmdesát posluchačů.); Falten encara uns vint mesos. (Chybí ještě asi dvacet 
měsíců.)  

Člen osobní (article personal) 

V katalánštině se před jménem a příjmením osob může objevit člen určitý. 

Nicméně použití tohoto členu není homogenní ve všech oblastech, kde se katalánsky mluví: 

• Baleárské ostrovy: je přítomný ve většině případů.  
• Valencijská autonomní oblast, Tortosa: téměř vymizel.  
• Ve zbylých oblastech: používá se pouze v některých kontextech.  

Tvary (formes) 

Osobní člen se používá jen v jednotném čísle a vždy se vyskytuje ve dvou variantách. I když ženský tvar 

na a jeho apostrofem zkrácená varianta n´ už ve většině oblastí zcela zanikla. 
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Mužský 

rod  

Ženský 

rod  

Příklady  

Jednotné 
číslo 

Před souhláskou nebo 
polosamohláskou 

el, en la, (na) el Jordi, en Jordi 

la Berta (na Berta) 

Před samohláskou nebo němým h l’ (n’) l’ (n’) 

la (na) 

l’Èric, l’Ada (n’Èric, 
n’Ada) 

la Irena (na Irena) 

Členy el a la z formálního hlediska fungují jako určité členy: zkracují se apostrofem a mužský tvar se 

stahuje s předložkami (a, de, per): 

Avšak člen en se s předložkami nestahuje: 

• el cotxe del Jan / d’en Jan (Janovo auto) 
• està fet pel Jaume / per en Jaume (dosl. je to uděláno Jaumem) 
• un regal per al Francesc / per a en Francesc (dárek pro Františka) 

Užití (ús) 

Obecně platí, že se osobní člen používá jen v hovorové řeči nebo ve familiárním kontextu: 

• Při představování, kdy uvádíme své jméno se slovesem ser:  
Sóc la Neus. (Jsem Neus.) 

• Když hovoříme o někom, o kom předpokládáme, že ho posluchač zná (ať již z kontextu či na 
základě obecné znalosti světa):  
En Pau no vindrà a la festa. (Pau nepřijde na večírek.) 

• Když pojednáváme hovorovým jazykem o nějaké významné nebo známé osobnosti:  
(En) Guardiola va ser l’entrenador del Barça durant quatre temporades. (Guardiola byl 
trenérem Barcy čtyři sezóny.) 

• V množném čísle a v mužském rodě (els), před příjmením, když máme na mysli všechny členy 
rodiny, kterou posluchač zná:  
Soparem amb els Segarra. (Povečeříme se Segarrovými.) 

Osobní člen nepoužíváme: 

1. Ve formálním projevu, obzvláště pak, pokud hovoříme o významných osobnostech či 
historických postavách:  
Jaume Cabré és un dels escriptors més destacats de la literatura catalana actual. (Jaume 
Cabré je jeden z nevýznamnějších spisovatelů současné katalánské literatury.) 

2. V 5. pádě:  
Laia, ets tu? (Laio, jsi to ty?) 

3. Se slovesem dir-se (jmenovat se):  
Aquelles noies són germanes i es diuen Gemma i Helena. (Tamhleta děvčata jsou sestry a 
jmenují se Gemma a Helena.) 
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Vynechávání členu (absència d’article) 

V určitých kontextech se může nominální skupina objevovat bez determinantu či kvantifikátoru: 

Demanem paciència. (Prosíme o trpělivost.); Teniu cotxe? (Máte auto?); Mengen torrons sense sucre. 

(Jedí “torrons” bez cukru.); Juguen a escacs. (Hrají šachy.); Són advocats. (Jsou právníci.) Tato 

syntagmata, nazývaná nominální skupiny holé, jsou interpretována jako neurčitá nespecifická a taková 

interpretace není kompatibilní s významovými slovesy, která se pro své sémantické charakteristiky pojí 

pouze s nominálními skupinami vymezenými determinanty či kvantifikátory. Neobjevují se tedy jako 

přímý předmět sloves typu acabar (dokončit), lamentar (litovat) nebo exhaurir (vyčerpat). Z tohoto 

důvodu není možné vynechat člen nebo kvantifikátor ve větách: Han acabat les obres. (Dokončili práce 

na stavbě.), Lamento poques coses. (Lituji máločeho.) a Hem exhaurit tota l’aigua potable. (Vyčerpali 

jsme veškerou pitnou vodu.). 

Na rozdíl od nominálních skupin holých tvořených nepočitatelnými podstatnými jmény (Voleu cafè? 

(Chcete kávu?); Hem de comprar farina. (Musíme koupit mouku.)), nominální skupiny tvořené 

počitatelnými substantivy se obvykle objevují v množném čísle a tento morfologický znak funguje jako 

kvantifikátor: Ja no passen trens. (Vlaky už nejezdí.); Lloguen camionetes amb xofer. (Pronajímají 

dodávky s řidiči.). Pokud však označují profese, části těla, předměty osobní potřeby, domácí zvířata 

nebo části budovy nebo prostoru, mohou se objevovat v jednotném čísle: Es busca tècnic informàtic. 

(Hledá se informační technik.); Aquesta sargantana no té cua. (Tato ještěrka nemá ocas.); Portava 

corbata. (Nosil kravatu.); Fa poc que tenim gos. (Není to dlouho, co máme psa.); Aquest hotel té piscina, 

sauna i jardí. (Tento hotel má bazén, saunu a zahradu.). Slovesa jako buscar/ cercar (hledat), voler 

(chtít), necessitar (potřebovat), tenir (mít), portar/dur (nosit, nést) upřednostňují nominální skupiny 

holé v jednotném čísle ve funkci přímého předmětu. 

Nominální skupiny holé jsou běžné ve výčtech a mezi souřadnými větnými členy: Ho comunicàrem als 

que havien treballat amb ell: poetes, pintors, escultors, actors. (Oznámili jsme to těm, kteří s ním 

pracovali: básníkům, malířům, sochařům, hercům.). Člen tak není ani u podstatných jmen v souřadném 

vztahu, které spojuje sémantický význam vzájemnosti mare i fill (matka a syn), marit i muller (manžel 

a manželka), mestressa i criada (paní a služka), professor i alumne (profesor a žák): Marit i muller 

caminaven decidits cap a l’entrada del recinte. (Manžel a manželka šli rozhodně ke vchodu do areálu.). 

Většinu předložek je možné pojit s holými nominálními skupinami amb pa (s chlebem), sense tomàquet 

(bez rajčete), de fusta (ze dřeva), a ciutat (do města), per a joves (pro mladé), ale ne ve všech případech. 

Říká se des de casa (z domu) nebo cap a muntanya (do hor), ale ne *des de jardí (ze zahrady) nebo 

*cap a platja (na pláž). 

Nepřítomnost členu je běžná ve vědeckých formulacích a ve rčeních: Cultura no és només instrucció. 

(Kultura není jen vzdělávání.); Feina feta no fa destorb. (Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.). 

Demonstrativa (demostratius) 

Zatímco člen slouží výhradně k identifikaci referenta substantiva, demonstrativa slouží především k 

tomu, aby ukázala situaci tohoto referenta v čase a prostoru. Mají deiktickou hodnotu. 

Jsou takové dialekty katalánštiny, jako je tomu v případě valencijštiny, které si zachovaly všechny tři 

tvary deixe (1. stupeň, 2. stupeň a 3. stupeň). Avšak na většině území se první a druhý stupeň spojil v 
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jeden. V současné době katalánština používá první stupeň pro vyjádření blízkosti referenta a třetí 

stupeň pro jeho vzdálené umístění. 

Demonstrativa, jak už jsme viděli výše, mohou plnit funkci determinantů (tzn. vždy doprovází 

substantivum), zájmen (stojí samostatně a zastupují substantivum, pokud bylo vyjádřeno nebo je 

pochopitelné z kontextu), anebo plnit funkci příslovce. 

Tvary (formes) 

Binární deiktický systém 
 

Demonstrativa  

Mužský rod  Ženský rod  

Jednotné číslo  Množné číslo  Jednotné číslo  Množné číslo  

První stupeň 

(blízkost)  

aquest (tento, 

tenhle)  

aquests (tito, tyto, 

tyhle)  

aquesta (tato, 

tahle)  

aquestes (tyto, 

tyhle)  

Druhý stupeň 

(dálka)  

aquell (tamten, 

onen)  

aquells (tamti, oni, 

tamty, ony)  

aquella (tamta, 

ona)  

aquelles (tamty, 

ony)  

Terciární deiktický systém 
 

Demonstrativa  

Mužský rod  Ženský rod  

Jednotné číslo  Množné číslo  Jednotné číslo  Množné číslo  

První stupeň  aquest / este  aquests / estos  aquesta / esta  aquestes / estes  

Druhý 

stupeň  

aqueix / 

eixe(ten)  

aqueixos / eixos (ti, 

ty)  

aqueixa / eixa (ta)  aqueixes / eixes (ty)  

Třetí stupeň  aquell  aquells  aquella  aquelles  

Užití (ús) 

Katalánská demonstrativa jsou rozdělena do skupin podle vzdálenosti od referenta. Demonstrativa 

prvního stupně vyjadřují, že referent se nachází v bezprostřední blízkosti (jak časové, tak i prostorové) 

všech účastníků rozpravy, nebo jen jednoho z nich. Demonstrativa druhého stupně naopak ukazují na 

referenta vzdáleného (jak časově, tak i prostorově) všem účastníkům rozpravy. Ve větě Agafa això, que 

jo agafaré allò. (Vezmi toto, já vezmu tamto.), zájmeno això (toto) ukazuje na jev blízký v prostoru 

všem mluvčím, nebo jen jednomu z nich. Zatímco zájmeno allò (tamto) ukazuje na jev, který je vzdálen 

jak mluvčímu, tak i posluchači. 

Proximální demonstrativa (demostratius de proximitat) 

Mají dvě hodnoty:  

Deiktická hodnota (valor díctic) 

Demonstrativa používáme, když poukazujeme na jev, který je obsažen v kontextu sdělení a nachází se 

v blízkosti mluvčího, ať už fyzicky, nebo časově: 

Aquesta noia és la meva filla. [Dívka je blízko.] (Toto děvče je moje dcera.) 
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Aquest comentari m’ha ferit. [Poznámka byla právě vyslovena] (Tato poznámka mě ranila.) 

Això és el que passa quan no estudies. [Následky neučení se se dostavily nedávno] (To je tím, že se 

neučíš.) 

U výrazů času jako jsou dny v týdnu, měsíce, roky, části dne nebo výrazy jako setmana, cap de setmana, 

mes, trimestre, semestre, any atd., demonstrativa odkazují k časově blízkým úsekům: 

Aquesta setmana se m’està fent molt llarga. [přítomnost] (Tento týden je mi dlouhý.) 

Aquest dissabte visitaré Praga. [bezprostřední budoucnost] (Tuto sobotu navštívím Prahu.) 

Aquest trimestre ha sigut especialment complicat. [nedávná minulost] (Tento trimestr byl obzvláště 

komplikovaný.) 

Anaforická hodnota (valor anafòric) 

Používáme demonstrativa pro označení věcí nebo osob, které jsme právě zmínili a které nejsou fyzicky 

přítomné. 

Ahir vaig veure la teva àvia. Aquesta dona no envelleix, no? (Včera jsem viděla tvou babičku. Ta (žena) 

vůbec nestárne, že?) 

Distální demonstrativa (demostratius de llunyania) 

Stejně jako proximální demonstrativa i tato mají hodnotu deiktickou a anaforickou. Navíc však jsou 

doplněna o hodnotu nespecifickou:  

Deiktická hodnota (valor díctic) 

Demonstrativa aquell, aquella, aquells, aquelles odkazují k jevům, které jsou přítomné v kontextu 

sdělení, ale nachází se daleko od mluvčího jak časově, tak fyzicky: 

Aquella noia és la meva filla. [Dívka je daleko.] (Tamta dívka je moje dcera.) 

Aquell examen el recordaré sempre. [Jde o zkoušku, co jsem dělal před časem] (Tu zkoušku si budu 

pamatovat navždy.) 

Allò no m’ho esperava gens. [Jde o něco, co se událo dávno.] (To jsem vůbec nečekal.) 

Často se tato demonstrativa používají u osob nebo věcí minulých, nebo které nám připadají vzdálené: 

No sé què se’n deu haver fet, d’aquella casa… (Netuším, co se s tím domem asi tak mohlo stát.) 

Aquell estiu vaig conèixer la teva mare. (Ono léto jsem poznal tvoji matku.) 

U výrazů časových (dny v týdnu, měsíce, části dne, roky apod.) demonstrativa slouží pro vyjádření 

vzdálených časových vztahů. Obvykle se jedná o minulost, ale také se mohou vztahovat k budoucnosti: 

Aquell any va ser especialment complicat. [dávná minulost] (Ten/onen rok byl obzvlášť složitý.) 

Aquella setmana de juliol prefereixo venir jo, si et va bé. [vzdálená budoucnost] (Ten týden v červenci 

bych raději přišel já, pokud ti to vyhovuje.) 
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Anaforická hodnota (valor anafòric) 

Můžeme použít distální demonstrativum zároveň s proximálním, a to v případě, když chceme 

zopakovat sdělení bez použití substantiv a zároveň vyjádřit, že jedno z nich je dál než to první. V tomto 

případě demonstrativum zastává funkci zájmena. 

Va venir amb els gossos, és a dir, el Trap i l’Aran: aquest era un gos d’atura i aquell un pastor alemany. 

(Přišel se psy, tedy s Trapem a s Aran. Jeden (ten) byl honácký, druhý (tamten) pastevecký.) 

Nespecifická hodnota (valor inespecífic) 

Determinanty aquell, aquells odkazují k nespecifickým jevům ve větách vztažných se slovesem v 

subjuntivu nebo v čase budoucím či hypotetickém. V tomto případě plní opět funkci zájmena: 

Aquell qui estudiï aprovarà. (Ten, kdo bude studovat, uspěje u zkoušky.) 

Només aquells qui aprovin es podran matricular a les assignatures del proper semestre. (Pouze ti, kteří 

uspějí u zkoušky, si budou moci zapsat předměty následujícího semestru.) 

V tomto případě lze použít i členy el, els. 

El qui estudiï aprovarà. (Ten, kdo bude studovat, uspěje u zkoušky.) 

Només els qui aprovin es podran matricular a les assignatures del proper semestre. (Pouze ti, kteří 

uspějí u zkoušky, si budou moci zapsat předměty následujícího semestru.) 

Další hodnoty (altres valors) 

Vyskytuje se celá řada výrazů, u kterých demonstrativa postrádají jak deiktickou hodnotu, tak 

anaforickou, jako je tomu v případě výčtu několika prvků: M’agrada arribar a la fàbrica i comprovar 

que aquest i aquell s’afanyen perquè tot rutlli. (dosl. Mám ráda, když přijdu do továrny a vidím, jak ten 

a onen spěchají, aby vše šlapalo.) Dále u záporných výrazů això sí que no (to fakt ne), mai de la vida (za 

nic na světě) a v různých vazbách a spojkách, jako např. v případě spojky přípustkové i això que: He 

decidit venir al teatre, i això que hauria d’estudiar. (Rozhodla jsme se jít do divadla, a to bych měla 

studovat). 

Některá užití ukazovacích zájmen středního rodu (alguns usos dels demostratius 

neutres) 

Ukazovací zájmena středního rodu mají kromě hodnoty anaforické a deiktické i další užití: 

1. Když se vztahují k neznámému jevu:  
Us he portat això de postres. (Přinesla jsem vám toto jako zákusek.) 
Què és això/allò? (Co je toto/tamto?) 

2. Když se vztahuje k celé skupině různých jevů:  
Això em fa nosa. Ho trec d’aquí! (Toto mi tu zavazí. Dám to pryč!) 
Et podràs endur tot allò cap a casa? (Budeš si moci tohle všechno odnést domů?) 

3. Když se vztahuje ke skutečnosti, situaci nebo k něčemu, co řekla jiná osoba:  
Tenim 100 sol·licituds. Això és tot un èxit! (Máme 100 žádostí. To je ohromný úspěch!) 
Em va acusar d’haver-li robat la idea, però tots dos sabíem que allò era mentida. (Obvinil mě, 
že jsem mu ukradl nápad, ale oba jsme věděli, že je to lež.) 
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Rozdíl mezi això a allò je ve stupni časové nebo prostorové vzdálenosti od referenta vzhledem k 

mluvčímu, či posluchači. Pokud je blízko, používáme això, pokud je daleko, používáme allò. 

Tento nebo toto? (Aquest o això?) 

V případě, kdy se chceme vyhnout opakování, použijeme v následující větě aquest nebo aquell a ne 

això nebo allò: 

Crec que em vaig descuidar el paraigua aquí. (Myslím, že jsem si tu zapomněl deštník.) 

És aquest? (Je to tento?) 

Aquest nebo aquell použijeme i v následujícím případě: 

Aquella és la meva professora de català. (Tamhleta (paní) je moje učitelka katalánštiny.) 

Když odkazujeme na věci, které jsme dříve nejmenovali, použijeme això nebo allò. 

És teu, això? (Toto je tvoje?) 

Když odkazujeme ke skutečnostem, můžeme použít això, allò nebo aquest/aquell + substantivum. 

Esperava una trucada i això / aquest fet li causava certa inquietud. (Čekala jeden hovor a to/tato 

skutečnost ji znervózňovalo/la.) 

Další ukazovací výrazy (altres demostratius) 

Mezi nominální demonstrativa řadíme tal. Nemá deiktickou hodnotu, nevyjadřuje prostorovou 

vzdálenost, naopak se používá jako anaforický prvek. Demonstrativum tal, které rozlišuje jednotné a 

množné číslo, má kvalitativní hodnotu: Diuen que el va insultar, però ella nega haver fet tal cosa. (Prý 

ho slovně napadla, ale ona takovou věc popírá.); En són els amos i actuen com a tals. (Oni jsou páni a 

také se tak chovají.). Existují také souřadné výrazy tal o tal (altre) a tal i tal (altre): No pretenem alterar 

les propietats de tal o tal producte. (Nemáme v úmyslu měnit vlastnosti tohoto či onoho výrobku.) (zde 

aquest a aquell nemají deiktickou ani anaforickou hodnotu, odkazují spíše na určitý typ výrobku). 

Postavení demonstrativ (posició dels demostratius) 

Pokud se demonstrativa vyskytují ve funkci determinantů, stojí v prenominální pozici a předchází všem 

ostatním determinantům kromě výrazu tot. V této pozici nemůže demonstrativu předcházet člen, 

pokud je třeba člen uvést, demonstrativum se klade za podstatné jméno: 

Aquest noi és el meu germà. (Tento kluk je můj bratr.) 

Aquells quatre dies van ser fantàstics. (Tyhle čtyři dny byly fantastické.) 

Totes aquestes idees les hauries de posar per escrit. (Všechny tyto nápady bys měl sepsat.) 

*El aquest noi és el meu germà. 

*Un aquest noi és el meu germà. 

El noi aquell és molt pesat. (Ten kluk je otravný.) 

*Un noi aquell és molt pesat. 
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*Tres nois aquells són molt pesats. 

Když se vyskytne demonstrativum v této pozici, tak má z hlediska sémantického obsahu hodnotící 

význam, to znamená, že nějakým způsobem předpokládá, že se hodnotí substantivum, které 

determinuje. Především se používá u osob a často jde o hodnocení negativní, byť tomu nemusí vždycky 

tak být: 

El nen aquest és un consentit. (Ten kluk je rozmazlenec.) 

La senyora aquella és un tros de pa. (Ta paní je úplný dobrák.) 

El llibre aquell em va encantar! (Ta kniha mě nadchla.) 

Přivlastňovací zájmena (els possessius) 

Existuje celá řada možností, jak vyjádřit mezi dvěma prvky vztahy vlastnictví, příslušnosti či závislosti, 

tj. vztahy mezi přivlastňovaným předmětem a vlastníkem; mimo jiné např. předložkou de: la gossa de 

l´Elga (Elžin pes), předložkou amb: un pis amb balcó (byt s balkónem), slovesy tenir (mít), posseir 

(vlastnit), pertànyer (náležet), haver-hi (vyskytovat se, být) atd., přivlastňovacími zájmeny (ma, ton, …; 

seu, vostres, …), nepřízvučnými zájmeny v dativu a zájmenem en. Co se týče posesiv, jazyk disponuje 

dvěma typy: přivlastňovacími zájmeny nepřízvučnými (nebo slabými) dříve hojně používanými, dnes již 

jen v ojedinělých případech (mon pare (můj otec)), a přivlastňovacími zájmeny přízvučnými (nebo 

silnými), která představují obecnější a častější použití (el meu pare (můj otec)). Přivlastňovací zájmena 

vyjadřují gramatickou osobu a mohou být charakterizována jako osobní zájmena v genitivu, jinak 

řečeno, jako zájmena, která se vztahují ke gramatické osobě a odpovídají přívlastku, kterému předchází 

předložka de: mon pare, el meu pare ‘otec mluvčího’. Nepřízvučná přivlastňovací zájmena se dále 

chovají ze syntaktického hlediska jako determinanty (sa mare (jeho matka)), zatímco přízvučná ne […]. 

Tvar a postavení (forma i posició) 

Přivlastňovací zájmena vyjadřují číslo, rod a osobu. Osoba determinuje vlastníka: existují tři zájmena 

vztahující se jen k jednomu vlastníkovi a tři zájmena vztahující se k více jak jednomu vlastníkovi. Rod a 

číslo závisí na substantivu, které zájmena doprovází (tedy na přivlastňovaném předmětu), a ne na 

vlastníkovi.  

Přízvučné tvary přivlastňovacích zájmen (possessius tònics) 

Přízvučné tvary přivlastňovacích zájmen v katalánštině jsou následující: 
 

Osoba  Jednotné číslo  Množné číslo  

Rod mužský  Rod ženský  Rod mužský/ženský  

Jeden vlastník  Jo  meu  meva/meua  meus/meves, meues  

Tu  teu  teva/teua  teus/teves, teues  

Ell/ella/vostè  seu  seva/seua  seus/seves, seues  

Více jak jeden vlastník  Nosaltres  nostre  nostra  nostres  

Vosaltres  vostre  vostra  vostres  

Ells/elles/vostès  seu  seves/seues  seus/seves, seues  
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Přízvučným tvarům přivlastňovacích zájmen vždy předchází člen určitý, aby označoval, že nominální 

skupina, kterou determinuje, je určitá: 

el  meu (můj)  pare (otec)  la  meva/meua (moje)  mare (matka)  

teu(tvůj)  teva/teua (tvoje)  

seu (jeho, její, Váš)  seva/seua (jeho, její, Vaše)  

nostre (náš)  nostra (naše)  

vostre (váš)  vostra (vaše)  

seu (jejich, Váš)  seva/seua (jejich, Vaše)  

els  meus (moje)  cotxes (auta)  les  meves/meues (moje)  gates (kočky)  

teus (tvoje)  teves/teues (tvoje)  

seus (jeho, její, Vaše)  seves/seues (jeho, její, Vaše)  

nostres (naše)  nostres (naše)  

vostres (vaše)  vostres (vaše)  

seus (jejich, Vaše)  seves/seues (jejich, Vaše)  

Nominální skupina, která obsahuje přivlastňovací zájmeno, však nemusí být vždy nutně určitá. Pokud 

již před substantivem stojí jiné zájmeno nebo číslovka, tak se přivlastňovací zájmeno klade za 

substantivum: 

el meu llibre (moje kniha) 

un llibre meu (jedna moje kniha) 

alguns llibres meus (některé moje knihy) 

Přivlastňovací zájmena se mohou objevit v pozici za substantivem také v případech, kdy se jedná o 

jmenný přísudek, podstatné jméno v 5. pádě, nebo když chceme toto syntagma zdůraznit. 

La Paula és amiga meva. (Paula je moje kamarádka.) 

Això, amor meu, no m’importa. (Toto, lásko moje, mě nezajímá.) 

He vist estudiants nostres tombant pels passadissos. (Viděl jsem naše studenty, jak se válí po chodbách.) 

Rovněž se vyskytují výrazy, u kterých je postavení za substantivem ustálené, většinou jde o zvolání: 

Mare meva! Que brut que vas! (Matičko moje, ty jsi ale špinavý!) 

Déu meu! Què ha passat? (Bože můj, co se stalo?) 

Z hlediska sémantického považujeme přivlastňovací zájmena, která se objevují v pozici před 

substantivem, za specifická a mají vždy identifikovatelného referenta. Zatímco ta, která stojí za 

substantivem, jsou nespecifická (jejich referenta neidentifikujeme): 

Conec Rodoreda: he llegit els seus llibres. (Rodoredu znám, četla jsem její knížky.) [Posluchač chápe 

sdělení tak, že jsem přečetla všechny její knížky]. 

Zatímco: 

Conec Rodoreda: he llegit llibres seus. [V tomto případě posluchač neví, jaké knížky od Rodoredy jsem 

konkrétně četl]. 
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Přivlastňovací zájmena přízvučná se mohou objevit i samostatně bez nominální skupiny, v takovém 

případě zájmeno nahrazuje substantivum: 

• Passa’m el got, si us plau. (Podej mi sklenici, prosím tě.)  
• Quin, el teu o el meu? (Kterou, moji, nebo tvoji?)  

Nepřízvučné tvary přivlastňovacích zájmen (possessius àtons) 

V katalánštině nemají nepřízvučná přivlastňovací zájmena tvary pro osoby náš a váš (nostre a vostre). 
 

Osoba  Číslo jednotné  Číslo množné  

Rod mužský  Rod ženský  Mužský/ženský  

Jeden vlastník  Jo  mon  ma  mos/mes  

Tu  ton  ta  tos/tes  

Ell/ella/vostè  son  sa  sos/ses  

Více vlastníků  Ells/elles/vostès  son  sa  sos/ses  

Na rozdíl od přízvučných tvarů přivlastňovacích zájmen stojí ty nepřízvučné vždy před substantivem, 

které v tomto případě není doprovázeno členem, ukazovacím nebo neurčitým zájmenem, ani 

číslovkou. 

ma mare – moje matka 

ton pare – tvůj otec 

*mare ma 

*pare ton 

Je důležité zmínit, že používání nepřízvučných tvarů přivlastňovacích zájmen se pomalu z katalánštiny 

vytrácí. Největší užití lze vysledovat ve valencijštině a v katalánštině na Baleárských ostrovech, a to 

pouze ve třech kontextech: 

• Před substantivy vyjadřujícími příbuzenský vztah – ma mare, ton pare (má matka, můj otec)  
• V syntagmatu en ma vida (v životě/nikdy (dosl. mém))  
• V syntagmatu ma casa (pouze ve valencijštině) (můj dům)  

Užití (usos) 

Obecné užití (ús general) 

Přivlastňovací zájmena používáme k tomu, abychom mohli vyjádřit vztahy mezi nominální skupinou a 

tím, k čemu se vztahuje. Existuje celá řada takových vztahů: 

1. Vlastnictví  
el pis del Francesc → el seu pis (Františkův byt, jeho byt) 

2. Příslušnost  
el motor del cotxe → el seu motor (motor auta, jeho motor) 

3. Příbuzenství  
la mare del Joan → la seva mare (Joanova matka, jeho matka) 
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4. Přisouzení  
el llibre és interessant → l’interès del llibre (kniha je zajímavá, dosl. zajímavostí knihy) 

5. Autorství  
el treball de l’alumne → el seu treball (žákova práce, jeho práce) 

6. Činitel akce vyjádřené substantivem  
l’aportació de la universitat a la societat → la seva aportació a la societat (přínos univerzity 
pro společnost, její přínos pro společnost) 

7. Znázornění  
la foto del Joan → la seva foto (fotka Joana, jeho fotka) (na fotce je Joan) 

Rovněž můžeme použít ze stylistického hlediska tzv. afektivní přivlastňovací zájmeno: el teu estimat 

Empordà, la meva Barcelona (tvoje milované Empordà, moje Barcelona). 

Užití s výrazy místa (ús amb expressions de lloc) 

Přivlastňovací zájmeno v singuláru rodu mužského může doprovázet předložky a předložková spojení 

vyjadřující místo, aniž by byla použita předložka de: 

Viu a prop teu. [Což je stejné jako viu a prop d’on tu vius (dosl. bydlí blízko toho, co ty bydlíš)] (Bydlí 

blízko tebe.) 

Sempre seu davant nostre. [Což je stejné jako davant de nosaltres.] (Vždy si sedá před nás.) 

Pokud předložková spojení obsahují určitý člen (al davant (před); al darrere (za); al costat (vedle); al 

damunt (na); al voltant (kolem)), přivlastňovací zájmeno může stát před přízvučnou předložkou nebo 

za ní: 

La tens al teu darrere. = La tens al darrere teu. (Máš ji za sebou.) 

Pokud předložku určitý člen nedoprovází, stojí přivlastňovací zájmeno vždy za ní: 

Sota teu hi ha alguna cosa. (Pod tebou něco je.) 

Přivlastňovací zájmena ženského rodu v jednotném čísle stojí po slově casa, když mluvíme o někoho 

domově nebo bydlišti: casa meva, casa teva, casa seva, casa nostra, casa vostra. 

Vaig a casa meva. (Jdu domů.) 

Užití ve větách se jmenným přísudkem (ús en oracions copulatives) 

Přivlastňovací zájmeno může být součástí jmenného přísudku se sponou, kde je sponovým slovesem 

sloveso ser. V těchto případech se člen nepoužívá: 

Aquesta idea va ser meva. (Ten nápad byl můj.) 

Aquell llibre és seu. (Ta kniha je jeho.) 

Slovní vazby a idiomy 

Existuje celá řada slovních vazeb s přivlastňovacími zájmeny: 

dir la meva/teva/seva… (říct si svoje) (V tomto i následujících příkladech se přivlastňovací zájmena 

shodují s jednotlivými slovesnými osobami.) 
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fer la meva/teva/seva…(dělat po svém) 

anar a la meva/teva/seva... (jít si po svém/dělat si, co chce) 

Pozor 

Na rozdíl od slovanských jazyků jako je čeština, nedisponuje katalánština univerzálním přivlastňovacím 

zájmenem „svůj“, „svá“, kterým v češtině přivlastňujeme podmětu. Pokud ho chceme vyjádřit, musíme 

použít přivlastňovací zájmeno příslušné osoby. 

Řekneme tedy: Sempre porto regals als meus amics. (Vždy nosím dárky svým přátelům.) a ne *Sempre 

porto regals als seus amics., pokud chceme vyjádřit, že jde o mé přátele, a ne o přátele někoho jiného. 

Vynechání přivlastňovacího zájmena (absència del possessiu) 

Přivlastňovací zájmena nejsou jediné prvky, které mohou vyjadřovat vlastnictví, stejně tak ne vždy jsou 

možná v konstrukcích vlastnictví vyjadřující. V některých případech jsou nevyhnutelná, v jiných jsou 

neakceptovatelná. 

Existují případy, ve kterých je přivlastňovací zájmeno nadbytečné (v těchto případech katalánština 

nevykazuje rozdíly oproti češtině, jako je tomu např. v angličtině). Jde o případy, kdy přivlastňovací 

zájmeno působí ve větných konstrukcích nepřirozeně. Většinou se jedná o podstatná jména, která 

vykazují jistý druh vlastnictví vlastní jejich povaze (inherentní), jako jsou např. části lidského těla: cama 

(noha), cap (hlava), cor (srdce), front (čelo), nas (nos), dit (prst), ale také suor (pot), sang (krev), ànim 

(vůle), tarannà (nálada, povaha), caràcter (povaha), vida (život) atd. Význam těchto substantiv 

nevyžaduje nutně přítomnost posesiva, protože jsou součástí celku: El conill ha tret el cap. (Králík 

vystrčil hlavu.); el cap/hlava je součástí celku, kterou je králík. Použití výrazu el seu cap (svoji hlavu) by 

působilo nepřirozeně. Tento druh vztahu je běžný i u neživotných substantiv: He llogat aquesta 

bicicleta, però veig que els frens no van bé. (Půjčil jsem si kolo, ale vidím, že brzdy nefungují dobře.); 

neřekneme els seus frens (jeho brzdy), protože brzda je částí celku (kola).  

Kromě částí těla se jedná o substantiva typu: druhy oblečení (camisa/košile, abric/kabát), předměty, 

stroje nebo prostory, které užíváme (ulleres/brýle, llit/postel, habitació/pokoj, cotxe/auto), obvyklé 

činnosti (feina/práce, vacances/prázdniny). Řekneme tedy: Ja he trobat les ulleres. (Už jsem našel 

brýle.). Přivlastňovací zájmeno však použijeme, pokud chceme zdůraznit vlastníka vlastněného 

předmětu. Ja he trobat les meves ulleres. (Už jsem našel svoje brýle.). Ke stejné situaci dochází u 

podstatných jmen vyjadřujících rodinné vztahy. V těchto případech lze přivlastňovací zájmeno vypustit 

především tehdy, kdy je jeden z účastníků vztahu vyjádřen ve větě, protože je např. jejím podmětem: 

cf. La Laura acompanya el marit al futbol. (Laura doprovází manžela na fotbal.) a La Laura acompanya 

el seu marit al futbol. (Laura doprovází svého manžela na fotbal.) anebo v případech, kdy vztah vyplývá 

z pragmatického kontextu (cf. Què fa la família? (Jak se má rodina?) a Què fa la teva família? (Jak se 

má tvoje rodina?)). 

Zájmeno se neuvádí, pokud označujeme část těla, kterou je pohybováno, a toto podstatné jméno plní 

v katalánštině funkci přímého předmětu: El noi va arrufar el nas. (Chlapec nakrčil nos.), Aquest gos 

sempre remena la cua. (Tenhle pes vždycky vrtí ocasem.) 

Případů, kdy je tento typ substantiv doprovázen ve větě přivlastňovacím zájmenem, je velmi málo: 

(4.pád). Ale 
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• Na druhou stranu podstatná jména označující předměty osobní potřeby (nebo aktivity vlastní 
dané osobě), kdy fungují ze syntaktického hlediska jako přímý předmět, mohou být 
doprovázena přivlastňovacím zájmenem, přičemž jeho vynechání představuje neutrálnější 
výpověď: La Gal·la té les (seves) joguines ben endreçades. (Gala má (svoje) hračky pěkně 
porovnané.); Va perdre la (seva) cartera. (Ztratil (svoji) peněženku.); Vam renovar la (nostra) 
targeta. (Obnovili jsme si (naši) kartu.); Ho farem quan l’August hagi acabat la (seva) feina i tu 
les (teves) vacances. (Uděláme to, až Augustovi skončí (jeho) práce a tobě (tvoje) prázdniny.).  

• Podstatná jména označující rodinné vztahy jako pare (otec), mare (matka) nebo avi (dědeček), 
se používají v rámci rodiny bez přivlastňovacího zájmena. Řekneme Pregunta-ho al pare. 
(Zeptej se na to otce.), pokud mluvíme například s bratrem, ale řekneme Pregunta-ho al meu 
pare. (Zeptej se na to mého otce.), pokud mluvíme třeba s kolegou. Další výrazy jako germà 
(bratr), cosina (sestřenice) nebo nebot (synovec), které jsou obvykle v rámci rodiny 
nahrazovány jménem těchto osob, většinou doprovází přivlastňovací zájmeno: Pregunta-ho a 
la teva germana. (Zeptej se své sestry.); M’ho va dir la meva cosina. (Řekla mi to moje 
sestřenice.). Co se týče slov jako marit/ home (manžel), muller/ dona (žena), fill (syn), pares 
(rodiče), família (rodina), atd., obvykle není třeba přivlastňovacího zájmena vzhledem k tomu, 
že se dá vyvodit z kontextu: Van atropellar en Ricard, però la (seva) dona no ho va saber fins 
l’endemà. (Zajeli Ricarda, ale (jeho) žena se to nedozvěděla dřív než následující den.); Els xiquets 
hi van anar amb la (seva) família. (Děti tam jely s (se svojí) rodinou.).  

• Katalánština projevuje tendenci vynechávání přivlastňovacích zájmen u neživotných 
podstatných jmen, avšak ze stylistických důvodů se můžou někdy objevovat: La casa de nines 
tenia de tot: la seva sala, la seva cuina, les seves cortinetes... (Dům na panenky měl všechno: 
svůj obývák, svoji kuchyň, svoje záclonky...) nebo El temps passava, amb els seus dies, els seus 
mesos i els seus anys. (Čas plynul se svými dny, se svými měsíci a se svými roky.). Neužívá se 
tedy v tomto kontextu, pokud se nejedná o enfatické či afektivní zabarvení těchto podstatných 
jmen.  
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Kvantifikátory (quantificadors) 
Kvantifikátory udávají množství objektů, o kterých se vypovídá, a mohou doprovázet jakékoliv 

podstatné jméno. Interpretace nominálních skupin s kvantifikátory je zcela odlišná od interpretace 

skupin s determinantem. Vzhledem k tomu, že nominální syntagma jako např. la pintora (malířka) 

odkazuje na prvek známý z kontextu promluvy, syntagma alguna pintora (nějaká malířka) neoznačuje 

žádnou konkrétní skutečnost, pouze označuje existenci jedné nebo více malířek, aniž by je 

identifikovalo. Proto je kvantifikátor alguna považován za kvantifikátor existenciální. Existují další typy 

kvantifikátorů: sis pintores (šest malířek), moltes pintores (mnoho malířek), força pintores (dost 

malířek), cada pintora (každá malířka) atd.  

Číslovky (numerals) 

Číslovky jako slovní druh pojmenovávají číselné pojmy a označují množství.  

Číslovky základní (numerals cardinals) 

Číslovky základní se používají pro vyjádření přesného množství. 

Vždy odkazují k podstatnému jménu, mohou se ale vyskytovat samostatně, a to v případě, kdy lze 

podstatné jméno vynechat, protože je známé z kontextu (to znamená, že už bylo řečeno, nebo bude 

řečeno vzápětí). 

Tvary katalánských základních číslovek jsou následující: 

Del 0 al 100  

0  zero  20  vint  40 quaranta  

1  u, un, una  21  vint-i-u  41 quaranta-u  

2  dos, dues  22  vint-i-dos  45 quaranta-cinc  

3  tres  23  vint-i-tres  50 cinquanta  

4  quatre  24  vint-i-quatre  51 cinquanta-u  

5  cinc  25  vint-i-cinc  55 cinquanta-cinc  

6  sis  26  vint-i-sis  60 seixanta  

7  set  27  vint-i-set  61 seixanta-u  

8  vuit  28  vint-i-vuit  65 seixanta-cinc  

9  nou  29  vint-i-nou  70 setanta  

10  deu  30  trenta  71 setanta-u  

11  onze  31  trenta-u  75 setanta-cinc  

12  dotze  32  trenta-dos  80 vuitanta  

13  tretze  33  trenta-tres  81 vuitanta-u  

14  catorze  34  trenta-quatre  85 vuitanta-cinc  

15  quinze  35  trenta-cinc  90 noranta  

16  setze  36  trenta-sis  91 noranta-u  

17  disset  37  trenta-set  95 noranta-cinc  

18  divuit  38  trenta-vuit  99 noranta-nou  

19  dinou  39  trenta-nou  100 cent  
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Rozšíření (algunes remarques) 

Číslovka 1 má tři tvary: u, un, una. Tato trojí možnost se objevuje u všech číslovek končících jedničkou 

(21, 31, 41, 101, 121, 1001, ...), kromě číslovky 11. 

Tvar u představuje číslo jedna (je to název čísla) nebo označuje řadovou posloupnost: 

• Tinc el número u. (Mám číslo jedna.) 
• Aneu a la pàgina vint-i-u. (Běžte na stránku dvacet jedna.) 

Číslovka 1 (tvary un, una) vyjadřuje shodu v rodě s počítaným předmětem a tyto tvary se používají před 

podstatnými jmény. Kromě toho se tvary un, una nevyskytují v množném čísle, nýbrž jsou vždy v čísle 

jednotném. 

• Hi havia vint-i-un nens, trenta-una nenes i només una professora. (Bylo tam dvacet jedna 
chlapců a třicet jedna dívek a pouze jedna učitelka.) 

Tvary uns, unes lze použít v množném čísle jen v případě jmen pomnožných: Només hi van trobar unes 

tisores, no dues. (Našli tam pouze jedny nůžky, ne dvoje.) 

Číslovka 2 (a všechny číslovky končící dvojkou kromě číslovky 12) se shoduje v rodě s počítaným 

předmětem. I když někteří mluvčí používají dos v obou rodech, ve formální řeči se však doporučuje 

ženský rod dodržovat: 

• Tenen dos sofàs i dues butaques. (Mají dvě pohovky a dvě křesla.) 

V číslovkách od 21 do 29 se píše spojka i, mezi desítkou a jednotkou (vint-i-tres). Tato spojka se 

neobjevuje nikde jinde, neboť ostatní desítky končí na samohlásku, tím pádem není pro napojení 

potřeba už žádná jiná samohláska (vint-i-cinc ale trenta-cinc, quaranta-cinc, cinquanta-cinc, seixanta-

cinc, …) 

A partir de 100  

101  cent u  1000  mil  10 000 deu mil  

110  cent dos  1001  mil u  20 000 vint mil  

150  cent cinquanta  1100  mil cent  30 000 trenta mil  

200  dos-cents  2000  dos mil  100 000 cent mil  

300  tres-cents  3000  tres mil  500 000 cinc-cents mil  

400  quatre-cents  4000  quatre mil  1 000 000 milió  

500  cinc-cents  5000  cinc mil  10 000 000 deu milions  

600  sis-cents  6000  sis mil  100 000 000 cent milions  

700  set-cents  7000  set mil  1 000 000 000 000 mil milions  

800  vuit-cents  8000  vuit mil  
 

900  nou-cents  9000  nou mil  
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Pravidlo D-U-C 

V katalánštině se některé číslovky píší se spojovníkem. Spojovník píšeme mezi desítkami a jednotkami 

(D-U-C), jako trenta-dos (třicet dva), a mezi jednotkami a stovkami (D-U-C), jako tres-cents (tři sta). 

Základními číslovkami se v katalánštině vyjadřují procenta a promile: 10% (deu per cent), El 30% de la 

població humana. (30% lidské populace); 15‰ (quinze per mil), La salinitat mitjana és del 30‰ 

(Průměrná slanost je 30‰.). Cifru obvykle předchází determinant, a pokud je vyjádřen celek, ze 

kterého je počítána daná frakce, je tento celek připojen předložkou de. 

Číslovky řadové (numerals ordinals) 

Číslovky řadové jsou přídavná jména, která se používají k určení pořadí subjektu vzhledem k ostatním 

subjektům, a to vše v časovém, prostorovém nebo společenském měřítku apod. 

Tvary (forma) 

Řadové číslovky se z hlediska morfologického shodují s podstatným jménem, které doprovází, v rodě a 

v čísle.  

Tvary řadových číslovek vycházejí z číslovek základních připojením přípony -è(n). Nicméně první čtyři 

řadové číslovky se vyznačují specifickými tvary:  

Zkratky  Jednotné číslo  Množné číslo  

Rod mužský  Rod ženský  Rod mužský/ženský  

1r, 1a, 1rs, 1es  primer  primera  primers/primeres  

2n, 2a, 2ns, 2es  segon  segona  segons/segones  

3r, 3a, 3rs, 3es  tercer  tercera  tercers/terceres  

4t, 4a, 4ts, 4es  quart  quarta  quarts/quartes  

Jak můžeme vidět, zkratky řadových číslovek se tvoří číslovkou a posledním písmenem slova (jednotné 

číslo) nebo posledními dvěma písmeny slova (množné číslo). 

Od číslovky cinquè (pátý) se řadové číslovky tvoří přidáním přípony -è(n) ke tvaru číslovky základní. Tato 

přípona má tvar-è v jednotném čísle rodu mužského, -ens v množném čísle rodu mužského a -ena, -

enes v jednotném a množném čísle rodu ženského. Tato flexe se projeví i u zkratek: 

Zkratky  Jednotné číslo  Množné číslo  

Rod mužský  Rod ženský  Rod mužský/ženský  

5è, 5a, 5ns, 5es  cinquè  cinquena  cinquens/cinquenes  

6è, 6a, 6ns, 6es  sisè  sisena  sisens/sisenes  

7è, 7a, 7ns, 7es  setè  setena  setens/setenes  

8è, 8a, 8ns, 8es  vuitè  vuitena  vuitens/vuitenes  

9è, 9a, 9ns, 9es  novè  novena  novens/novenes  

10è, 10a, 10ns, 10es  desè  desena  desens/desenes  

11è, 11a, 11ns, 11es  onzè  onzena  onzens/onzenes  

12è, 12a, 12ns, 12es  dotzè  dotzena  dotzens/dotzenes  

13è, 13a, 13ns, 13es  tretzè  tretzena  tretzens/tretzenes  

14è, 14a, 14ns, 14es  catorzè  catorzena  catorzens/catorzenes  
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15è, 15a, 15ns, 15es  quinzè  quinzena  quinzens/quinzenes  

20è, 20a, 20ns, 20es  vintè  vintena  vintens/vintenes  

21è, 21a, 21ns, 21es  vint-i-unè  vint-i-unena  vint-i-unens/vint-i-unenes  

22è, 22a, 22ns, 22es  vint-i-dosè  vint-i-dosena  vint-i-dosens/vint-i-dosenes  

30è, 30a, 30ns, 30es  trentè  trentena  trentens/trentenes  

40è, 40a, 40ns, 40es  quarantè  quarantena  quarantens/quarantenes  

100è, 100a, 100ns, 100es  centè  centena  centens/centenes  

V případě řadových číslovek vyjadřujících pozici 3, 5, 6, 7 a 8 existují tvary, které pochází z tvarů 

latinských (etymologické tvary v kontrastu s analogickými). Použití těchto tvarů je v katalánštině velmi 

řídké a používá se ve zvláštních slovních spojeních (Carles quint (Karel pátý), quinta essència (pátá 

esence), Pere terç (Petr třetí)), nebo se používají ve velmi konkrétních oblastech, jako je tomu v případě 

hudebních stupnic nebo intervalů – i když v tomto případě se jedná již spíše o podstatná jména (una 

octava (oktáva), una quinta justa (čistá kvinta), una sèptima disminuïda (malá septima)). 

Rovněž existují sekundární tvary pro násobky desíti, které jsou tvořeny příponou -èsim. Tyto tvary jsou 

však považovány spíše za číslovky dílové než řadové. 

V následující tabulce jsou uvedeny méně běžné tvary katalánských řadových číslovek:  

Pozice Jednotné číslo Množné číslo 

Rod mužský  Rod ženský  Rod mužský/ženský  

3  terç  terça  terços/terces  

5  quint  quinta  quints/quintes  

6  sext  sexta  sexts/sextes  

7  sèptim  sèptima  sèptims/sèptimes  

8  octau  octava  octaus/octaves  

10  dècim  dècima  dècims/dècimes  

20  vigèsim  vigèsima  vigèsims/vigèsimes  

30  trigèsim  trigèsima  trigèsims/trigèsimes  

40  quadragèsim  quadragèsima  quadragèsims/quadragèsimes 

50  quinquagèsim  quinquagèsima  quinquagèsims/quinquagèsimes  

1000  mil·lèsim  mil·lèsima  mil·lèsims/mil·lèsimes 

V hovorovém jazyce se pak pro vyjádření řadové číslovky hojně využívá vedlejší věty: 

el vuitè = el que fa vuit (osmý)  

el desè = el que fa deu (desátý)  

Co se týče postavení řadové číslovky vzhledem k podstatnému jménu, obecně platí, že číslovka stojí v 

pozici před podstatným jménem: de primera qualitat (první (nejlepší) kvality), primers auxilis (první 

pomoc), en segon pla (v druhém plánu), en tercera persona del plural (ve třetí osobě množného čísla), 

un sisè sentit (šestý smysl), el setè art (sedmé umění), el desè any consecutiu (desátý rok v řadě). V 

některých případech se však mohou objevit v pozici za podstatným jménem. Jedná se o názvy kapitol 

nebo článků právnických textů: capítol sisè (kapitola šestá), article vintè (článek dvacátý), disposició 

primera (ustanovení první). Dále pak u názvů století nebo jmen panovníků a papežů, u kterých se 

číslovky píší římskými číslicemi: el segle I (primer), Pere IV (quart), Alexandre VI (sisè), Enric VIII (vuitè). 
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Užití (ús) 

Řadové číslovky mají trojí použití:  

1. Používají se pro vyjádření pořadí v prostoru a čase:  
Visc al primer pis, a la segona porta. (Bydlím v prvním patře, druhé dveře.) 
Això ho trobaràs a la quarta part del manual. (Toto najdeš ve čtvrté části manuálu.) 

2. Pro organizaci informací v textu nebo promluvě:  
Primer/ En primer lloc, els arguments que dones no em semblen convincents. Segon/ En 
segon lloc, puc demostrar… (Zaprvé mě argumenty, co předkládáš, nepřipadají přesvědčivé. 
Zadruhé mohu dokázat...) 

3. Když se vztahují ke specifickým událostem (kongresy, konference), výročí, narozeniny, jména 
osobností (králové, papeži) atd.  
Vaig participar activament en l’organització del quart col·loqui sobre Fabra. (Aktivně jsem se 
zúčastnila pořádání čtvrtého kolokvia o Fabrovi.) 
Avui celebren el tercer aniversari de la seva filla. (Dnes oslavují třetí narozeniny jejich dcery.) 
Aquest llibre explica la vida de Jaume I (primer). (Tato kniha pojednává o životě Jakuba I.) 

Někdy jsou řadové číslovky nahrazovány číslovkami základními, v takovém případě stojí za podstatným 

jménem. Mezi podstatným jménem a číslovkou pak vnímáme přítomnost slova número (číslo), které 

se zpravidla nepíše. 

Aquest capítol va de la pàgina (número) vint-i-dos a la pàgina (número) trenta-set. (Tato kapitola je od 

(čísla) strany dvacet dva po (číslo) strany třicet sedm.) 

Al cine, procuro seure sempre a partir de la fila (número) dotze. (V kině se snažím sedat od (čísla) řady 

dvanáct.) 

Toto nahrazení řadových číslovek číslovkami základními se zpravidla děje od čísla 100. 

Avui fan el capítol dos-cents cinquanta d’aquella sèrie que t’agrada tant. (Dnes dávají dvě stě 

padesátou kapitolu (kapitolu dvě stě padesát) toho seriálu, co se ti tak líbí.) [Spíše než dos-cents 

cinquantè capítol.] 

I když neobsahují číselnou informaci, přídavná jména últim a darrer se podobají řadovým číslovkám 

díky svému významu, který určuje poslední umístění na určité škále: el primer dia (první den), el segon 

dia (druhý den), l’últim (poslední). Podobně je na tom i přídavné jméno enèsim (mockrát opakovaný, 

milióntý, tisící), který odkazuje k nekonkrétnímu velkému množství. 

Číslovky dílové – zlomky (numerals fraccionaris) 

Pojmenovávají jeden z dílů celku.  

  



  
63 

Forma 

Zvláštní tvary prvních tří zlomků a tvary desetinných zlomků:  
 

Jednotné číslo  Množné číslo  

Mužský rod  Ženský rod  Mužský rod/ženský  

1/2  meitat (de) (polovina, půlka)  meitats (de)  

mig (polovina, půl)  mitja  mitjos/mitges  

1/3  terç (třetina)  terça  terços/terces  

1/10  dècim (jedna desetina)  dècima  dècims/dècimes  

1/100  centèsim (jedna setina)  centèsima  centèsims/centèsimes  

1/1000  mil·lèsim (jedna tisícina)  mil·lèsima  mil·lèsims/mil·lèsimes  

Zbylé zlomky mají tvary řadových číslovek: (¼) quart, (⅕) cinquè, (⅙) sisè, (⅛) vuitè, …  

Užití (ús) 

Nominální skupina je tvořena čitatelem, který představuje příslušná číslovka základní, po které 

následuje číslovka dílová v rodě mužském a předložka de: 

Un terç del Parlament va votar en contra de la proposta. (Jedna třetina parlamentu hlasovala proti 

návrhu.) 

V množném čísle používáme tvary pro rod mužský: 

Dos terços del Parlament van votar en contra de la resolució. (Dvě třetiny parlamentu hlasovaly proti 

návrhu.) 

Vedle těchto tvarů s jednoduchou formou jmenovatele existují tvary s formou složitou, kde čitatelem 

je opět číslovka základní, ale jmenovatel se skládá z jednoduchého tvaru v ženském rodě a podstatného 

jména part: 

una quarta part de la població (čtvrtina obyvatelstva) 

la sisena part del pastís (šestina dortu) 

Tato forma s podstatným jménem part se upřednostňuje i u vyšších zlomků: una dos-cents mil 

milionèsima part de segon (dvě stě miliardtina sekundy) oproti un dos-cents mil milionèsim de segon. 

Výjimka! 

Jedinou výjimkou je přídavné jméno mig, které stojí před počítaným objektem, se kterým se shoduje v 

rodě a čísle: 

Es va menjar mig pastís ell sol! (Snědl půlku dortu on sám.) 

Vaig passar-me mitja tarda tocant el violí. (Půlku odpoledne jsem strávila hraním na housle.) 

Přídavné jméno mig se může objevit i spolu s jinou číslovkou: cinc mesos i mig (pět a půl měsíce), tres 

llimones i mitja (tři a půl citronu) nebo s jinou dílovou číslovkou: tres quarts i mig de sis (tři čtvrtě na 

šest a sedm minut). 
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Rovněž se používá mig v základním tvaru před geografickými názvy při vyjádření rozlohy nebo množství 

obyvatel: mig Lleida (půlka Lleidy), mig Balears (půlka Baleárských ostrovů), mig Àfrica (půlka Afriky). 

U toponym, které doprovází člen rodu ženského, se používá tvar mitja v případě, že se člen vynechá: 

mitja Bisbal, mitja Barceloneta. Pokud se člen u toponym, které doprovází, nevynechá, použije se výraz 

la meitat: la meitat de les Illes Balears, la meitat de la Bisbal. 

Dílové číslovky se používají také často při čtení desetinných čísel (nombres decimals): první část tvoří 

celé číslo a slovo unitats (celých), desetinnou část pak tvoří název poslední desetinné jednotky: 14,73 

= catorze unitats, setanta-tres centèsimes (čtrnáct celých sedmdesát tři setin). Avšak v praxi se obvykle 

desetinná čísla čtou zjednodušeně za použití slova čárka (coma): 14,00743 = catorze, coma, zero, zero, 

set-cents quaranta tres. 

Půl a polovina (mig i meitat) 

Zlomku ½ odpovídají dva výrazy mig a meitat. Je mezi nimi však několik rozdílů: 

• Meitat je podstatné jméno a jako je tomu u ostatních zlomků, následuje po něm předložka 
de. Na rozdíl od ostatních zlomků jí však předchází určitý člen: la meitat de l’alumnat 
(polovina studentů), la meitat del pa (půlka chleba). Naopak mig plní funkci determinantu a 
shoduje se v rodě a v čísle s podstatným jménem, které doprovází: mig matí (dopoledne), 
mitja tarda (pozdní odpoledne)  

• Meitat může stát s podstatnými jmény počítatelnými a nepočítatelnými, zatímco mig pouze s 
počítatelnými, nebo s prvky, které jsou rozložitelné na omezené části:  
la meitat del pastís (polovina dortu), la meitat del país (polovina země), la meitat de l’aigua 
(polovina vody) 
mig pastís, *mitja aigua 

• Mig může specifikovat přídavná jména, předložkové skupiny nebo slovesa, což meitat, 
vzhledem k tomu, že jde o podstatné jméno, neumí.  
Vaig venir mig adormida / mig d’amagat / mig plorant. (Přišla jsem napůl spící, napůl potají, 
napůl s brekem.) 

• V aditivních konstrukcích při vyjádření jednotky a části této jednotky můžeme použít mig, ale 
ne meitat:  
tres anys i mig / *i la meitat (tři roky a půl)  

Avšak výrazy la meitat a mig/mitja mohou sloužit jako synonyma, a to u podstatných jmen 

počítatelných a v případě, kdy hovoříme o nějakém časovém nebo prostorovém úseku: 

Va marxar a mitja/ a la meitat de la reunió. (Odešel v půlce schůze.) 

Vam girar cua a mig/ la meitat del camí. (Otočili jsme se v půlce cesty.) 

Číslovky násobné (numerals multiplicatius) 

Číslovky násobné vyjadřují počet realizací děje: doble, triple, quàdruple, quíntuple. Tyto číslovky se 

morfologicky vztahují ke slovesům, která vyjadřují znásobení, jako jsou triplicar (ztrojnásobit), 

quadruplicar (zčtyřnásobit) nebo quintuplicar (zpětinásobit). 
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Tvary (forma) 

Číslovky násobné, kromě tvaru doble, mají tvary pro rod ženský. Tvar rodu ženského se ale používá jen 

při srovnání množství (una quantitat quàdrupla d’una altra (dosl. čtyřnásobné množství jiného 

množství), jinak jsou neměnné, a to v případě, kdy označují skupinu tvořenou konkrétním počtem 

členů: la triple aliança (trojí aliance). 
 

Mužský rod  Ženský rod  

x2  doble (dvojí; dvojnásobek)  

x3  triple (trojí, trojnásobek)  tripla  

x4  quàdruple (čtverý, čtyřnásobek)  quàdrupla  

x5  quíntuple (pětinásobný, pětinásobek)  quíntupla  

x6  sèxtuple (šestinásobný, šestinásobek)  sèxtupla  

x7  sèptuple (sedminásobný, sedminásobek)  sèptupla  

x8  òctuple (osminásobný, osminásobek)  òctupla  

x9  nònuple (devítinásobný, devítinásobek)  nònupla  

x10  dècuple (desetinásobný, desetinásobek)  dècupla  

x100  cèntuple (stonásobný, stonásobek)  cèntupla  

Užití (ús) 

Obvykle číslovky násobné vytváří tuto nominální skupinu: el + číslovka násobná + de 

Hi havia el triple de gent que l’any passat. (Bylo tam trojnásobně víc lidí než loni.) 

Al final m’ha costat el doble de car. (Nakonec mě to stálo dvakrát víc.) 

V některých případech násobené podstatné jméno vyplývá z kontextu: Inverteixen el triple en recerca 

militar que en recerca bàsica. (Investují třikrát víc do vojenského výzkumu než do základního.) 

Momentálně se však tyto syntetické tvary (kromě doble a triple) téměř nepoužívají. Jsou nahrazovány 

analytickými konstrukcemi, které se tvoří následovně: číslovka + volta/cop/vegada (krát) + més/menys 

(více/méně): 

El meu pare cobra cinc vegades més que jo. (Můj otec bere pětkrát více než já.) 

Aquests pisos costen quatre vegades menys que fa uns anys. (Tyto byty stojí čtyřikrát méně než před 

lety.) 

Násobné číslovky se zároveň v mnoha případech používají v komparativních konstrukcích: Si ho fas 

malament, tindràs doble feina que si ho fas bé. (Pokud to uděláš špatně, budeš mít dvakrát tolik práce, 

než když to uděláš dobře.); Tinc el doble de feina que abans. (Mám dvakrát tolik práce než předtím.) U 

těchto konstrukcí mohou násobné číslovky zastávat funkci přídavného jména, které stojí za 

podstatným jménem: Té un arxiu triple que el teu. (Má archiv třikrát větší než ten tvůj.). V těchto 

případech může docházet ke shodě v rodě a v čísle s podstatným jménem, ke kterému se váže: He 

visitat una col·lecció triple (nebo tripla) que la vostra. (Navštívil jsem třikrát větší sbírku, než je ta vaše). 

Použití této shody je však velmi sporadické a většinou k ní dochází v odborném jazyce. Dále platí, že 

výrazy pro číslovky násobné jmenné povahy se od „šestinásobku“ výše používají velmi zřídka: Ara 
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porten una càrrega dècuple (o dècupla). (‘deu vegades més gran’/desetkrát větší) (Nyní nesou 

desetinásobek zátěže.). 

Číslovky násobné ve funkci přídavných jmen mohou rovněž vyjadřovat počet složek nebo událostí, 

které podstatné jméno označuje: A la novel.la “Mar i cel” hi ha un doble suïcidi. (V románě „Mar i cel“ 

se objevuje dvojitá sebevražda.). V těchto případech násobná číslovka nevyjadřuje počet, o který se 

navýší příslušný subjekt, nýbrž udává počet složek, které dotyčné podstatné jméno představuje. Toto 

násobné přídavné jméno nepředstavuje změnu v rodě: És famós pel seu triple salt mortal. (Je slavný 

svým trojitým smrtelným saltem.); Li van injectar una vacuna triple. (Naočkovali mu trojitou vakcínu.) 

(vakcína obsahující tři složky). 

Číslovky úhrnné (numerals col·lectius) 

Číslovky úhrnné vyjadřují počet jevů, ale pojatý úhrnně, vcelku. Odpovídají jim tvary číslovek řadových 

v ženském rodě, i když některé (číslovky představující skupinu 2, 4, 100 a 1000 prvků) mají zvláštní 

tvary. Číslovky od 10 se používají k vyjádření přibližného počtu.  

2  parell, parella (pár)  

4  qüern (čtveřice, čtverka)  

10  desena (desítka)  

12  dotzena (tucet)  

15  quinzena (kopa, patnáctka)  

20  vintena (dvacítka)  

30  trentena (třicítka)  

40  quarantena (čtyřicítka)  

50  cinquantena (padesátka)  

60  seixantena (šedesátka)  

70  setantena (sedmdesátka)  

80  vuitantena (osmdesátka)  

90  norantena (devadesátka)  

100  centenar (stovka)  

1000  miler, milenar (tisícovka)  

Obvykle se objevuje v této konstrukci un/una + úhrnná číslovka + de 

Hi havia un centenar de persones. (Byla tam stovka lidí.) Aquell dia vaig veure un parell de cavalls 

galopant lliurement per la muntanya. (Ten den jsem viděl pár koní, jak volně cválá po kopcích.)  

Existují i další podstatná jména, která plní funkci úhrnných číslovek: centilló (un centilló de 

cromos/stovečka obrázků), grossa (una grossa de botons/veletucet knoflíků, dvanáct tuctů), milenar 

(el milenar de criatures que passen gana/tisícovka dětí, které trpí hladem), mils i mils (els mils i mils de 

criatures que passen gana/tisíce dětí, které trpí hladem) nebo cents i cents (els cents i cents de miners 

ferits/stovky zraněných horníků). Existuje celá pleáda podstatných jmen, která souvisejí s úhrnnými 

číslovkami: duo (duo, dvojice), terna (trojice, trio), trio (tercet), tríada (trojice), quintet (kvintet), dècima 

(desetihlas). Rovněž mají kolektivní význam přídavná jména jako: octogenari nebo vuitantí 

(osmdesátiletý, osmdesátník), centenari (stoletý, sté výročí), mil·lenari (tisícový, tisíciletý, milénium)  

V katalánštině je běžné, že se pro souhrnné označení časových úseků používá jednoslovných výrazů:  
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Roky  

2 anys  bienni (dvouletí/období dvou let)  

3 anys  trienni (tříletí)  

4 anys  quadrienni (čtyřletí)  

5 anys  quinquenni (pětiletí)  

6 anys  sexenni (šestiletí)  

10 anys  dècada (desetiletí)  

50 anys  cinquantenari (padesátiletí)  

100 anys  segle (století)  

1000 anys  mil·lenni (tisíciletí)  

Měsíce  

2 mesos  bimestre (dvouměsíční období)  

3 mesos  trimestre (čtvrtletí, kvartál)  

4 mesos  quadrimestre (období čtyř měsíců)  

6 mesos  semestre (semestr)  

Dny  

15 dies  quinzenal (dvoutýdenní období)  

Číslovky neurčité (quantitatius) 

Katalánské neurčité číslovky bývají pro svou formu a gramatickou shodu řazeny k přídavným jménům 

nebo k zájmenům, případně příslovcím s číselným významem. 

Mohou sloužit pro vyjádření množství u podstatných jmen počitatelných a nepočitatelných. Rovněž se 

pojí s přídavnými jmény, příslovci nebo slovesy. 

Tvary (formes) 

V katalánštině existují neurčité číslovky, které se buď mohou shodovat s podstatným jménem v rodě a 

v čísle, nebo jen v čísle, a číslovky, které jsou neměnné.  

Pokud se pojí s přídavným jménem, příslovcem nebo slovesem, jsou tvary vždy neměnné.  
 

Jednotné číslo  Množné číslo  

Rod mužský  Rod ženský  Rod mužský/ženský  

Ohebná  quant (de)(kolik)  quanta (de)  quants (de)/quantes (de)  

tant (de) (tolik)  tanta (de)  tants (de)/tantes (de)  

molt (de) (mnoho, 

hodně)  

molta (de)  molts (de)/moltes (de)  

bastant (de) (dost)  bastanta (bastant 

de)  

bastants (de)/ bastantes 

(de)  

poc (de)/málo  poca (de)  pocs (de)/ poques (de)  

tot (celý, všechen)  tota  tots/ totes  

Tvoří plurál (no) gaire (de) ((ne) moc)  (no) gaires (de)  

Neohebná massa (příliš (mnoho))  
 

força (dost)  
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prou (de) (dost/dostačující množství)  
 

més (de) (více)  
 

menys (de) (méně)  
 

gens de (žádný)  
 

tot (de) (vše, všichni)  
 

que (kolik)  
 

Výraz bastant se původně s podstatným jménem shodoval pouze v čísle (bastant farina, bastants 

gallines), v současnosti je však toto užití patrné spíše ve formální mluvě. Tvary jako bastanta farina, 

bastantes gallines jsou již gramaticky správné, tzn. že současná norma povoluje shodu v rodě. 

Kvantifikátor gaire byl původně neměnný (bez shody v čísle), což je stále patrné v katalánštině na 

Baleárských ostrovech.  

Užití (usos) 

Užití neurčitých číslovek (el règim dels quantitatius) 

Neurčité číslovky většinou tvoří součást nominálních skupin prostřednictvím vazby neurčitá číslovka + 

de. I když ne vždy tomu tak je:  

1. Gens, tot (neohebné) vždy vyžadují předložku de, pokud se objevují v pozici před podstatným 
jménem:  
No queda gens de pa. (Nezbývá žádný chleba.) 
Hi havia tot de gent. (Byli tam všichni (lidé)). 

2. Massa, força, tot, que. Stojí vždy bez předložky.  
Hi ha massa gent a la sala. (V sále je příliš mnoho lidí.) 
Hi ha força estudiants interessats en l’acte. (Je tam dost studentů, kteří se o tu událost 
zajímají.) 
Hi havia tots els nostres estudiants. (Byli tam všichni naši studenti.) 
Que gent que hi havia! (Tam bylo ale lidí!/Kolik tam bylo lidí!) 

3. Zbytek neurčitých číslovek se může pojit s předložkou, anebo ne. Avšak číslovka bastant de se 
v případě použití předložky de neshoduje s podstatným jménem v rodě:  
Beu bastanta aigua. Beu bastant d’aigua. *Beu bastanta d’aigua. (Pije dost vody.) 

Massa, molt, bastant/força, prou, gaire, gens 

Následující neurčité číslovky massa, molt, bastant, prou, poc mohou doprovázet jak počitatelné 

podstatné jméno, tak nepočitatelné:  

Počitatelná podstatná jména  Nepočitatelná  

Hi ha massa papers al calaix i per això no tanca. 

- V zásuvce je příliš mnoho papírů, proto nejde 

zavřít.  

Hi havia massa aigua a la banyera i ha 

sobreeixit. - Ve vaně bylo příliš mnoho vody a 

přetekla.  

Hi ha molts papers al calaix: no hi cap res més! - 

V zásuvce je hodně papírů, nic víc se tam už 

nevleze!  

Hi ha molta aigua a la banyera: no n’hi cap 

més! - Ve vaně je mnoho vody, už se jí tam víc 

nevejde.  

Hi ha bastants/ força papers al calaix, però 

encara n’hi caben. - V zásuvce je dost papírů, ale 

ještě se tam další vlezou.  

Hi ha bastanta/ força aigua a la banyera. - Ve 

vaně je dost vody. (Je jí tam méně než hodně, 

ale více než málo.)  
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Ja hi ha prou papers, al calaix: no cal que n’hi 

afegeixis! - V zásuvce je už dost papírů, není 

potřeba, abys tam přidával.  

Ja hi ha prou aigua a la banyera.- Ve vaně je už 

dost vody. (Je tam dostatečné množství vody; 

už to stačí.)  

Hi ha pocs papers al calaix. - V zásuvce je málo 

papírů.  

Hi ha poca aigua a la banyera: afegeix-n’hi! - Ve 

vaně je málo vody, dej jí tam víc!  

Navíc se mohou pojit s příslovci, přídavnými jmény nebo slovesy či jinými číslovkami a předložkovými 

skupinami. V případě sloves stojí číslovka za slovesem:  

Č. + přídavné jméno  Č.+ příslovce  Sloveso + Č.  

És massa treballador i em fa 

sentir gandula! - Je příliš 

pracovitý, což ve mně 

vzbuzuje pocit, že jsem 

lenoch.  

Dorm massa profundament i no la 

puc despertar. - Spí příliš hluboce, 

nemohu ji vzbudit.  

Sempre parla massa: no li 

puc confiar secrets! - Vždy 

mluví příliš, nemohu mu 

svěřit žádné tajemství!  

És molt treballador, per això 

n’estem contents. - Je velmi 

pracovitý, proto jsme s ním 

spokojení.  

Dormia molt profundament i per 

això no es va adonar de res. - Spal 

velmi hluboce, proto si ničeho 

nevšiml.  

Parla molt, però és divertit. 

- Mluví hodně, ale je 

zábavný.  

És bastant treballador, però 

podria fer més. - Je dost 

pracovitý, ale mohl by toho 

dělat víc.  

Dormia bastant profundament, 

però es va despertar. - Spal dost 

hluboce, ale probudil se.  

Parla bastant, però no diu 

res personal. - Mluví dost, 

ale neřekne nic osobního.  

És prou treballador: aprovarà. 

- Je dostatečně pilný. U 

zkoušky projde.  

Dorm prou profundament: podem 

preparar-li la sorpresa! - Spí 

dostatečně hluboce, můžeme mu 

připravit překvapení!  

Parla prou perquè l’hagin 

de fer callar. - Mluví už dost 

dlouho na to, aby ho mohli 

umlčet.  

És poc treballador i això fa 

que suspengui. - Je málo pilný, 

proto u zkoušky neprospívá.  

Dormia poc profundament i es va 

despertar. - Spal málo hluboce, a 

tak se probudil.  

Parla poc: li passa res? - 

Mluví málo. Něco mu je?  

 

Č. + Č.  Č. + předložkové syntagma  

És massa més alt que tu: no hi ha res a fer! - Je na 

tebe příliš vysoký, nedá se nic dělat!  

És massa de la broma: no el suporto! – Je příliš 

velký vtipálek, nesnáším ho!  

És molt més alt que tu: segur que podràs 

guanyar-lo a bàsquet? - Je mnohem vyšší než ty, 

určitě ho v basketu porazíš?  

És molt de la broma: és divertit! – Má velký 

smysl pro humor: je zábavný!  

És bastant més alt que tu, però no importa! - Je o 

dost vyšší než ty, ale to nevadí!  

És bastant de la broma, però quan convé es 

posa seriós. – Má dost velký smysl pro humor, 

ale když je potřeba, je vážný.  

És prou més ràpid que tu perquè no hi tinguis res 

a fer.  Je dostatečně rychlejší než ty, abys proti 

němu měl šanci.  

És prou de la broma: li encantarà! – Má 

dostatečný smysl pro humor, nadchne ho to!  

És poc més alt que tu: no tinguis por! - Je o málo 

vyšší než ty, neměj strach!  

És poc de la broma: no li farà gràcia.  – Má 

malý smysl pro humor, nebude se mu to líbit.  
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Gaire, gens 

Neurčité číslovky gaire a gens se používají v záporných větách (se záporkou no nebo po předložce sense 

(bez)), v otázkách a větách podmínkových. 

V záporných větách nebo po předložce sense mají následující význam: 

• Gaire: ‘malé množství, počet nebo intenzita’ (ne moc)  
• Gens: ‘minimální množství nebo intenzita’ (žádný; vůbec)  

Avšak v otázkách nebo podmínkových větách mají význam kladný:  

• Gaire: ‘hodně, moc’  
• Gens: ‘minimální neznámé množství’ (nějaký)  

Gaire může doprovázet podstatná jména počitatelná i nepočitatelná. Avšak gens může stát pouze před 

podstatnými jmény nepočitatelnými. Pro označení „minimálního množství“ u počitatelných 

podstatných jmen je třeba použít výraz cap (žádný).  

Podstatná jména počitatelná  Podstatná jména nepočitatelná  

GAIRE (ne moc; hodně)  

No hi havia gaires cares conegudes a la festa. - Na 

večírku nebylo moc známých tváří.  

No hi havia gaire gent a la festa. - Na 

večírku nebylo moc lidí.  

Que hi havia gaires cares conegudes, a la festa? - Bylo 

na večírku hodně známých?  

Que hi havia gaire gent, a la festa? - Bylo 

na večírku hodně lidí?  

Si hi hagués hagut gaires cares conegudes, la sala 

s’hauria omplert de periodistes pesats. - Kdyby tam 

bývalo bylo hodně známých osobností, sál by se býval 

zaplnil otravnými novináři.  

Si hi hagués hagut gaire gent, la festa 

hauria sigut més sorollosa. - Kdyby tam 

bývalo bylo hodně lidí, večírek by býval byl 

hlučnější.  

CAP (žádný; nějaký)  GENS (žádný; nějaký)  

No queda cap poma a la nevera. - V ledničce nezbývá 

žádné jablko.  

No queda gens d’aigua a la nevera. -V 

ledničce nezbývá žádná voda.  

Que queda cap poma a la nevera? - Zbývá v ledničce 

nějaké jablko?  

Que queda gens d’aigua a la nevera? - 

Zbývá v ledničce nějaká voda?  

Si queda cap poma a la nevera, porta-me-la, si us 

plau! - Jestli v ledničce zbývá nějaké jablko, přines mi 

ho, prosím tě!  

Si queda gens d’aigua a la nevera, porta-

me’n, si us plau! - Pokud v ledničce zbývá 

nějaká voda, přines mi ji, prosím tě!  

Gens i gaire mohou doprovázet přídavná jména (No és gens divertit./Není vůbec zábavný.), příslovce 

(Si fos gaire tard, t´ho diria./Kdyby bylo moc pozdě, řekla bych ti to.), předložky (És gaire de la 

broma?/Je hodně pro srandu?), jiné číslovky a slovesa (v tomto případě stojí za slovesem; No treballa 

gens./Nepracuje vůbec.). V záporných větách gens překládáme do češtiny jako vůbec.  
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Další výrazy (altres expressions quantitatives) 

Dále pak existuje celá řada výrazů, které plní funkci neurčitých číslovek. 
 

Podstatná jména  Další slovní 

druhy  

Počítatelná  Nepočítatelná  Přídavná 

jména  

Hodně, 

moc  

un munt (de) (spousta), 

 un reguitzell (de) (řada),  

una pila (de) (hromada)  

un munt (de)  –  

Dost  un grapat (de) (hrst, 

hrstka), una colla (de) 

(skupina)  

un grapat (de)  –  

Málo  –  una mica (de) (trocha), un pessic (de) 

(špetka), un bri (de) (troška), un toc (de) 

(troška), un polsim (de) (špetka)  

una mica  

Žádný; 

vůbec  

–  (gens) ni mica de (ani trocha), (gens) ni 

gota de (ani kapka)  

gens ni mica, 

gens ni gota, 

 ni una mica  

Neurčitá přídavná jména a zájmena (indefinits) 

Neurčitá přídavná jména a zájmena jsou skupiny lexikálních jednotek, které označují osoby nebo věci, 

jejichž identita není v daném okamžiku rozhodující. Často rozdíl mezi neurčitou číslovkou a neurčitým 

adjektivem nebo neurčitým zájmenem není zcela zřejmý, zatímco však číslovky odkazují k množství, 

čímž označují nominální skupinu na základě množství nebo intenzity, neurčitá adjektiva nebo zájmena 

pouze poukazují na existenci této nominální skupiny.  

Neurčitá přídavná jména (adjectius indefinits) 

Vždy stojí před podstatným jménem nebo zájmenem. Rozlišujeme přídavná jména neurčitá, která se 

mění v rodě a čísle, dále pak jen v rodě (protože buď jsou vždy v plurálu, nebo vždy jen v singuláru), 

pouze v čísle, nebo se v rodě nebo čísle vůbec nemění. Všechny se vztahují k osobám nebo věcem.  
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Jednotné číslo  Množné číslo  

Rod mužský  Rod 

ženský  

Rod mužský/ženský  

Ohebná algun (některý, nějaký)  alguna  alguns/algunes  

(un / l’) altre (jiný,další)  (una / l’) 

altra  

(uns/ els) altres/ (unes/les) altres  

cert (jakýsi,určitý, jistý)  certa  certs/certes  

un quant (několik (málo), 

asi, přibližně)  

una 

quanta  

uns quants/unes quantes  

mant (mnoho, hodně)  manta  mants/mantes  

–  –  diversos/diverses/ (několik)  

tot (všichni, všechno; každý)  tota  –  

qualsevol (jakýkoliv, kdokoliv)  qualssevol/qualssevulla  

qualque (některý, -á, nějaký, -á)  qualques  

Neohebná cada (každý, každá, každé)  –  

cap (žádný, žádná, žádné)  –  

–  diferents (několik)  

–  sengles (každý po jednom (každý 

svého/svou)  

Diversos a diferents sice jako přídavná jména disponují tvary pro jednotné číslo, ty však lze použít jen, 

když plní funkci kvalitativních přídavných jmen. Ve funkci neurčitých přídavných jmen se v jednotném 

čísle nepoužívají. V prvním případě stojí za podstatným jménem a mají význam “různý, ne stejný”: 

camises diverses (různé košile). Naopak v postavení před podstatným jménem se do češtiny překládají 

jako “několik”: diverses camises (několik košilí).  

Neurčitá zájmena (pronoms indefinits) 
  

Rod mužský  Rod ženský  

Ohebná Vztahuje se k životným nebo neživotným 

podstatným jménům  

cadascun (každý)  cadascuna  

cada un (každý)  cada una  

Neohebná qualsevol (jakýkoliv, kterýkoliv)  

Vztahuje se k osobám  cadascú (každý)  

cada u (každý)  

tothom (všechen, každý)  

(un) hom (někdo, všichni)  

algú (někdo)  

ningú (nikdo)  

Vztahuje se k věcem  quelcom (něco)  

res (nic) 
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Tázací zájmena a příslovce 

(interrogatius) 

Funkcí tázacích zájmen a příslovcí je zejména žádat doplnění informací a používají se v otázkách a ve 

větách zvolacích.  

Tvary (forma dels interrogatius) 

Mezi katalánská tázací zájmena a příslovce patří následující tvary. Všimněte si, že na rozdíl od českého 

“kolik” má katalánské quant tvary jak pro oba rody, tak i pro množné číslo. V ostatních případech jsou 

tvary neměnné:  

Jednotné číslo  Množné číslo  

Rod mužský  Rod ženský  Rod mužský/ženský  

quin (jaký, který)  quina  quins/quines  

quant (kolik)  quanta  quants/quantes  

què (co)  
 

qui (kdo)  
 

on (kde)  
 

quan (kdy)  
 

com (jak; jaký)  
 

per què (proč)  
 

Užití (ús) 

Každé zájmeno se vztahuje k jinému sémantickému obsahu: 

• Què (co): ptáme se jím na živé nelidské bytosti, věci a události:  
Què vols que et regali? Un llibre. (Co chceš, abych ti daroval? Knížku.) 
Què va passar? Hi va haver un accident. (Co se stalo? Byla tam nehoda.) 
Què veus? Dos gossos que estiren el seu amo. (Co vidíš? Dva psy, co táhnou svého pána.) 

• Qui (kdo): ptáme se jím na osoby:  
Qui va venir a la festa? El Joan i la Maria. (Kdo přišel na večírek? Joan a Marie.) 
Amb qui parles? Amb la Clara. (S kým mluvíš? S Clarou.) 

Obě zájmena mohou ze syntaktického hlediska fungovat jako: 

• podmět: Qui ha vingut? Què ha passat? (Kdo přišel? Co se stalo?)  
• přímý předmět: Qui vau veure? Què busqueu? (Koho jste viděli? Co hledáte?)  

Zájmeno qui v přímém předmětu může být doprovázeno předložkou a, především v 
případech, kdy by mohlo dojít k nejednoznačnosti: A qui criticava? (Koho kritizoval?) Ale Qui 
criticava? (Koho ale i kdo kritizoval?)  

• nebo být součástí jmenného přísudku: Qui és, aquesta persona? Què és el Joan? (Kdo je to? 
Copak je to Joan?)  
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Rovněž se mohou nacházet po předložce a plnit tak různé funkce: 

• Předmět nepřímý: A qui vas regalar allò? A què vas donar un cop? (Komu jsi to daroval? Do 
čeho jsi narazil?)  

• Předmět předložkový: En qui penses? De què parlàveu? (Na koho myslíš? O čem jste mluvili?)  
• Příslovečné určení: Amb qui va ballar? Amb què tallaràs el pernil? (S kým tančil? Čím nakrájíš 

šunku?)  
• Jmenný přísudek se sponou: De qui són, aquests llibres? De què és, aquest batut? (Čí jsou 

tyhle knížky? Z čeho je ten koktejl?)  
• Přívlastek: De qui vas veure l’actuació? (Čí jednání jsi viděl?)  
• Předmět přídavných jmen: De què ets capaç? (Čeho jsi schopen?)  

Ve funkci přívlastku nebo předmětu přídavného jména dochází k určitým omezením: 

• V případě přívlastku je nominální skupina, které je součástí, přímým předmětem (nejlépe 
určitým) nebo podmětem ve větě se slovesem s neakuzativní vazbou (nejlépe neurčitým): de 
què vols l’entrepà; de qui us sabeu tots els poemes; de qui han arribat notícies? (s čím chceš 
sandwich; dosl. od koho znáte všechny básně; od koho přišly zprávy?)  

• Jako předmět přídavného jména je adjektivní skupina jmenným přísudkem: de qui està 
gelós?; per a què és bo això? (na koho žárlí?; na co je to dobré?)  

Quin, quant 

Tyto tvary tázacích zájmen mají funkci kvantifikátorů, tudíž předchází podstatnému jménu, se kterým 

se shodují v rodě a v čísle.  

• Quin (který, jaký): vztahuje se k osobám nebo věcem, které je třeba vybrat z množiny 
identifikovatelných prvků:  
Quin dia vindràs, dilluns o divendres? (Který den přijdeš? V pondělí nebo v pátek?) 
De quin professor parles? (O kterém profesorovi mluvíš?) 

• Quant (kolik): ptáme se jím na množství osob a věcí nebo četnost (v tomto případě mu 
předchází cada, v češtině mu odpovídá výraz jak často:  
Quants dies et quedaràs? (Kolik dnů tu zůstaneš?) 
Quantes persones hi havia? (Kolik lidí tam bylo?) 
Cada quant vens? Cada dos dies. (Jak často sem chodíš? Každý druhý den.) 
Před podstatnými jmény nepočitatelnými může po quant následovat předložka de: 
Quant de pa queda? (Kolik zbývá chleba?) 

Mohou stát i samostatně, a to v případě, když víme z předešlé výpovědi, k čemu se zájmeno vztahuje:  

• Crec que ja he decidit el proper llibre que llegiré. (Myslím, že už jsem se rozhodl pro další 
knížku, co si přečtu.) 

• Quin? (Jakou?) 
• T’hi poses sucre, al cafè? (Dáváš si do kávy cukr?) 
• Sí, sempre. (Ano, vždy.) 
• Quant? (Kolik?) 
• Una cullerada. (Jednu lžičku.) 
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Tázací příslovce (interrogatius adverbials: on, quan, com) 

Stejně jako je tomu u tázacích zájmen, může tvarům tázacích příslovcí předcházet předložka: 

• On (kde): ptáme se jím na polohu osob nebo věcí v prostoru, anebo na cestu:  
On ho puc trobar? A la botiga del barri. (Kde to mohu koupit (najít)? V obchodě ve čtvrti.) 
Per on vindràs a Brno? Per Viena. (Přes co (kudy) přijedeš do Brna? Přes Vídeň.) 

• Quan (kdy): ptáme se jím na čas nějaké události. Může mu předcházet cada, do češtiny pak 
překládáme jako pokaždé, kdykoliv:  
Quan tens hora al metge? Divendres. (Kdy máš doktora? V pátek.) 
Cada quant vens? Cada quan puc. (Jak často sem chodíš? Kdykoliv můžu.) 

• Com (jak): ptáme se jím na způsob nebo prostředek:  
Com vas tornar? A peu. (Jak ses vrátil? Pěšky.) 
Com es van portar? Molt malament. (Jak se chovali? Hodně špatně.)  

Dále pak, pokud před què stojí předložka per, ptáme se jím na důvod (per què/proč). Obvykle odpověď 

bývá uvozena spojkou protože (perquè): 

Per què no vas telefonar? Perquè no hi vaig pensar. (Proč jsi nezavolal? Protože jsem na to zapomněl.) 



  
76 

Osobní zájmena (pronoms personals) 

Zájmena nepřízvučná (neboli klitika, nesamostatná, v katalánštině též slabá) se nachází vedle slovesa 

v nepřízvučné poloze. V katalánštině představují velké množství obměn jak z hlediska morfologického, 

tak syntaktického. 

Obecně platí, že ve větě plní syntaktickou funkci jako jakékoliv jiné zájmeno. Byť existují i taková 

nepřízvučná zájmena, která figurují u sloves jen jako jejich přípony a mohou jim dodávat jisté 

sémantické zabarvení: veure-hi (vidět; vnímat zrakem: No hi veig, hi ha poca llum. (Nevidím, je tu málo 

světla.)) nebo sentir-hi (slyšet: El meu avi és gran, ja no hi sent. (Můj dědeček je starý, už neslyší.)), nebo 

u sloves zvratných typu: dir-se (jmenovat se), anar-se’n (odejít, odjet), sentir-se (cítit se) atd. 

Tvary (formes) 

Nepřízvučná osobní zájmena rozlišují rod, číslo, osobu a v případě třetí osoby dokonce i pád. Stejně 

jako je tomu u osobních zájmen přízvučných, je třeba rozlišovat mezi tvary zvratnými a nezvratnými. V 

rámci nepřízvučných osobních zájmen nesmíme ještě opomenout neutrum ho a zájmenná příslovce: 

Osoba a pád  Tvary nezvratné  Tvary zvratné  

Jednotné číslo  Množné číslo  Jednotné/ množné 

číslo  Rod 

mužský  

Rod 

ženský  

Rod 

mužský  

Rod 

ženský  

První  4.pád 

3.pád  

em  ens  em/ens  

Druhá  4.pád 

3.pád  

et  us  et/us  

Třetí  4. pád  el  la  els  les  es  

3.pád  li (životné) hi 

(neživotné)  

els  

Neutrum  ho  
 

Zájmenné příslovce  en, hi  
 

Vzhledem k tomu, že tvoří součást slovesa a tvoří s ním jeden přízvučný celek, mění se jejich tvar podle 

toho, na jakou hlásku sloveso začíná, nebo končí. Mohou stát za slovesem (enklitika) a před slovesem 

(proklitika). Každé zájmeno disponuje až čtyřmi variantami.  
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1. Zájmena v postavení před slovesem, které začíná na souhlásku.  
Tvary zájmen začínající na samohlásku. Nepoužívají apostrof ani spojovník.  

Osoba  Jednotné číslo  Množné číslo  

Rod mužský  Rod ženský  Rod mužský a ženský  

První  em saludes (mě zdravíš)  ens saluden (nás zdraví)  

Druhá  et contesto (tobě odpovídám)  us contesto (vám odpovídám)  

Třetí  Zvratné  es mira (dívá se)  es miren (dívají se)  

4. pád  el veuen (vidí ho)  la veuen (vidí ji)  els veuen (vidí je)/les veuen (rod 

ženský)  

3. pád  li truco / hi truco (volám mu, jí)  els truquen (volají jim)  

Neutrum  ho faig (dělám to)  
 

Zájmenné 

příslovce  

en vinc (jdu „odtamtud“) hi vaig (jdu 

„tam“)  

 

2. Zájmena stojící před slovesem, které začíná na samohlásku nebo němé h:  
Obecně platí, že se používají zkrácené tvary u těchto zájmen em, et, es, el, la, en, která se svazují s 

následujícím slovesem apostrofem.  

Osoba  Jednotné číslo  Množné číslo  

Mužský rod  Ženský rod  Mužský/ženský rod  

První  m’imiten (napodobují mě)  ens imita (nás napodobuje)  

Druhá  t’admirem (obdivují tě)  us admiro (vás obdivuji)  

Třetí  Zvratné  s’estima (má se rád)  s’estimen (mají se rádi)  

4. pád  l’estimo (mám 

ho rád)  

l’estimo (mám ji rád) la imito 

(napodobuji ji)  

els estimo (mám je rád)/ les 

estimo (r. ž.)  

3. pád  li escric / hi escric (píši mu, jí)  els escric (jim píšu)  

Neutrum  ho aconsegueixo (dosáhnu toho)  
 

Zájmenné 

příslovce  

n’imito (napodobuji je) hi arribo (dorazím tam)  
 

3. Zájmena v pozici za slovesem, které končí na souhlásku nebo polosamohlásku.  
V tomto případě používáme celé tvary zájmen, která se ke slovesu připojují pomocí spojovníku.  

Osoba a pád  Jednotné číslo  Množné číslo  

Rod mužský  Rod ženský  Rod mužský/ženský  

První  imiteu-me (napodobte mě)  imiteu-nos (napodobte nás)  

Druhá  volen conèixer-te (chtějí tě poznat)  volen conèixer-vos (chtějí vás 

poznat)  

Třetí  Zvratná  va rentar-se (umyl se)  van rentar-se (umyli se)  

4. pád  renteu-lo (umyjte 

ho)  

renteu-la (umyjte ji)  renteu-los/renteu-les, r.ž. 

(umyjte je)  

3. pád  escriu-li / escriu-hi (napište mu, jí)  escriu-los (napište jim)  

Neutrum  feu-ho (udělejte to)  
 

Zájmenná 

příslovce  

porteu-ne (přineste je) vaig anar-hi (šel 

jsem tam)  
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4. Zájmena za slovesem končícím na samohlásku.  
U zájmen em, et, es, el, en, els se používají zkrácené tvary a ke slovesu se svazují apostrofem. 

Nezkrácené tvary se připojují ke slovesu spojovníkem.  

Osoba  Jednotné číslo  Množné číslo  

Rod mužský  Rod ženský  Rod mužský/ženský  

První  empaita’m (chyť mě)  empaita’ns (chyť nás)  

Druhá  va entendre’t (pochopil tě)  va entendre-us (pochopil vás)  

Třetí  Zvratné  va perdre’s (ztratil se)  van perdre’s (ztratili se)  

4. pád  van perdre’l (ztratili 

ho)  

van perdre-la 

(ztratili ji)  

va perdre’ls/perdre-les, 

r.ž.(ztratil je)  

3. pád  truca-li / truca-hi (zavolej mu, jí)  truca’ls (zavolej jim)  

Neutrum  agafa-ho (chyť to)  
 

Zájmenná 

příslovce  

porta’n (přines je) puja-hi (vlez tam)  
 

V neformální mluvené řeči u posledních dvou případů může kvůli lepší výslovnosti docházet ke změně 

tvaru sloves a zájmen:  

• Přidání podpůrné samohlásky (e) ke druhé osobě imperativu u některých sloves druhé nebo 
třetí konjugace (pokud nejsou zakončená na samohlásku + s):  
Llegeixe’ls el conte. [llegeix-los] (Přečti jim pohádku.)  
Perde-ho tot, apa! [perd-ho] (Ztrať to všechno, hrome!)  
Reparteixe’n un a cadascú. [reparteix-ne] (Rozdej každému jednu.)  

• Vynechání -s ve druhé osobě imperativu u sloves dir, dur, estar, tenir a dalších, u kterých je 
kmen v těchto tvarech tvořen velárou + es:  
Digue’m què menges. [digues-me] (Řekni mi, co jíš!)  
Tingue-ho en compte. [tingues-ho] (Měj to na paměti!)  
Estigue’t quiet! [estigues-te] (Buď v klidu!)  

• Vynechání -r u infinitivu:  
Volia coneixe’l i per això he vingut. [conèixer-lo] (Chtěla jsem ho poznat, a proto jsem přišla.)  
Val la pena intentar convence’t? [convèncer-te] (Má cenu snažit se tě přesvědčovat?) 

Pozice (posició) 

Obecně platí, že neznělá zájmena stojí před slovesem: 

Mentre jo em canvio, tu et pots dutxar. (Mezitím, co se budu převlékat, ty se můžeš osprchovat.) 

Els deures els faig sempre. (Úkoly (je) dělám vždy.) 

Existují však situace, kdy nepřízvučné zájmeno klademe vždy za sloveso: 

• U slovesa v kladném rozkaze:  
Porta’t bé. (Chovej se slušně.), ale ne *Et porta bé. 

• U slovesa v gerundiu (přechodník), kdy sloveso není součástí žádné opisné vazby:  
Fent-ho a la teva manera no acabarem mai. (Když to budeme dělat podle tebe (tvým 
způsobem), neskončíme nikdy.), ale ne *Ho fent… 

• U sloves v infinitivu, která ale nejsou součástí žádné opisné vazby:  
Abans d’embolicar-ho comprova que has tret el preu! (Předtím než to zabalíš, zkontroluj, že jsi 
odstranil cenovku!) 
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V případech složeného minulého času dokonavého nebo opisných slovesných vazeb s infinitivem nebo 

přechodníkem, může stát zájmeno před anebo za slovesem: 

Hi vaig anar sola. = Vaig anar-hi sola. (Šla jsem tam sama.) 

M’has de dir què passa. = Has de dir-me com t’ho fas. (Musíš mně říct, co se děje. Musíš mi říct, jak to 

děláš.) 

Li volia trucar aquesta setmana. = Volia trucar-li aquesta setmana. (Chtěla jsem jí zavolat tento týden.) 

Ahir en vam estar parlant tota la tarda, d’aquest tema. = Ahir vam estar parlant-ne tota la tarda 

d´aquest tema. (Včera jsme o tom problému mluvili celé odpoledne.) 

Pozor na nadbytečné používání zájmen: 

*Hi van viure-hi trenta anys. → Van viure-hi trenta anys. / Hi van viure trenta anys. (Žili tam třicet let.) 

Pokud kombinujeme dvě zájmena, musí stát vždy spolu. V žádném případě není možné, aby jedno stálo 

před slovesem a druhé za: 

Me’ls podràs portar tu els llibres, o te’ls vinc a buscar jo?/ Podràs portar-me’ls tu, els llibres, o vinc a 

buscar-te’ls jo? (Přineseš mi je ty (ty knížky), nebo si pro ně mám jít já?) 

Ale ne: 

*Em podràs portar-los 

*Els podràs portar-me 

*Te vinc a buscar-los 

*Els vinc a buscar-te 

Nepřízvučná zájmena em, ens, et, us (clítics de primera i de segona 

persones) 

V následující tabulce jsou uvedeny všechny tvary zájmen jo, tu, nosaltres, vosaltres ve 4. a 3. pádě. Po 

předložce mají tyto zájmena následující tvary: a mi, a tu, a nosaltres, a vosaltres. 

Kromě toho mohou mít hodnotu zvratnou a reciproční, i když tomu tak nemusí vždy být: 
  

První osoba  Druhá osoba    
Singular (jo)  Plural 

(nosaltres)  

Singular (tu)/ 

plural (vosaltres)  

Přímý 

předmět 

4.pád  

Zájmeno + sloveso 

začínající na souhlásku  

em veuen (mě 

vidí)  

ens veuen 

(vidí nás)  

et veu/us veu (vidí 

tě/vidí vás)  

Zájmeno + sloveso 

začínající na samohlásku 

nebo h  

m’odia 

(nenávidí mě)  

ens odia 

(nenávidí nás)  

t’odia/us odia (nenávidí 

tě/nenávidí vás)  

Sloveso končící na 

souhlásku nebo 

deixar-me 

(nechat mě)  

deixar-nos 

(nechat nás)  

deixar-te/deixar-vos 

(nechat tě/nechat vás)  
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polosamohlásku + 

zájmeno  

Sloveso končící na 

samohlásku + zájmeno  

perdre’m 

(ztratit mě)  

perdre’ns 

(ztratit nás)  

perdre’t/perdre-us 

(ztratit tě/ztratit vás)  

Nepřímý 

předmět 

3.pád  

Zájmeno + sloveso 

začínající na souhlásku  

em telefona 

(volá mně)  

ens telefona 

(volá nám)  

et telefona/us telefona 

(volá tobě/volá vám) 

Zájmeno + sloveso 

začínající na samohlásku 

nebo h  

m’agrada 

(mně se líbí)  

ens agrada 

(nám se líbí)  

t’agrada/us agrada 

(tobě se líbí/vám se líbí)  

Sloveso končící na 

souhlásku nebo 

polosamohlásku + 

zájmeno  

contestar-me 

(odpovědět 

mně)  

contestar-nos 

(odpovědět 

nám)  

contestar-te/ contestar-

vos (odpovědět ti/vám)  

Sloveso končící na 

samohlásku + zájmeno  

escriure’m 

(napsat mi)  

escriure’ns 

(napsat nám)  

escriure’t/escriure-us 

(napsat ti/vám)  

Nepřízvučná zájmena el, la, els, les, li, es (clítics de tercera persona) 

V případě zájmen třetí osoby musíme rozlišovat mezi tvary zvratnými a nezvratnými. V případě těchto 

posledních rozlišujeme zájmena ve 4. a 3. pádě.  

Nezvratné tvary I: 4. pád (formes no reflexives I: acusatiu) 
 

Jednotné číslo  Množné číslo  

Rod mužský  Rod ženský  Rod mužský/ženský  

Zájmeno + sloveso začínající 

na souhlásku  

el veu (vidí ho)  la veu (vidí ji)  els veu/les veu (vidí je)  

Zájmeno + sloveso začínající 

na samohlásku nebo h  

l’odio 

(nenávidím ho)  

l’odio (nenávidím ji) la 

imito (napodobuji ji)  

els odio/les odio 

(nenávidím je)  

Sloveso končící na 

souhlásku nebo 

polosamohlásku + zájmeno  

deixeu-lo 

(nechte ho)  

deixeu-la (nechte ji)  deixeu-los/-les (nechte 

je)  

Sloveso končící na 

samohlásku + zájmeno  

perdre’l (ztratit 

ho)  

perdre-la (ztratit ji)  perdre’ls/-les (ztratit 

je)  

Mohou plnit funkci přímého předmětu nebo jmenného přísudku a vždy se vztahují ke konkrétním 

osobám nebo věcem, které posluchač identifikuje. Proto vždy zastupují osobní zájmena ell, ella, vostè, 

ells, elles, vostès nebo nominální skupinu určitou (uvozenou určitým členem, ukazovacím zájmenem 

nebo tvořenou vlastním jménem): 

Llegeix [els textos]. → Els llegeix. (Čte texty./Čte je.) 

Parla [l’anglès] perfectament. → El parla perfectament. (Mluví perfektně anglicky./dosl. Mluví jí 

perfektně.) 

Tinc [aquell barret]. → El tinc. (Mám tamten klobouk./Mám ho.) 

Coneixes [Mercè Rodoreda]? → La coneixes? (Znáš Mercè Rodoredu?/Znáš ji?) 
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Ale: 

Ha escrit [un conte]. → L’escriu N’ha escrit un. (Napsal jednu povídku./Napsal jednu.) 

U jmenného přísudku se sponou nahrazuje jmennou část, která je určitá a není tvořena příslovečným 

určením místa (i když užití tohoto zájmene zdá se být v tomto případě na ústupu).  

És el teu pare? → No, no l’és. (To je tvůj otec? Ne, není (jím).) 

Nezvratné tvary II: 3. pád (formes no reflexives II: datiu) 

Zájmena ve třetí osobě, která se užívají ve funkci nepřímého předmětu (v češtině mu vedle 3. pádu 

odpovídají i další pády kromě 4.) mají následující tvary: li (hi), els. Nepředstavují změnu v rodě, ale tvoří 

plurál. V singuláru je však třeba rozlišovat tvary podle toho, zda zastupují životného (li), anebo 

neživotného referenta (hi). Tvar hi se může vztahovat též k životnému referentu, pokud stojí v 

kombinaci se zájmenem ve 4. pádě. Toto rozlišení životnosti neprobíhá v množném čísle.  

Truco [a la mare]. → Li truco. (Volám mamince./ Volám jí.) 

Truco [a l’Ambaixada]. → Hi truco. (Volám na ambasádu. (Volám ambasádě.)/Volám tam./Volám jí.) 

Truco [als pares]. → Els truco. (Volám rodičům. Volám jim.) 

Truco [a les empreses]. → Els truco. (Volám do podniků. (Volám podnikům.)/Volám jim.) 

Nepřízvučné tvary osobních zájmen ve funkci předmětu nepřímého jsou následující. V češtině jim 

odpovídají tvary mu, jí, jim, Vám: 
 

Jednotné číslo  Množné číslo  

Životné  Neživotné  

Zájmeno + sloveso  li telefona (volá mu, 

jí) li escriu (píše mu, 

jí)  

hi telefona (volá 

mu, jí) hi escriu 

(píše mu, jí)  

els telefona (volá 

jim) els escriu (píše 

jim)  

Slovo končící na souhlásku 

nebo polosamohlásku + 

zájmeno  

contestar-li 

(odpovědět mu, jí)  

contestar-hi 

(odpovědět mu, jí)  

contestar-los 

(odpovědět jim)  

Slovo končící na samohlásku + 

zájmeno  

escriure-li (napsat 

mu, jí)  

escriure-hi (napsat 

mu, jí)  

escriure’ls (napsat 

jim)  

Zvratné es (formes reflexives: es) 

V katalánštině existuje zvratné zájmeno pro 3. osobu jednotného a 3. osobu množného čísla. 

Nepřechyluje se v rodě a ani netvoří množné číslo. Může mít funkci přímého a nepřímého předmětu. 

Vždy má hodnotu zvratnou a reciproční. Odpovídají mu následující tvary: 

Zájmeno + sloveso začínající na souhlásku  es miraven mútuament (dívali se na sebe 

navzájem)  

Zájmeno + sloveso začínající na samohlásku  s’arregla (upravuje se)  

Sloveso končící na souhlásku nebo polosamohlásku 

+ zájmeno.  

portar-se (chovat se)  
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Sloveso končící na samohlásku + zájmeno  entendre’s (rozumět si)  

Nově lze tvar es užít i před slovesem začínajícím na souhlásku s (obzvláště pak u sloves začínajících na 

slabiku se), což dříve nebylo možné:  

es separen = se separen (rozchází se) 

es sabrà = se sabrà (bude se vědět) 

Nepřízvučné neutrum ho (clític neutre: ho) 

Toto zájmeno se vyznačuje jedním tvarem ho a obyčejně stojí ve funkci přímého předmětu. Zastupuje 

celou větu nebo neurčitá ukazovací zájmena això, allò: 

Diu [que no recorda res]. → Ho diu. (Říká, že si nic nepamatuje. Říká to.) 

Saps [si és veritat]? → No, no ho sé. (Víš, jestli je to pravda? Ne, nevím (to).) 

(Srov. Saps la veritat? -No, no la sé. (Znáš pravdu? Ne, neznám ji.) 

Tot això vull que ho llencis ara mateix! (Chci, abys tohle všechno hned teď vyhodil.) 

Rovněž může plnit funkci jmenného přísudku (atribut) se sponovými slovesy ser a estar (pokud se však 

nejedná o plnovýznamová slovesa označující místo): 

És [un pesat] → Ho és. (Je to otrava (o člověku). (To) je.) 

Està [cansat]. → Ho està. (Také: Hi està. (Je unavený. (To) je.) 

Rovněž se může objevit ve funkci doplňku, a to u sloves typu semblar, parèixer, esdevenir, resultar. U 

slovesa semblar jde o jediné zájmeno, které zastává funkci doplňku. 

Sembla [content]. → Ho sembla. (Vypadá spokojeně. (To) vypadá.) 

Sembla [el teu germà ].→ Ho sembla. (Vypadá jako tvůj bratr. - (To) vypadá.) 

Va resultar [més feixuc del que ens pensàvem]. → Ho va resultar. (Ukázalo se to namáhavější, než jsme 

si mysleli. Ukázalo se (to).) 

Zájmenná příslovce: en, hi (clítics adverbials: en, hi) 

Zájmeno hi má vždy stejný tvar, zatímco en se mění podle toho, zda stojí v pozici před slovesem nebo 

za slovesem. Rovněž hraje roli, zda sloveso začíná, nebo končí na samohlásku, anebo souhlásku:  
 

EN  HI  

Zájmeno + sloveso začínající na souhlásku  en parlarem  hi parlaré  

Zájmeno + sloveso začínající na samohlásku  n’arribo  hi arribo  

Sloveso končící na souhlásku nebo polosamohlásku + zájmeno  parlar-ne  parlar-hi  

Sloveso končící na samohlásku + zájmeno  parla’n  parla-hi  

Co se týče použití, tak en stejně jako hi mohou plnit funkci předložkového předmětu a doplňku 

(complement predicatiu). Vedle toho en může navíc plnit funkci přímého předmětu, přísudku 

jmenného a přívlastku. Zájmeno hi oproti tomu může plnit funkci příslovečného určení nebo 

příslovečného určení čistě modálního. 
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En a hi jako předložkový předmět (en i hi com a complements preposicionals) 

V řadě kontextů bývá předmět ke slovesu připojen pomocí předložky. Takový předmět nazýváme 

předložkový a tvoří součást sémanticko-syntaktické konstrukce přísudku. Pokud tato slovesa vyžadují 

předmět uvozený předložkami a, en, amb nebo per, nahrazujeme je pak nepřízvučným zájmenem hi. 

V případě předložky de tak činíme zájmenem en. 

Verbs amb la preposició a  

anar a Vols anar [al cine]? (Chceš jít do kina?) 

entrar a Quan entrem [a la sala] (Když vejdeme do sálu...) 

aspirar a Aquesta noia aspira [a ser model]. (Tato dívka aspiruje na to být modelkou.) 

acostumar-se a No m’acostumo [a la situació]. (Na tu situaci si nezvyknu.) 

atrevir-se a T’atreveixes [a saltar des d’aquí]? (Odvážíš se odtud skočit?) 

dedicar-se a Es dedica a la docència. (Věnuje se výuce.) 

jugar a Juga a golf. (Hraje golf.) 

renunciar a No vull renunciar a fer classes. (Nechci se vzdát učení.) 

contribuir a Va contribuir a la divulgació de la ciència. (Přispěl k šíření vědy.) 

Slovesa s předložkou en 

confiar en Confies en mi? (Důvěřuješ mi?) 

creure en Creieu en Déu? (Věříte v Boha?) 

convertir-se en Es va convertir en un professor excel·lent. (Stal se z něho skvělý profesor.) 

consistir en Consisteix precisament en això. (Spočívá to přesně v tomhle.) 

participar en Participareu en aquell acte? (Zúčastníte se toho obřadu?) 

Sloveso s předložkou amb 

comptar amb Compto amb dos becaris que m’ajuden. (Počítám se dvěma stipendisty, kteří mi 

pomohou.) 

avenir-se amb T’avens amb la Maria? (Rozumíš si s Marií?) 

conformar-se 

amb 

Es conformaran amb una mica de suport. (Spokojí se s malou podporou.) 

estar d’acord 

amb 

Estic d’acord amb tu. (Souhlasím s tebou.) 

Slovesa s předložkou per 

interessar-se 

per 

S’interessa molt per la música. (Zajímá se hodně o hudbu.) 

optar per Al final va optar per mantenir el secret. (Nakonec se rozhodl zachovat tajemství.) 

Slovesa s předložkou de  

parlar de Parla de l´escola. (Mluví o škole.) 

oblidar-se de S´oblida de les coses. (Zapomíná (si) věci.) 

riure´s de Es riu del teu problema. (Směje se tvému problému.) 

En a hi jako doplněk (en i hi com a predicatius) 

Doplněk je větný člen s dvojí závislostí, a to na slovese a na podstatném jméně ve funkci podmětu nebo 

předmětu. Zájmena zastupující ve větě doplněk mají tvary hi nebo en (někdy i ho, jak už jsme viděli 

výše). 
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Obecně platí, že zájmeno en plní funkci doplňku vztahujícího se k podmětu u sloves typu sentir-se (cítit 

se), fer-se (stát se), dir-se (jmenovat se), tornar-se (stát se) a doplňku vztahujícího se k přímému 

předmětu u sloves nomenar (jmenovat), posar (dát), elegir (vybrat) apod. 

Es va fer del Slávia quan ja era gran. → Se’n va fer quan ja era gran. (Stal se Slávistou, až když byl 

dospělý. Stal se jím, až když byl dospělý.) 

Ella també es diu Maria? → Ella també se’n diu? (Ona se také jmenuje Marie? Také se tak jmenuje?) 

Es va tornar garrepa. → Se’n va tornar. (Stal se lakomcem. Stal se jím.) 

Van nomenar el Francesc president. → Van nomenar-ne el Francesc. (Zvolili Francesca prezidentem. 

Zvolili jím Francesca.) 

Li vam posar Jordi. → Li’n vam posar. (Dali mu (jméno) Jordi. Dali mu ho.) 

El van elegir representant dels alumnes. → L’en van elegir. (Zvolili ho předsedou žáků. Zvolili ho (jím)). 

Zájmeno hi zpravidla nahrazuje doplněk, který závisí na slovese typu: esdevenir (přihodit se; stát se), 

caure (spadnout), romandre (setrvat), anar (jít), resultar (vyplývat), quedar-se (zůstat), trobar-se 

(nacházet se), presentar-se (představit se), mostrar-se (ukazovat se), creure’s (věřit si), considerar 

(považovat), declarar (prohlásit), desitjar (toužit), deixar (nechat), convertir (obrátit, změnit), tornar-se 

(stát se) atd. 

Va romandre despert tota la nit. → Hi va romandre tota la nit. (Byl celou noc vzhůru. (To) byl celou noc.) 

Es mostrava satisfet dels resultats. → S’hi mostrava. (Vypadal spokojený s výsledky. (To) vypadal.) 

El considero bona persona. → L’hi considero. (Považuji ho za dobrého člověka. Považuji ho za něho.) 

El van declarar culpable. → L’hi van declarar. (Prohlásili ho za viníka. Prohlásili ho za něj.) 

Můžeme si všimnout, že některá slovesa mohou přijímat oba typy zájmen. Zájmeno en může mít v 

těchto případech funkci zdůrazňující. V takové situaci zopakujeme doplněk doplněný o předložku de a 

oddělíme ho od zbytku věty čárkou. V těchto případech může i jmenný přísudek být zastoupen 

zájmenem en: 

Es va tornar conservador. → S’hi va tornar. (Stal se konzervativním.) 

Es va tornar molt conservador. → Se’n va tornar molt, de conservador. (Stal se hodně konzervativním.) 

És molt conservador. → Ho és. // N’és molt, de conservador. (Je moc konzervativní. To je.) 

Hi jako příslovečné určení (com a adjunt o complement circumstancial) 

Příslovečná určení místa, způsobu, prostředku nebo společenství jsou zastupována zájmenem hi. 

Dino cada dia [a la cuina] → Hi dino cada dia. (Každý den obědvám v kuchyni. Každý den tam obědvám.) 

Sempre escriu [amb ploma]. → Sempre hi escriu. (Vždy píše perem. Vždy jím píše.) 

M’encanta treballar [amb ell]. → M’encanta treballar-hi. - Moc se mi líbí s ním pracovat. 
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Hi jako příslovečné určení modální (hi com a complement modal regit) 

Vyskytují se taková slovesa, jako vestir (oblékat se) nebo portar-se (chovat se), která vyžadují 

příslovečné určení modální/způsobu vyjádřené příslovcem, takové příslovečné určení se nahrazuje 

zájmenem hi: 

Us vau portar [molt malament]. → Us hi vau portar. (Chovali jste se moc špatně. Chovali jste se tak.) 

Sempre vestia [molt bé]. → Sempre hi vestia. (Vždycky se moc dobře oblékala. Vždycky se tak oblékala.) 

En jako přímý předmět a jako jmenný přísudek (en com a complement directe i 

com a atribut) 

Zájmeno en může nahrazovat přímý předmět neurčitý a být součástí jmenného přísudku, který je 

tvořen číslovkou nebo neurčitým členem. Zájmenem se pak nahrazuje jen předmět nebo jádro jmenné 

části, nikoliv číslovka. V češtině ho vyjádříme různými způsoby, anebo raději vůbec. 

Queda [aigua]? → En queda? (Zbývá voda?) 

Queda [gens d’aigua]? → En queda gens? (Zbývá nějaká voda? Nezbývá nějaká?) 

Tinc [cinc fills]. → En tinc cinc. (Mám pět dětí. Mám jich pět.) 

Això és [un rovelló]. → Això n´és un. (To je ryzec.) 

Zájmeno en zastupuje předmět a jmenný přísudek neurčitý i v případě zdůraznění. V takovém případě 

je třeba jmennou část zopakovat s předložkou de a oddělit od zbytku věty čárkou. 

Que és advocat aquest noi? → Sí que n´és, d´advocat. (Ten kluk je advokát? Ano je (jím).) 

D’aigua no en queda gens. (Voda nám nezbývá žádná.) 

En tinc tres, de fills. (Dětí mám tři.) 

V případě předmětu doprovázeného přídavným jménem nebo příčestím minulým ve funkci přívlastku 

shodného zájmeno nahrazuje předmět a před přívlastek se píše předložka de. 

Tinc tres fills grans i tres fills petits. → En tinc tres de grans i tres de petits. (Mám tři děti velké a tři děti 

malé. Mám tři velké a tři malé.) 

Queda aigua freda? → En queda de freda? (Zbývá studená voda? Zbývá ta studená?) 

En jako přívlastek (en com a complement del nom) 

Zájmeno en může nahrazovat některé neshodné přívlastky, obzvláště ty, které stojí po předložce de: 

Cal regular l’admissió [d’aquests manlleus] al diccionari. → Cal regular-ne l’admissió al diccionari.(Je 

třeba regulovat uvádění přejatých slov ve slovníku. Je třeba regulovat jejich uvádění ve slovníku.) 

Llegiu les instruccions [de la màquina]. → Llegiu-ne les instruccions. (Přečtěte si návod ke stroji. Přečtěte 

si k němu návod.) 
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Avšak toto zastoupení není možné, pokud mezi jádrem a substantivem je posesivní nezcizitelný vztah 

(jinak by muselo být použito zájmeno ve třetím pádě), nebo pokud jádro a přívlastek tvoří jednu 

referenční jednotku (v tomto případě zájmeno zastoupí tuto celou jednotku a nejen přívlastek). 

Mirava els cabells de la meva mare. → Li mirava els cabells. (Dívala se mé matce na vlasy. Dívala se jí 

na vlasy.) a ne *En mirava els cabells 

Em compraré una tauleta de nit nova. → Me’n compraré una de nova. (Koupím si nový noční stolek. 

Koupím si jeden nový.) a ne *Me´n compraré una tauleta nova. 

Neosobní zájmena nepřízvučná: es, hi (pronoms clítics impersonals: es, 

hi) 

Zájmena hi a es mají v katalánštině také funkci neosobní.  

Neosobní zájmeno es (el clític es) 

Použití tohoto zájmena v neosobních konstrukcích je vcelku hojné. Může stát se slovesy tranzitivními i 

netranzitivními. Pomocí zájmena es tvoříme trpný rod, přičemž zájmeno nahrazuje agenta a mění 

přímý předmět na podmět: 

Al carrer Llobera hi ha algú que ven un pis. → Al carrer Llobera es ven un pis. (Na ulici Llobera někdo 

prodává byt. Na ulici Llobera se prodává byt.) 

En aquest bar els cambrers no accepten propines. → En aquest bar no s’accepten propines. (V tomto 

baru číšníci neberou spropitné. V tomto baru se nepřijímá spropitné.) 

Ale ne!!!: 

*Es ven un pis al carrer Llobera per l´agència. 

V případě zvratných sloves mohou nastat situace, kdy je třeba užít neosobní výrazy (hom, diuen que): 

*En aquesta empresa, es es conforma amb ben poca cosa. → En aquesta empresa, hom es conforma 

amb ben poca cosa / la gent es conforma amb ben poca cosa. (V této firmě se člověk spokojí s málem.) 

Neosobní zájmeno hi (el clític hi) 

Zájmeno hi tvoří neosobní konstrukce se slovesy: posar (dát, položit, napsat), dir (říci), tocar (dotýkat 

se, svítit apod.) a haver (být, existenciální vazba): 

Aquí hi posa que es ven. (Tady se píše, že se prodává.) 

En aquest cartell hi diu que està prohibit fumar. (Na tomto plakátě se říká, že je zakázáno kouřit.) 

En aquest despatx hi toca massa el sol. (Do této pracovny svítí příliš mnoho slunce.) 

Hi ha molta gent. (Je tu hodně lidí.) 

V prvních třech případech stojí slovesa, která jsou obvykle tranzitivní (vyžadují předmět ve 4. pádě). 

Když se kombinují se zájmenem hi, podmět mizí a věta se stává neosobní. Sloveso se tak časuje ve třetí 

osobě singuláru. Navíc mu předchází příslovečné určení místa. 
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V katalánštině je nejčastější užití zájmene hi v kombinaci se slovesem haver, s nímž tvoří existenciální 

vazbu, jehož předmět, který po něm následuje, je v katalánštině považován za předmět přímý. 

Zájmena bez syntaktické hodnoty (pronoms inherents) 

Existují slovesa, která jsou doprovázena jedním nebo více nepřízvučnými zájmeny. Tato zájmena 

nemají žádnou syntaktickou funkci a jde o jistý druh přípony, se kterou slovesa získávají nový význam. 

Některá slovesa tohoto typu uvádíme zde: 

Slovesa se zájmeny la, les, ho  

ballar-la  nacházet se v nešťastné situaci, hádce, při  

cagar-la  udělat chybu, hloupost  

campar(-se)-la  protloukat se životem  

dinyar-la  zemřít  

fer-la  obývat, bydlet, setrvávat na nějakém místě  

fer-ho  milovat se, souložit  

fer-s’ho  vyřešit situaci  

počůrat se, pochcat se, pokadit se, podělat se  

jugar-se-la  riskovat, vsadit co  

tenir-se-les, haver-se-les  hádat se, přít se  

fer-la bona  chybovat  

passar-s’ho bé  bavit se  

no tenir-les (totes)  nedůvěřovat, mít strach  

Slovesa se zájmenem en  

anar-se’n  odejít, zmizet  

tornar-se’n  vrátit se tam, odkud přišel  

sortir-se’n  zachránit se, vyváznout, dostat se z něčeho složitého  

fer-se’n  zaplatit za něco  

estar-ne  mít rád  

dir-ne  pojmenovat  

tenir-ne prou amb/de  mít dost čeho  

treure’n  získat něco, profitovat z něčeho  

Slovesa se zájmenem hi  

caure-hi  pochopit, trefit se  

clissar-hi  vnímat zrakem, vidět  

veure-(s’)hi  

conèixer-s’hi  být evidentní, být vidět  

entendre-hi  mít znalosti něčeho  

fer-s’hi  zvyknout si na něco  

mirar-s’hi  věnovat pozornost komu, čemu  

palpar-hi  dotýkat se  

sentir-hi  slyšet  

tocar-hi  zachytit; pochopit věci, tak jak jsou  

no tocar-hi  být blázen, být nerozumný  
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tornar-s’hi  vrátit něco někomu (jednání)  

dir-hi la seva  mínit, soudit  

no ser-hi tot  být blázen, poblázněný  

Slovesa se zájmenem es  

Nepřízvučné zájmeno se může doprovázet velké množství sloves, čímž mění jejich význam.  

• Slovesa, která jsou vždy zvratná: adir-se (hodit se k sobě, sedět si navzájem), adonar-se 
(uvědomit si), escarrassar-se (nadřít se v práci), entossudir-se (zatvrdit se), assemblar-se 
(podobat se), penedir-se (litovat), atd.  

• Slovesa, u kterých jsou možné obě varianty. V tomto případě je ale třeba rozlišovat mezi 
třemi případy:  

o Z tranzitivního slovesa se stává sloveso s předložkovým předmětem: recordar 
(pamatovat) / recordar-se(de) (pamatovat si), lamentar (litovat čeho) /lamentar-se 
(de) (naříkat si), dedicar (věnovat) /dedicar-se (a)(věnovat se).  

o Z kauzativního slovesa se stává sloveso neakuzativní: acostumar (mít ve zvyku, 
navyknout) /acostumar-se (a) (zvyknout si), convertir (přeměnit) /convertir-se (en) 
(stát se), enfonsar (potopit, zabodnout) /enfonsar-se (zhroutit se, potopit se).  

o Psychologická slovesa, která mají podmět-téma a předmět-původce děje, fungují ve 
zvratné variantě jako slovesa s podmětem – původcem děje a předložkovým 
předmětem s tematickou funkcí: doldre (bolet) /doldre’s (de) (stěžovat si, rmoutit se); 
interessar (zajímat) /interessar-se (en) (zajímat se).  

Přehled funkcí nepřízvučných zájmen (síntesi: les funcions dels pronoms 

clítics) 

Jak jsme mohli vidět, neexistuje jednoznačný vztah mezi nepřízvučným zájmenem a předmětem, 

jelikož každé nepřízvučné zájmeno může zastávat různé funkce a zároveň různé typy téhož předmětu 

mohou vyžadovat různá užití zájmena. 

Syntaktická funkce  Zájmeno  Syntagma  Příklady  

Podmět  partitivní  en  nominální 

skupina (NS) 

neurčitá  

Van passar-ne tantes, de coses, 

aquells dies...(Událo se tolik věcí 

tehdy...)  

nepartitivní  
 

Předmět 

přímý  

partitivní  en  NS neurčitá  N’has publicat gaires, de llibres? 

(Vydal jsi hodně knížek?)  

osobní  em/ens, 

et/us, 

el/els, 

la/les, es  

předložková 

skupina (PS) a  

A tu, et buscava! (Tebe jsem 

hledal!)  

Ara ja es vesteix tota sola. (Teď už 

se obléká úplně sama.)  

určitý  el/els, 

la/les  

NS určitá  El cotxe no el tinc jo, avui. (Já auto 

dnes nemám.)  

neutrum  ho  věta, això/allò  Ja ho has dit bé, això? (Už jsi to 

řekl správně?)  
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Předmět nepřímý  em/ens, 

et/us, 

li/els  

PS a  Li telefonaràs?  

(Zavoláš jí?)  

Předložkový předmět  en  PS de  Ara en parlem: un moment. (Teď to 

probereme, malé strpení.)  

Tard o d’hora en sortirem, de la 

crisi. (Dříve nebo později se z té 

krize dostaneme.)  

hi  PS a, en, per  No m’hi pots obligar! (Nemůžeš mě 

k tomu donutit!)  

Ja no hi pensava, en allò! (Už jsem 

na to nemyslela.)  

Per casa seva hi passem sovint.  

(K nim domů chodíme často.)  

Přívlastek  en  PS de  N’han fet una bona crítica, 

d’aquesta pel·lícula. (Na ten film 

vyšla dobrá kritika.)  

Příslovečné 

určení  

místa  hi  PS, 

adverbiální 

skupina 

(AdvS)  

A la biblioteca no hi puc estudiar.  

(V knihovně se nemůžu učit.)  

Aquí no hi viu ningú. (Tady nikdo 

nebydlí.)  

nástroje 

společenství 

prostředku 

(příčiny)  

hi  PS amb, 

sense, de  

Amb aquest professor no hi 

treballa ningú. (S tímto profesorem 

nikdo nepracuje.)  

účelu  
 

Příslovečné určení  podmínky  

času  

způsobu  

aspektu  

Jmenný 

přísudek  

Určitý (jen se 

slovesem ser)  

el, la, els, 

les  

NS určitá  Aquells els són, els Montané, o no? 

(Tamti jsou, anebo nejsou 

Montanovi?)  

Ostatní slovesa  ho, en, hi  ostatní 

skupiny  

És molt de la broma, tot i que 

d’entrada no ho sembli. (Je pro 

legraci, i když se to ze začátku 

nezdá.)  

No hi estic bé, en aquesta cadira. 

(Na této židli se mi nesedí dobře.)  

N’estic molt, de contenta. (Jsem s 

tím moc spokojená.)  

Doplněk  hi, en  NS, adjektivní 

skupina (AdjS)  

T’hi considero molt, d’intel·ligent, 

però aquí t’has equivocat. 
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(Považuji tě za hodně 

inteligentního, ale tady ses spletl.)  

Per què te’n van nomenar a tu, 

director? (Proč právě tebe 

jmenovali ředitelem?)  

Příslovečné určení 

modální/způsobu  

hi  SAdv  Abans vestia molt bé, però ara ja 

no hi vesteix gaire. (Dříve se 

oblékala velmi pěkně, ale teď už 

ne.)  

Neosobní  es, hi  NS původce 

děje  

Aquí hi diu que vagis amb compte. 

(Tady se říká, abys jezdil opatrně.)  

Es pensa massa, actualment. (V 

poslední době se hodně přemýšlí.)  

Inherentní/bez syntaktické 

hodnoty  

en, hi, ho, 

es, la/les  

–  anar-se’n (odejít odněkud/někam)  

veure-hi (vidět) sentir-hi (slyšet)  

passar-s’ho (bé/malament) prožít 

něco dobře/špatně  

dir-se (jmenovat se), doldre’s 

(naříkat si)  

ballar-la, passar-la magra (hádat 

se, udát se pohroma apod.)  

Kombinace zájmen (combinacions pronominals) 

Obecně platí, že jeden předmět může zastoupit jedno nepřízvučné zájmeno, proto logicky platí, že dva 

předměty jsou zastoupeny dvěma zájmeny, tři předměty třemi zájmeny apod. Všechna zájmena pak 

musí stát spolu, ať už se nachází před slovesem nebo za slovesem. 

V binárních kombinacích se může setkat přímý předmět (CD) s předmětem nepřímým (CI), nebo 

některý z nich s nějakým jiným. V případě, že se setká přímý předmět s nepřímým, budou se tvary 

zájmen kombinovat následujícím způsobem: 

• předmět nepřímý + předmět přímý + sloveso  
Va enviar [el regal] [als seus pares]. → Els el va enviar. (Poslal dárek (svým) rodičům. Poslal 
jim ho.) 
Compra [flors] [a les companyes de feina]. → Els en compra. (Kupuje květiny kolegyním z 
práce. Kupuje jim je.) 

• sloveso + předmět nepřímý + předmět přímý  
Vull donar [llibres] [a la meva cosina]. → Vull donar-li’n. (Chci dát knihy své sestřenici. Chci jí 
je dát.) 
Van explicar [la història] [als alumnes]. → Van explicar-los-la. (Povyprávěli příběh žákům. 
Povyprávěli jim ho.) 

V kombinaci tří nebo více zájmen bude pořádek nahrazovaných prvků následující: předmět nepřímý + 

předmět přímý + další komplement. 

Me l’hi portaran. (Portaran [el llibre] [a mi] [a la universitat]). (Přinesou mi knihu na univerzitu. Přinesou 

mi ji tam.) 
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Me n’hi agraden dues, de cullerades de sucre, amb el cafè. (dosl. Mám ráda dvě lžičky cukru v kávě.) 

Toto pořadí se může v některých případech měnit: 

• Dochází-li ke kombinaci se zvratným zájmenem es, uvádíme jej vždy na prvním místě:  
No se li poden tocar els cabells per res del món. (Nemůže se jí sahat na vlasy za nic na světě.) 

• V případě, kdy se kombinují zájmena přímého předmětu určitého (el, la, els, les) s nepřímým 
předmětem v singuláru (li), dochází na většině území ke změně zájmena li na hi a klade se až 
za zájmeno přímého předmětu.  
Va enviar [el regal] [al seu pare]. → L’hi va enviar. (Poslal dárek (svému) otci. Poslal mu ho.) 
Va regalar [la rosa] [a la seva xicota]. → La hi va regalar. (Daroval růži své dívce. Daroval jí ji.) 
Portaré [els llibres] [a la bibliotecària]. → Els hi portaré. (Odnesu knihy knihovnici. Odnesu jí 
je.) 
He de tornar [les llibretes] [a l’alumne]. → Les hi he de tornar. (Musím vrátit knihy žákovi. 
Musím mu je vrátit.) 

V katalánštině Valencijského společenství se však tvar li zachovává, stejně jako struktura: nepřímý 

předmět + přímý předmět. 

Va enviar [el regal] [al seu pare]. → Li’l va enviar. 

Va regalar [la rosa] [a la seva xicota]. → Li la va regalar. 

Portaré [els llibres] [a la bibliotecària]. → Li’ls portaré. 

Torna [les llibretes] [a l’alumne]. → Li les torna. 

V následujících tabulkách jsou uvedeny nejběžnější kombinace dvou zájmen. Příklady 1 až 4 odpovídají 

následujícím schématům: 

• Sloveso zakončené na souhlásku nebo polosamohlásku + zájmena. 
• Sloveso zakončené na samohlásku + zájmena. 
• Zájmena + sloveso začínající na souhlásku nebo polosouhlásku. 
• Zájmena + sloveso začínající na samohlásku nebo němé h. 
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4. pád  3. pád  

el  la  els  les  li  

em  1. -me’l  

2. -me’l  

3. me’l  

4. me l’  

1. -me-la  

2. -me-la  

3. me la  

4. me l’  

1. -me’ls  

2. -me’ls  

3. me’ls  

4. me’ls  

1. -me-les  

2. -me-les  

3. me les  

4. me les  

1. -me-li 

2. -me-li 

3. me li 

4. me li 

et  1. -te’l  

2. -te’l  

3. te’l  

4. te l’  

1. -te-la  

2. -te-la  

3. te la  

4. te l’  

1. -te’ls  

2. -te’ls  

3. te’ls  

4. te’ls  

1. -te-les  

2. -te-les  

3. te les  

4. te les  

1. -te-li  

2. -te-li  

3. te li  

4. te li  

es  1. -se’l  

2. -se’l  

3. se’l  

4. se l’  

1. -se-la  

2. -se-la  

3. se la  

4. se l’  

1. -se’ls  

2. -se’ls  

3. se’ls  

4. se’ls  

1. -se-les  

2. -se-les  

3. se les  

4. se les  

1. -se-li  

2. -se-li  

3. se li  

4. se li  

ens  1. -nos-el  

2. ‘ns-el  

3. ens el  

4. ens l’  

1. -nos-la  

2. ‘ns-la  

3. ens la  

4. ens l’  

1. -nos-els  

2. ‘ns-els  

3. ens els  

4. ens els  

1. -nos-les 

2. ‘ns-les 

3. ens les 

4. ens les 

1. -nos-li 

2. ‘ns-li 

3. ens li 

4. ens li 

us  1. -vos-el 

2. -us-el 

3. us el 

4. us l’ 

1. -vos-la 

2. -us-la 

3. us la 

4. us l’ 

1. -vos-els 

2. -us-els 

3. us els 

4. us els 

1. -vos-les 

2. -us-les 

3. us les 

4. us les 

1. -vos-li 

2. -us-li 

3. us li 

4. us li 

li (general)  1. -l’hi 

2. -l’hi 

3. l’hi 

4. l’hi 

1. -la-hi 

2. -la-hi 

3. la hi 

4. la hi 

1. -los-hi 

2. ‘ls-hi 

3. els hi 

4. els hi 

1. -les-hi 

2. -les-hi 

3. les hi 

4. les hi 

 

li (valencijština)  1. -li’l 

2. -li´l 

3. li’l 

4. li l’ 

1. -li-la 

2. -li-la 

3. li la 

4. li l’ 

1. -li’ls 

2. -li’ls 

3. li’ls 

4. li’ls 

1. -li-les 

2. -li-les 

3. li les 

4. li les 

 

els (3.pád)  1. -los-el 

2. ‘ls-el 

3. els el 

4. els l’ 

1. -los-la 

2. ‘ls-la 

3. els la 

4.els l’ 

1. -los-els 

2. ‘ls-els 

3. els els 

4. els els 

1. -los-les 

2. ‘ls-les 

3. els les 

4. els les 

 

 
en  hi  ho  em  et  ens  us  

em  1. -me’n 

2. -me’n 

3. me’n 

4. me n’ 

1. -m’hi 

2. -m’hi 

3. m’hi 

4. m’hi 

1. -m’ho 

2. -m’ho 

3. m’ho 

4. m’ho 

    

et  1. -te’n 

2. -te’n 

3. te’n 

4. te n’ 

1. -t’hi 

2. -t’hi 

3. t’hi 

4. t’hi 

1. -t’ho 

2. -t’ho 

3. t’ho 

4. t’ho 

1. -te’m 

2. -te’m 

3. te’m 

4. te m’ 

 
1. -te’ns 

2. -te’ns 

3. te’ns 

4. te’ns 

 

es  1. -se’n 1. -s’hi 1. -s’ho 1. -se’m 1. -se’t 1. -se’ns 1. -se-us 
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2. -se’n 

3. se’n 

4. se n’ 

2. -s’hi 

3. s’hi 

4. s’hi 

2. -s’ho 

3. s’ho 

4. s’ho 

2. -se’m 

3. se’m 

4. se m’ 

2. -se’t 

3. se’t 

4. se t’ 

2. -se’ns 

3. se’ns 

4. se’ns 

2. -se-us 

3. se us 

4. se us 

ens  1. -nos-en 

2. ’ns-en 

3. ens en 

4. ens en 

1. -nos-hi 

2. ‘ns-hi 

3. ens hi 

4. ens hi 

1. -nos-ho 

2. ‘ns-ho 

3. ens ho 

4. ens ho 

    

us  1. -vos-en 

2. -us-en 

3. us en 

4. us n’ 

1. -vos-hi 

2. -us-hi 

3. us hi 

4. us hi 

1. -vos-ho 

2. -us-ho 

3. us ho 

4. us ho 

1. -vos-em 

2. -us-em 

3. us em 

4. us m’ 

 
1. -vos-ens 

2. -us-ens 

3. us ens 

4. us ens 

 

li  1. -li’n 

2. -li’n 

3. li’n 

4. li n’ 

1. -li-hi 

2. -li-hi 

3. li hi 

4. li hi 

1. -li-ho 

2. -li-ho 

3. li ho 

4. li ho 

    

els 3.pád  1. -los-en 

2. ‘ls-en 

3. els en 

4. els n’ 

1. -los-hi 

2. ‘ls-hi 

3. els hi 

4. els hi 

1. -los-ho 

2. ‘ls-ho 

3. els ho 

4. els ho 

    

el 4.pád  1. -l’en 

2. -l’en 

3. l’en 

4. el n’ 

1. -l’hi 

2. -l’hi 

3. l’hi 

4. l’hi 

     

la 4.pád  1. -la’n 

2. -la’n 

3. la’n 

4. la n’ 

1. -la-hi 

2. -la-hi 

3. la hi 

4. la hi 

     

els 4.pád  1. -los-en 

2. ‘ls-en 

3. els en 

4. els n’ 

1. -los-hi 

2. ‘ls-hi 

3. els hi 

4. els hi 

     

les 4.pád  1. -les-en 

2. les-en 

3. les en 

4. les n’ 

1. -les-hi 

2. -les-hi 

3. les hi 

4. les hi 

     

en  
 

1. -n’hi 

2. -n’hi 

3. n’hi 

4. n’hi 
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I když jsou tyto tabulky neúplné, chybí např. kombinace tří zájmen, existují dvojice, které nelze 

kombinovat nikdy. Odpovídají jim šedá políčka. V kombinaci by se tedy neměla potkat tato zájmena: 

hi + hi, en + en, en + ho nebo ho + hi: 

Se sent perduda a la ciutat. (Cítí se ve městě ztracená.) 

*S’hi hi sent. 

S’hi sent perduda. (Cítí se tam ztracená.) 

S’hi sent a la ciutat. (To se ve městě cítí.) 

Treu cinc préssecs de la nevera. (Vytáhni z lednice pět broskví.) 

*Treu-ne-ne cinc. 

Treu-ne cinc de la nevera. (Vytáhni jich pět z lednice.) 

Treu-ne cinc préssecs. (Vytáhni z ní pět broskví.) 

Va portar allò de Brno. (Přivezl toto z Brna.) 

*En ho va portar. 

En va portar allò. (Toto odtamtud přivezl.) 

Ho va portar de Brno. (Přivezl to z Brna.) 

Va desar allò al calaix. (Vložil to do zásuvky.) 

*Hi ho va desar. 

Ho va desar al calaix. (Vložil to do zásuvky.) 

Hi va desar allò. (Vložil to tam.) 



  
95 

Vztažná zájmena a příslovce (relatius) 

Vztažná zájmena a příslovce slouží jako prostředky pro spojování vět v souvětí. Vyjadřují vztah k 

zastupovanému objektu, který budeme nazývat antecedent.  

Se m’ha espatllat el mòbil. + M’acabava de comprar el mòbil. (Rozbil se mi mobil. Právě jsem si koupil 

mobil.) 

Se m’ha espatllat el mòbil que m’acabava de comprar. (Rozbil se mi mobil, co jsem si právě koupil.) 

Rozlišujeme vztažné věty s explicitním antecedentem a vztažné věty s implicitním antecedentem (kde 

může být antecedent vnímán na základě kontextu nebo pragmatické interpretace). 

Tant el llibre que em vaig comprar ahir com el que em vaig comprar la setmana passada són molt 

interessants: qui en vulgui algun que m’ho digui. (Jak ta kniha, co jsem si koupil včera, tak ta, co jsem 

si koupil minulý týden, je moc zajímavá. Kdo by jednu chtěl, ať mi řekne.) 

Věty vysvětlující a věty vymezující (oracions explicatives i 

oracions especificatives) 

Věty s explicitním antecedentem dělíme na věty vysvětlující (explikativní) a věty vymezující 

(specifikující). 

Věty vymezující vymezují význam řídícího podstatného jména a v katalánštině je neoddělujeme čárkou. 

Els camions que anaven carregats van aturar-se a l’àrea de servei. (Kamióny, které byly plné, se 

zastavily ve služebním prostoru.) [Zastavily se kamióny, které byly plné, nikoliv ty, které byly prázdné.] 

Naopak věty vztažné vysvětlující je možné vynechat bez porušení smyslu věty řídící, neboť jen připojují 

dodatečnou informaci. V textu se oddělují čárkami: 

Els camions, que anaven carregats, van aturar-se a l’àrea de servei. (Kamióny, které byly plné, se 

zastavily ve služebním prostoru.) [Zastavily se všechny kamióny.] 

Tento rozdíl je relevantní jak z hlediska sémantického, tak morfosyntaktického nebo 

fonetickofonologického (což se odráží i v psané podobě). 

Věty vymezující vyžadují změnu intonace, což se v textu projeví psaním čárek. 

Z hlediska morfosyntaktického je třeba mít na paměti, že ne všechna vztažná zájmena se mohou objevit 

ve všech typech vztažných vět. Tak např. el qual, els quals, la qual, les quals nemohou plnit funkci 

podmětu ani přímého předmětu ve větách vymezujících, ale mohou ji plnit ve větách vysvětlujících. 
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Tvary vztažných zájmen a příslovcí (formes dels relatius) 

Většina vztažných zájmen a příslovcí se svým tvarem shoduje se zájmeny a příslovci tázacími.  

Vztažná zájmena (relatius pronoms) 

Que (který, která, kteří; jenž, jež, již) 

Vztažné zájmeno que je nejčastějším používaným vztažným zájmenem. Je nepřízvučné a vždy stojí před 

slovesem, nemění se ani v rodě ani čísle a je možné ho používat jak ve větách vysvětlujících a 

vymezujících, tak i ve větách s implicitním antecedentem. Dále se může vztahovat k osobám i k věcem. 

No trobo els fulls que vaig desar al calaix. (Nemůžu najít papíry, které jsem nechal v zásuvce.) 

Tota aquesta informació, que trobo molt interessant, l’has de compartir. (Celou tuto informaci, kterou 

shledávám velmi zajímavou, musíš sdílet.) 

El que em vas dir no era veritat. (To, co jsi mi řekl, nebyla pravda.) 

Ve vztažných větách vymezujících a vysvětlujících může plnit funkci podmětu, přímého předmětu nebo 

příslovečného určení času (rovnocenně s en què, en el/la qual): 

El noi que et mira amb tant d’interès és el meu germà. (Ten chlapec, který se na tebe se zájmen dívá, je 

můj bratr.) 

El cotxe que vam comprar la setmana passada és molt còmode. (Auto, které jsme koupili minulý týden, 

je velmi pohodlné.) 

El dia que em vaig casar plovia. (V den, kdy jsem se vdávala, pršelo.) 

Ve vztažných větách implicitnímu antecedentu vždy předchází člen, ukazovací zájmeno nebo číslovka. 

Může být doprovázen předložkou, a navíc se může vztahovat jak ke konkrétní osobě, tak k obecné věci 

(může jít o situaci, skutečnost nebo jednu či skupinu věcí, které nechceme nebo neumíme 

pojmenovat): 

El vestit que portes avui m’agrada més que el que portaves l’altre dia. (Šaty, které máš na sobě dnes, 

se mi líbí víc než ty, které jsi měla tuhle.) 

Aquest que surt davant de tot de la foto soc jo. (Ten, který je na fotce úplně vepředu, jsem já.) 

Parla del que vulguis, tothom t’escoltarà amb interès. (Mluv, o čem chceš, všichni tě budou se zájmem 

poslouchat.) 

Qui (kdo; který, která, kteří, které; ten kdo) 

Toto vztažné zájmeno se vztahuje k životným podstatným jménům. Je přízvučné a nemění se ani v rodě 

ani v čísle. Pokud stojí o samotě, odpovídá z morfologického hlediska mužskému rodu v jednotném 

čísle, ale může ho doprovázet člen, v takovém případě může vyjadřovat oba rody a obě čísla. Objevuje 

se ve větách vysvětlujících i vymezujících, ve kterých mu předchází předložky: a, amb, de, en, per: 

La noia de qui parlaves no em sona de res. (Ta dívka, o které jsi mluvil, mi není povědomá.) 
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La persona amb qui treballo millor és la Marina. (Člověk, s kterým se mi nejlépe pracuje, je Marina.) 

Ve větách s implicitním antecedentem může zastávat jakoukoliv funkci: 

Tu diràs amb qui vols treballar. (Záleží na tobě (dosl. Ty řekneš), s kým chceš pracovat.) 

Els qui creguin que no se’n sortiran ja ho poden deixar córrer ara. (Ti, co si myslí, že to nezvládnou, toho 

můžou nechat už teď.) 

Què 

Toto vztažné zájmeno stojí vždy s předložkou. Vztahuje se jen k věcem. Předchází mu předložky 

jednoduché a jednoslabičné: a, amb, de, en, per a jeho antecedent může být v singuláru nebo v plurálu, 

mužský nebo ženský. 

La raó per què es va presentar a la festa encara no la sé. (Důvod, proč přišel na večírek, ještě neznám.) 

Els materials amb què crea les seves obres són sorprenentment senzills. (Materiály, s kterými (dosl. z 

kterých) vytváří svá díla, jsou překvapivě jednoduché.) 

Qual (jehož, jejíž, jejichž; který, která, kteří, které) 

Toto zájmeno je přízvučné a vždy ho doprovází člen, proto disponuje tvary pro oba rody i čísla: el qual, 

la qual, els quals, les quals. 

Ve větách vysvětlujících může zastávat jakoukoliv funkci: podmět, příslovečné určení s téměř 

jakoukoliv předložkou, přívlastek, vztažné věty s neutrálním antecedentem. 

Ve vztažných větách vymezujících ale nemůže zastávat funkci podmětu, a zároveň nemůže být použito 

ve vztažných větách s implicitním antecedentem: 

Aquesta noia, el pare de la qual és escriptor, no té gens d’interès per la literatura. (Tato dívka, jejíž otec 

je spisovatel, se vůbec nezajímá o literaturu.) 

Els professors amb els quals parlaves l’altre dia no em sonen de res. (Profesoři, se kterými jsi tuhle 

mluvil, mi nejsou vůbec povědomí.) 

Els camions, els quals anaven carregats, es van aturar. (Kamióny, které jely plné, se zastavily.) 

Ale: 

Els camions els quals que anaven carregats es van aturar. (Kamióny, které jely plné, se zastavily.) 

Rovněž může tvořit konstrukci la qual cosa (což), jejímž antecedentem je celá předcházející věta a může 

jí předcházet předložka (ekvivalentem jí je cosa que, který ale nemůže stát s předložkou): 

Van emplenar malament tots els impresos, per la qual cosa es va anul.lar el procés. (Vyplnili špatně 

všechny formuláře, kvůli čemuž byl proces anulován.) 

Další možnosti: 

Vam convidar el delegat de la Generalitat, la qual institució ens donava suport en el projecte. (Pozvali 

jsme delegáta z Generalitat, instituce, jež nás podporovala v projektu.) 
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Tato konstrukce se však používá velmi zřídka, obvykle se objevuje bez podstatného jména: 

Vam convidar el delegat de la Generalitat, la qual ens donava suport en el projecte. (Pozvali jsme 

delegáta z Generalitat, která nás podporovala v projektu.) 

Vztažná příslovce (relatius adverbis) 

Mezi vztažná příslovce řadíme on (kde), com (jak), quan (kdy). 

On (kde) 

Používáme toto příslovce, pokud je antecedentem místo, protože jím vyjadřujeme “umístění”. Může 

se objevit jak ve větách vymezovacích a vysvětlujících, tak ve vztažných větách s implicitním 

antecedentem. Pokud antecedent není explicitní, vztažná věta musí mít časovou funkci uvnitř věty 

hlavní. Mohou mu předcházet některé předložky: a, (des) de, per, cap (a), vers, fins (a): 

El poble cap (a) on ens dirigíem estava perdut al mig de les muntanyes. (Vesnice, ke které jsme 

směřovali, byla ztracená uprostřed hor.) 

He fet neteja del despatx on treballo. (Uklidila jsem pracovnu, kde pracuji.) 

Passarem per on treballo. (Půjdeme kolem toho, kde pracuji.) 

Ale: 

*He fet neteja d’on treballo. 

V katalánštině, na rozdíl od jiných jazyků, je nepřirozené používat konstrukce s on u antecedentů 

časových nebo metaforických. V těchto případech se doporučuje používat předložku + qual/què: 

El moment on em van dir això… → El moment en què/en el qual em van dir això… (V momentě, ve 

kterém mi to řekli...) 

Hi ha famílies on això és molt habitual. → Hi ha famílies en què/en les quals... (Existují rodiny, ve 

kterých...) 

Quan (kdy) 

Toto vztažné příslovce obvykle používáme ve větách s implicitním antecedentem. Poukazuje na čas, 

který je totožný s časem události určené slovesem hlavní věty. Pokud antecedent není explicitní, 

vztažná věta musí mít časovou funkci uvnitř věty hlavní. 

Vine quan vulguis. (Přijď, až budeš chtít.) 

Començarem quan arribis. (Začneme, až přijdeš.) 

Nemůže mu předcházet předložka, a pokud má explicitní antecedent, může fungovat pouze ve větách 

vysvětlujících: 

No sé què va passar en aquell moment, quan tothom va marxar. (Nevím, co se stalo v té chvíli, kdy 

všichni odešli.) 

Ve větách vymezovacích je třeba použít zájmeno que nebo konstrukci předložka + què/qual: 
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No sé què va passar en el moment que/ en què/ en el qual tothom va marxar. 

Com (jak, jaký) 

Toto vztažné zájmeno vyjadřuje způsob a také se objevuje ve větách s implicitním antecedentem (tudíž 

vedlejší věta také plní funkci příslovečného určení způsobu vůči větě hlavní): 

S’han portat com si fossin dues persones grans. (Chovali se, jako by byli dva staří lidé.) 

Faré el cartell com em digueu. (Udělám ten plakát, jak mi řeknete.) 

Rovněž se může objevit ve větách vymezujících, kde jsou antecedentem výrazy manera nebo forma: 

M’agrada molt la manera com s’han comportat avui. (Líbí se mi způsob, jakým se dnes zachovali.) 
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Přídavná jména (adjectius) 

Přídavná jména neboli adjektiva jsou slovním druhem, který používáme pro popis charakteristik či 

vlastností podstatných jmen nebo pro roztřídění znaků, které podstatná jména definují. Adjektiva se s 

podstatnými jmény, která doprovázejí, shodují v rodě i čísle a obvykle jsou s nimi ve vztahu 

prostřednictvím funkce přívlastku, přístavku či predikátu.  

Rod a číslo přídavných jmen (gènere i nombre dels adjectius) 

Z hlediska flexe u přídavných jmen, podobně jako u podstatných, rozlišujeme rod a číslo. To v praxi 

znamená, že přídavné jméno má v katalánštině obvykle čtyři tvary: jednotné číslo mužského rodu, 

jednotné číslo ženského rodu, množné číslo mužského rodu a množné číslo ženského rodu. Tato 

skutečnost je blíže reflektována v následující tabulce: 
 

Jednotné číslo  Množné číslo  

Mužský rod  gruixut (tlustý)  gruixuts (tlustí)  

Ženský rod  gruixuda (tlustá)  gruixudes (tlusté)  

Základní formou přídavného jména je obvykle jednotné číslo mužského rodu, neboť právě v této formě 

jde z morfologického hlediska nejčastěji o kořen slova. Ze syntaktického hlediska je tato forma v 

katalánštině tou, která obvykle doprovází zájmena ve středním rodě: říkáme například això és clar (to 

je jasné), a ne *això és clara. Z těchto důvodů je tedy nutné ve slovníku hledat přídavná jména v této 

formě (jednotného čísla rodu mužského). U každého slovníkového hesla by ale mělo být jasně 

naznačeno, jak má vypadat forma rodu ženského: 

gruixut -uda (tlustý, -á)  

1. adj. [LC] Que té un gruix considerable. Una corda gruixuda. Un paper gruixut. 
2. adj. [LC] De tonalitat greu. Una veu gruixuda. 
3. adj. [LC] Important, greu, transcendent. És ben gruixut, això de quedar-se viuda a cinquanta 

anys!  
4. adj. [LC] Malsonant, grosser. Paraules gruixudes. 

Pokud slovníkové heslo neuvádí formu ženského rodu, znamená to, že dané přídavné jméno má 

stejnou formu pro mužský i ženský rod. 

agradable (příjemný)  

• adj. [LC] Que agrada, que fa plaer. Un so agradable. Un gust o un sabor agradable. Té un 
aspecte agradable.Una companyia agradable. 

 

Přídavná jména, která disponují těmito dvěma rozdílnými formami jednotného čísla (jedna pro mužský 

a jedna pro ženský rod), označujeme jako sklonná přídavná jména, zatímco ta, jež mají shodný tvar 

jednotného čísla pro mužský i ženský rod, označujeme jako nesklonná přídavná jména. 



  
101 

Sklonná přídavná jména (adjectius variables) 

U těchto přídavných jmen nepřidáváme v jednotném čísle mužského rodu žádnou koncovku, zatímco 

jednotné číslo ženského rodu tvoříme přidáním koncovky -a, množné číslo mužského rodu přidáním 

koncovky -s a množné číslo ženského rodu přidáním koncovky -es: 
 

Jednotné číslo  Množné číslo  

Mužský rod  content (spokojený)  contents (spokojení)  

Ženský rod  contenta (spokojená)  contentes (spokojené)  

Nutno dodat, že takto to nefunguje ve všech případech, proto sklonná přídavná jména ještě 

rozlišujeme podle toho, zdali jsou zakončená na souhlásku či samohlásku: 

Přídavná jména zakončená na souhlásku či polosamohlásku (adjectius acabats 

en consonant o semivocal) 

Všeobecně vzato jde o přídavná jména s přidáním základních koncovek: 

Jednotné číslo  Množné číslo  

Mužský rod: Ø  Ženský rod: -a  Mužský rod: -s  Ženský rod: -es  

content (spokojený)  contenta  contents  contentes  

petit (malý)  petita  petits  petites  

cofoi (hrdý)  cofoia  cofois  cofoies  

Pokud přídavné jméno končí na -s, -ç, -x, -ix, nebo -tx, množné číslo v mužském rodě bude vyjádřeno 

přidáním koncovky -os:  

Jednotné číslo  Množné číslo  

Mužský rod: Ø  Ženský rod: -a  Mužský rod: -os  Ženský rod: -es  

fals (falešný)  falsa  falsos  falses  

dolç (sladký)  dolça  dolços  dolces  

perplex (zaražený)  perplexa  perplexos  perplexes  

fluix (chabý)  fluixa  fluixos  fluixes  

gavatx (frantíkovský)  gavatxa  gavatxos  gavatxes  

Pokud přídavné jméno končí na -sc, -st, -xt nebo -ig, množné číslo v mužském rodě bude mít koncovku 

-s nebo -os:  

Jednotné číslo  Množné číslo  

Mužský rod: Ø  Ženský rod: -a  Mužský rod: -s/ -os  Ženský rod: -es  

fresc (čerstvý)  fresca  frescs / frescos  fresques  

trist (smutný)  trista  trists / tristos  tristes  

mixt (smíšený)  mixta  mixts/ mixtos  mixtes  

boig (bláznivý)  boja  boigs/ bojos  boges  

Pakliže přídavné jméno končí hláskou /w/, tedy obvykle v případě diftongů au, eu, ou, může při tvorbě 

ostatních forem z formy základní dojít ke dvěma typům změn: Je však třeba mít na paměti, že některá 

adjektiva končící na diftong patří z hlediska rodu mezi nesklonná přídavná jména, např.: lleu (lehký), 

breu (krátký).  
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Nahrazení koncového u písmeny a/e  

ateu (ateistický)  atea  ateus  atees  

hebreu (hebrejský)  hebrea  hebreus  hebrees  

Nahrazení koncového u písmenem v  

jueu (židovský)  jueva  jueus  jueves  

nou (nový)  nova  nous  noves  

esportiu (sportovní)  esportiva  esportius  esportives  

Další změny, k nimž může dojít, pokud přídavné jméno končí na souhlásku:  

Změna neznělé souhlásky ve znělou  

/t/ → /d/  buit (prázdný)  buida  buits  buides  

/c/ → /g/  groc (žlutý)  groga  grocs  grogues  

Pravopisné změny  

c → qu  txec (český)  txeca  txecs  txeques  

g → gu  amarg (hořký)  amarga  amargs  amargues  

ig → j/g  roig (rudý)  roja  roigs / rojos  roges  

ig → tj/tg  lleig (ošklivý)  lletja  lleigs / lletjos  lletges  

l → l·l  nul (neplatný)  nul·la  nuls  nul·les  

Přídavná jména zakončená na samohlásku (adjectius acabats en vocal) 
Pokud přídavné jméno končí na přízvučnou samohlásku, v ostatních formách dojde k obnovení 

etymologického -n-. To může vést ke ztrátě grafického vyznačení přízvuku přítomného v jednotném 

čísle mužského rodu: 

Jednotné číslo  Množné číslo  

Mužský rod: Ø  Ženský rod: -na  Mužský rod: -ns  Ženský rod: -nes  

pla (plochý)  plana  plans  planes  

amè (příjemný)  amena  amens  amenes  

fi (tenký)  fina  fins  fines  

bo (dobrý)  bona  bons  bones  

comú (společný)  comuna  comuns  comunes  

Pokud přídavné jméno končí na nepřízvučné -e, -o, je tato samohláska v jednotném čísle ženského rodu 

nahrazena písmenem -a, a koncovým -es v případě množného čísla ženského rodu:  

Jednotné číslo  Množné číslo  

Mužský rod: -o/-e  Ženský rod: -a  Mužský rod: -s  Ženský rod: -es  

ample (široký)  ampla  amples  amples  

dropo (líný)  dropa  dropos  dropes  

Naproti tomu pokud tato přídavná jména končí na nepřízvučné -i, -u, formy množného čísla i ženského 

rodu se tvoří dle základního paradigmatu, ačkoliv je třeba ještě graficky vyznačit přízvuk nad přízvučnou 

samohláskou v jednotném i množném čísle ženského rodu: 

Jednotné číslo  Množné číslo  

Mužský rod: Ø  Ženský rod: -a  Mužský rod: -s  Ženský rod: -es  

tebi (vlažný)  tèbia  tebis  tèbies  

perpetu (doživotní, věčný)  perpètua  perpetus  perpètues  
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Nesklonná přídavná jména (adjectius invariables) 

Nesklonná přídavná jména jsou ta, která mají v mužském i ženském rodě jednotného čísla stejný tvar. 

Některá z těchto adjektiv mají taktéž jediný tvar pro mužský i ženský rod množného čísla, zatímco jiná 

mají pro každý rod tvar jiný.  

Nesklonná přídavná jména v jednotném i množném čísle (adjectius invariables en 

singular i en plural) 

Nesklonná přídavná jména jsou ta zakončená na -al, -el, -il, -ant, -ent, -ar nebo samohlásku: 

Koncovka  Jed. číslo (muž./žen.)  Množ. číslo (muž./žen.)  

samohláska + l  -al  actual (aktuální)  actuals  

-el  cruel (krutý/á)  cruels  

-il  civil (občanský/á)  civils  

-nt  -ant  elegant (elegantní)  elegants  

-ent  exigent (náročný/á)  exigents  

samohláska + r  -ar  regular (pravidelný/á)  regulars  

-or  millor (lepší)  millors  

-a  -a  belga (belgický/á)  belgues  

-ista  laborista (labouristický/á)  laboristes  

-cida  homicida (vraždící)  homicides  

-e  -e  alegre (veselý/á)  alegres  

-ble  amable (milý/á)  amables  

-me  unànime (jednomyslný/á)  unànimes  

-ne  perenne (trvalý/á)  perennes  

-aire  xerraire (upovídaný/á)  xerraires  

Další případy  Zakončení na diftong  suau (hebký/á)  suaus  

breu (krátký/á)  breus  

greu (vážný/á)  greus  

lleu (lehký/á)  lleus  

Další  gran (velký/á)  grans  

afí (podobný/á)  afins  

miop (krátkozraký/á)  miops  

POZOR!  

Ne všechna adjektiva s těmito koncovkami patří mezi nesklonná:  

mal (špatný)  mala  mals  males  

tranquil (klidný)  tranquil·la  tranquils  tranquil·les  

sant (svatý)  santa  sants  santes  

atent (pozorný)  atenta  atents  atentes  

dolent (špatný)  dolenta  dolents  dolentes  

content (spokojený)  contenta  contents  contentes  

pobre (chudý)  pobra  pobres  pobres  
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Přídavná jména nesklonná v jednotném a sklonná v množném čísle (adjectius 

invariables en singular i variables en plural) 

Končí na -aç, -iç a -oç. Množné číslo mužského rodu končí na -os a množné číslo ženského rodu na -es, 

zatímco tvar jednotného čísla je stejný pro oba rody: 

Koncovka  Jednotné číslo  Množné číslo  

Mužský/ženský rod  Mužský rod (-os)  Ženský rod (-es)  

-aç  eficaç (efektivní)  eficaços  eficaces  

capaç (schopný/á)  capaços  capaces  

-iç  feliç (šťastný/á)  feliços  felices  

infeliç (nešťastný/á)  infeliços  infelices  

-oç  precoç (předčasný/á)  precoços  precoces  

veloç (rychlý/á)  veloços  veloces  

Rozdělení a pozice přídavných jmen v katalánštině (classes i 

posició dels adjectius en català) 

Přídavná jména v katalánštině obvykle dělíme do tří skupin dle jejich sémantických vlastností a pozice, 

kterou zastávají vůči podstatnému jménu, které doprovázejí: 

• Přídavná jména kvalitativní: popisují vlastnosti a mohou se nacházet před i za podstatným 
jménem 

• Přídavná jména vztahová: vždy se nacházejí za podstatným jménem, souvztažňují podstatné 
jméno s dalším subjektem ve větě 

• Přídavná jména příslovečná: popisují způsob a podobu, mohou být povinně před 
podstatným jménem či volitelně před i za podstatným jménem. 

Přídavná jména kvalitativní (adjectius qualificatius) 

Vyjadřují vlastnosti či charakteristiky podstatného jména, které doplňují. Obvykle je dělíme do sedmi 

podskupin, dle významových kritérií. 

1. Přídavná jména rozměru (adjectius de dimensió)  
Popisují vlastnosti spojené s rozměry podstatného jména, které doplňují (délka, šířka, 
hloubka). Příklady: gran (velký), petit (malý), alt (vysoký), baix (nízký), llarg (dlouhý), curt 
(krátký), enorme (obrovský), minúscul (miniaturní), ample (široký), estret (úzký), fondo 
(hluboký), superficial (povrchový), prim (štíhlý), doble (dvojitý, dvojnásobný), gruixut (tlustý). 

2. Přídavná jména fyzických vlastností (adjectius de propietats físiques)  
Popisují vlastnosti spojené s vnímáním prostřednictvím smyslů (zrak, sluch, čich, chuť a 
hmat), případně s fyzikálním stavem věcí. Příklady: àcid (kyselý), dolç (sladký), amarg (hořký), 
salat (slaný), brillant (zářivý), brut (špinavý), calent (teplý), dur (tvrdý), esmolat (ostrý), espès 
(hustý), ferm (pevný), fi (tenký), fluix (chabý), fragant (voňavý), lleuger (lehký), llis (hladký), 
net (čistý), opac (neprůhledný), pesant (těžký), pestilent (páchnoucí), picant (pálivý), pudent 
(zapáchající), raspós (drsný), rígid (tuhý), tou (měkký), transparent (průhledný).  

3. Přídavná jména rychlosti pohybu a umístění (adjectius de velocitat i posició)  
Popisují umístění či pohyb podstatných jmen, která doplňují. Příklady: accelerat (zrychlený), 
instantani (okamžitý), lent (pomalý), ràpid (rychlý), veloç (rychlý), ajupit (skrčený, ohnutý), 



  
105 

allunyat (vzdálený), dret (vzpřímený), exterior (vnější), interior (vnitřní), proper (blízký), llunyà 
(daleký), superior (vrchní), inferior (spodní) apod. 

4. Přídavná jména věku (adjectius d´edat)  
Popisují stáří či mládí, taktéž popisují další změny vyvolané působením času. Příklady: vell 
(starý), jove (mladý), gran (postarší), antic (starý), antiquat (zastaralý), arcaic (archaický), 
caduc (vetchý), etern (věčný), juvenil (mladý), novell (nezkušený), perpetu (doživotní), 
primerenc (brzký), tardà (pozdní), veterà (vysloužilý) apod. 

5. Přídavná jména barvy a tvaru (adjectius de color i de forma)  
Adjektiva barvy a tvaru jsou sdružená do stejné skupiny, neboť mají podobné gramatické 
vlastnosti a všeobecně vzato patří mezi nejvíce neutrální přídavná jména. 
Tato přídavná jména zahrnují výrazy klasické barevné škály: blanc (bílý), negre (černý), blau 
(modrý), groc (žlutý), vermell (červený), verd (zelený), gris (šedý), marró (hnědý), morat 
(tmavě fialový), lila (světle fialový); výrazy odkazující na předmět charakteristický pro daný 
barevný odstín: taronja (oranžová), salmó (lososová), rosa (růžová), turquesa (tyrkysová), 
violeta (fialová); případně další odvozené výrazy: ataronjat (naoranžovělý), blavós 
(namodralý) nebo složeniny: blau cel (nebeská modř), blau marí (mořská modř), gris perla 
(perlová šeď). 
Přídavná jména tvaru zahrnují výrazy jako rodó (kulatý), quadrat (čtvercový), triangular 
(trojúhelníkový), cilíndric (válcový), circular (kruhový), esfèric (kulový), rectangular 
(obdélníkový), romboïdal (kosodélníkový), hexagonal (šestiúhelníkový). 

6. Přídavná jména povahová (adjectius de caràcter)  
Jde o adjektiva vztahující se k povahovým vlastnostem, emocím, náladám, postojům apod. 
Obvykle se vztahují k živým tvorům. Příklady: antipàtic (nesympatický), afectuós (láskyplný), 
agradable (příjemný), simpàtic (sympatický), ferotge (divoký), alegre (veselý), content 
(spokojený), feliç (šťastný), infeliç (nešťastný), amoïnat (ustaraný), preocupat (ustaraný), 
empipat (naštvaný), gelós (žárlivý), generós (štědrý), fidel (věrný), conscient (uvědomělý), 
inconscient (bezděčný), just (spravedlivý), injust (nespravedlivý), lleial (oddaný), obsessiu 
(posedlý), dolent (zlý), benevolent (benevolentní). 

7. Přídavná jména hodnotící (adjectius d´avaluació)  
Adjektiva sloužící k vynášení subjektivních soudů o subjektech označených podstatnými 
jmény, která doprovázejí. Nejde o přímo vnímané vlastnosti, nýbrž o výroky závislé na 
očekáváních a soudech každého mluvčího. Příklady: absurd (absurdní), adequat (vhodný), 
important (důležitý), lleig (ošklivý), bonic (hezký), meravellós (nádherný), màgic (čarovný), 
fantàstic (fantastický), espantós (strašidelný), terrible (hrozný), horrible (děsný), horrorós 
(otřesný), elegant (elegantní), pobre (chudý), perfecte (bezvadný), satisfactori (uspokojivý), 
sinistre (zlověstný), notable (pozoruhodný), obvi (zřejmý), ordinari (obyčejný), excel·lent 
(výtečný). 

Stupňování přídavných jmen (graus dels adjectius) 

Většina kvalitativních přídavných jmen vyjadřuje vlastnosti, které se mohou lišit v intenzitě, kvantitě 

nebo stupni. Ke stupňování přídavných jmen dochází buď analyticky (přidáním kvantifikátorů 

jednotlivých stupňů) nebo synteticky (přidáním přípon, např. -íssim). U přídavných jmen rozlišujeme 

tři stupně. 

1. První (základní) stupeň (grau positiu)  
Základní tvar přídavných jmen, nikterak nepoznamenaný srovnáváním či superlativem. 

2. Druhý stupeň – porovnávání (grau comparatiu)  
Druhý stupeň přídavných jmen se tvoří přidáním příslovce més (více) či menys (méně) před 
základní tvar: 

o Vyšší stupeň vlastností: més + přídavné jméno + que  
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o Nižší stupeň vlastností: menys + přídavné jméno + que  
o Stejná míra vlastností: tan + přídavné jméno + com 

V některých případech si katalánština zachovává i nepravidelné tvary (původem z latiny), které existují 

vedle tvarů odvozených klasickým stupňováním:  

Základní stupeň  Druhý stupeň (porovnání)  

bo (dobrý)* millor (lepší)  més bo que... (lepší než...)  

dolent (špatný)  pitjor (horší)  més dolent que... (horší než...)  

gran (velký)  major (větší)  més gran que... (větší než...)  

petit (malý)  menor (menší)  més petit que... (menší než...)  

alt (vysoký)  superior (vyšší)  més alt que... (vyšší než...)  

baix (nízký)  inferior (nižší)  més baix que... (nižší než...)  

*Přídavná jména bo a dolent se ve významu kvalitativním kladou zpravidla před podstatné jméno a 

mění tvar na bon, bona a na mal, mala. Příklad: una bona noticia (dobrá zpráva)/un mal dia (špatný 

den). 

3. Třetí stupeň – superlativ (grau superlatiu)  

Superlativa vyjadřují nejvyšší/nejnižší míru vlastností. Kromě obyčejného superlativu máme v 

katalánštině ještě tzv. elativ (superlativ absolutní). 

o Superlativ (relatiu)  
Je tvořen přidáním určitého členu před tvar druhého stupně: el més… de (ten nej... z); 
el menys… de (ten nejméně... z), el millor... de (ten nejlepší... z), el pitjor... de (ten 
nejhorší... z). 

o Superlativ absolutní (absolut)  
Tvoří se: 

▪ Kvantitativními výrazy jako molt. Příklady: molt dolent (velmi špatný), molt bo 
(velmi dobrý) 

▪ Příponou -íssim. Příklady: dolentíssim (strašně špatný), boníssim (strašně 
dobrý) 

▪ Předponou re-. Příklady: redolent (strašně špatný), rebò (strašně dobrý) 
▪ Zdvojením (obvykle jen hovorově): dolent dolent 
▪ Vložením spojení més que: dolent més que dolent 

Některé superlativy pocházejí přímo z umělých latinských forem: suprem (nejvyšší), màxim (nejvyšší, 

maximální), mínim (minimální), òptim (optimální), pèssim (mizerný). 

Pozice kvalitativních přídavných jmen (posició dels adjectius qualificatius) 

Kvalitativní přídavná jména mohou stát před i za podstatným jménem, které doplňují. Postnominální 

pozice (za podstatným jménem) je v románských jazycích u přídavných jmen prakticky normou, 

nicméně občas se přídavná jména nacházejí i v prenominální pozici (před podstatným jménem). V 

takovém případě mají silně citový či hodnotící náboj, případně zdůrazňují danou vlastnost. Tato 

přídavná jména jsou často přívlastky, které vyjadřují již známé vlastnosti (ať už z kontextu či z vlastní 

podstaty substantiva): el cèlebre escriptor (slavný spisovatel), el nonagenari científic (devadesátiletý 

vědec). 

Pozice přídavného jména však někdy určuje i jeho přesný význam: 
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certa (història)  určitý příběh  (història) certa  pravdivý příběh  

bon (company)  dobrý společník  (company) bo  dobrosrdečný společník  

gran (home)  důležitý muž  (home) gran  starší/robustní muž  

pobre (noi)  politováníhodný chlapec  (noi) pobre  chudý chlapec  

rara (oportunitat)  vzácná příležitost  (oportunitat) rara  podivná příležitost  

Sled kvalitativních přídavných jmen (les seqüències d’adjectius qualificatius) 

Podobně jako i v jiných jazycích, pokud se v katalánštině za podstatným jménem objeví dvě nebo tři 

přídavná jména, obvykle jsou seřazena v určitém sledu, který si můžeme přiblížit následujícím 

schématem: 

podstatné jméno – přídavné jméno1 - přídavné jméno2 - přídavné jméno3 

• PŘÍDAVNÉ JMÉNO 1: adjektiva blíže určující jméno podstatné, např. vyjadřující barvu nebo 
tvar, pakliže se sejde více adjektiv tohoto typu; všeobecně (avšak ne bezpodmínečně nutně) 
má přednost přídavné jméno označující barvu: un full blanc rectangular / un full rectangular 
blanc (bílý obdélníkový list / obdélníkový bílý list).  

• PŘÍDAVNÉ JMÉNO 2: adjektiva vyjadřující věk, fyzikální vlastnosti, rozměry, pohyb či 
umístění; v rámci této skupiny adjektiv již dále neexistuje konkrétní pořadí: una impressora 
enorme nova / una impressora nova enorme (obrovská nová tiskárna / nová obrovská 
tiskárna).  

• PŘÍDAVNÉ JMÉNO 3: povahová a hodnotící adjektiva; obvykle jsou umístěna v nejkrajnější 
pozici: un home amable elegant (milý a elegantní muž).  

V prenominální pozici se obvykle nalézá pouze jedno přídavné jméno. 

Přídavná jména vztahová (adjectius relacionals o de relació) 

Vztahová přídavná jména (někdy nazývaná jako pseudoadjektiva) nepopisují vlastnosti subjektů, nýbrž 

souvztažňují jeden subjekt s jiným. Většinou se jedná o odvozeniny z podstatných jmen a významově 

odpovídají předložkovým syntagmatům, v nichž se nalézá podstatné jméno, které daná adjektiva 

nahrazují: 

el discurs presidencial (cf. el discurs del president) - prezidentský projev (projev prezidenta) 

la pluja primaveral (cf. la pluja de primavera) - jarní déšť (déšť na jaře) 

la votació parlamentària (cf. la votació del Parlament) - parlamentní hlasování (hlasování parlamentu) 

Druhy vztahových přídavných jmen (tipus d’adjectius relacionals) 

V rámci vztahových přídavných jmen rozlišujeme skupinu tématických přídavných jmen a klasifikačních 

přídavných jmen.  

Tématická přídavná jména (adjectius temàtics) 

Tématická přídavná jména obvykle doprovázejí predikativní substantiva, tedy podstatná jména 

označující např. děj a podobné subjekty. Často z pohledu účastníků významově nahrazují sloveso – 

mohou mít původce (který by v takovém případě byl “podmětem”), případně téma (v daném případě 
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“předmět přímý”). Tématická přídavná jména tak v praxi mohou odpovídat buďto původci nebo 

tématu onoho děje: 

la investigació policial (cf. la visita de la policia) - policejní vyšetřování (návštěva policie) 

l’exploració lunar (cf. l’exploració de la Lluna) - měsíční průzkum (průzkum Měsíce) 

Mezi těmito přídavnými jmény se nachází též tzv. etnická nebo referenční adjektiva, jež jsou odvozena 

od podstatných jmen označujících úřednické, politické či církevní funkce, případně od zeměpisných 

podstatných jmen (např. obyvatelská jména): 

la visita papal a l’Àfrica - papežská návštěva Afriky 

la producció catalana d’automòbils - katalánská produkce automobilů 

l’atac nord-americà a l’Iraq - americký útok v Iráku 

Klasifikační přídavná jména (adjectius classificatius) 

Tato přídavná jména zpravidla označují následující vztahy substantiv: časové, místní, příčinné, 

důvodové, účelové, cílové, dále pak vztahy týkající se prostředku. 

crema facial (cf. crema per a la cara) – obličejový krém (krém na obličej) 

transport terrestre (cf.transport per terra) – pozemní doprava (doprava po zemi) 

comunicació telefònica (cf.comunicació per telèfon) – telefonní komunikace (komunikace po telefonu) 

problema cardíac (cf.problema del cor) – srdeční potíže (potíže se srdcem) 

local comercial (cf.local per al comerç) – obchodní prostory (prostory pro obchod) 

Stupňování vztahových přídavných jmen (grau dels adjectius relacionals) 

Na rozdíl od kvalitativních přídavných jmen vztahová adjektiva nelze stupňovat, proto k nim nemůžeme 

přidávat porovnávací a další při stupňování běžně používané výrazy: 

palau poc reial (málo královský palác) 

visita molt papal (velmi papežská návštěva) 

Pozice vztahových přídavných jmen (posició dels adjectius relacionals) 

Vztahová přídavná jména se obvykle objevují hned za podstatným jménem, které doprovázejí: 

*discurs llarg presidencial → discurs presidencial llarg / llarg discurs presidencial 

(dlouhý prezidentský projev) 

Sled vztahových přídavných jmen (seqüències dels adjectius relacionals) 

Při kombinaci dvou tématických vztahových adjektiv se vždy řídíme následujícím schématem: 

[podstatné jméno [přídavné jménotéma/patiens [přídavné jménopůvodce]]] 
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Příklady: exploració lunar russa (ruský průzkum Měsíce), reforma educativa governamental (vládní 

vzdělávací reforma) 

Pokud se v jednom syntagmatu objeví zároveň tématická i klasifikační adjektiva, klasifikační stojí před 

tématickými: 

podstatné jméno - příd. jméno (jména)klasifikační - příd. jméno (jména)tématická 

Příklady: comunicació telefònica infantil (dětský telefonní hovor), transport marítim català (katalánská 

námořní doprava) 

Příslovečná přídavná jména (adjectius adverbials) 

Tato přídavná jména nelze zařadit ani do jedné z předchozích skupin, neboť nevyjadřují ani vlastnosti 

ani subjekty. Některá z těchto adjektiv se dají přirovnat k modálním slovesům či k příslovečnému 

určení. Rozlišujeme tři skupiny příslovečných přídavných jmen: 

1. Modální přídavná jména: vyjadřují možnost či pravděpodobnost, že subjekt označený 
podstatným jménem existuje nebo možnost/pravděpodobnost uskutečnění nějakého děje. 
Obvykle se nacházejí před podstatnými jmény:  
el presumpte autor de l’atracament - domnělý pachatel přepadení 
una possible declaració unilateral d’independència - možná jednostranná deklarace 
nezávislosti 

2. Aspektuální přídavná jména: obvykle vyjadřují časovou rovinu nebo frekvenci děje, mohou 
stát před i za podstatným jménem.  
les freqüents visites al metge - časté návštěvy u lékaře 
visites ocasionals a la seva mare - občasné návštěvy jeho/její matky 

3. Přídavná jména vymezující: upravují situaci nebo způsob, jak je subjekt či děj vnímán. Stejně 
jako v případě předchozí podskupiny, i tato adjektiva mohou stát před i za podstatným 
jménem:  
l’entrada ràpida a la classe - rychlý vpád do třídy 
propera parada - příští zastávka 
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Slovesa (verbs) 

Sloveso je ohebný slovní druh, jehož základními gramatickými kategoriemi jsou: osoba, číslo, čas, 

způsob, rod a vid. Ve většině případů je sloveso ve větě přísudkem. Ze sémantického hlediska sloveso 

vyjadřuje činnost, stav nebo uskutečňování.  

Dělení sloves (classes de verbs) 

Katalánská slovesa se dělí do dvou kategorií:  

1. Sponová (copulatius nebo atributius): do této kategorie patří sponová slovesa ser, estar, 
semblar. Tato slovesa spojují jmenný přísudek s podmětem. 

2. Přísudková (predicatius): zpravidla se jedná o slovesa ve funkci slovesného přísudku, které se 
dále dělí na slovesa tranzitivní (váží se s předmětem ve 4. pádě), slovesa intranzitivní 
(nevyžadují předmět), slovesa s předložkou (vyžadují předložkový předmět), zvratná, defektní 
(nemají plnou škálu základních tvarů), mezi která můžeme zařadit slovesa neurčitá. 

Sponová (verbs atributius o 

copulatius)  

ser, estar (být), semblar (vypadat)  
 

Přísudková 

(verbs 

predicatius)  

Tranzitivní 

(transitius)  

mirar (la televisió) (dívat se (na 

TV)), comprar (un regal) (koupit 

(dárek))  

 

Intranzitivní 

(intransitius)  

passejar (procházet se), plorar 

(plakat), riure (smát se), dormir 

(spát)  

 

S předložkou 

(preposicionals)  

dependre (de) (záležet na), 

adonar-se (de) (uvědomit si), 

centrar-se (en) (soustředit se na), 

creure (en) (věřit v), apod.  

 

Zvratná 

(pronominals)  

queixar-se (stěžovat si), atrevir-se 

(odvážit se)  

 

Defektní 

(defectius)  

Pomocná (auxiliars) haver, va  
 

 
Neurčité slovesné tvary (verbs 

impersonals)  

Existenciální sloveso 

haver-hi (být) 

Sloveso caldre (být 

zapotřebí) 

Slovesa označující 

meteorologické jevy 

nevar (sněžit), ploure 

(pršet) 
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Slovesné třídy (conjugacions) 

V katalánštině se slovesa mohou dělit do tří slovesných tříd (konjugací) podle zakončení v infinitivu:  

1. konjugace (primera 

conjugació)  

2. konjugace 

(segona conjugació)  

3. konjugace 

(tercera conjugació)  

-AR  -ER  -RE  -R  -IR (+-eix-)  

cantar, ballar, navegar, 

xatejar  

témer, créixer, haver, 

soler  

perdre, 

entendre  

dir, dur  llegir, patir, servir  

První konjugace (la primera conjugació) 

První slovesná třída zahrnuje slovesa zakončená v infinitivu na -AR, jako je např. sloveso treballar 

(pracovat). Ze všech tří slovesných tříd je to ta nejpočetnější, zahrnuje až 80% z celkového počtu 

katalánských sloves. Většina nově vzniklých sloves přijímá infinitivní koncovku -ar (xatejar (chatovat), 

clicar (klikat), tuitejar (tweetovat) atd.). Při časování sloves 1. konjugace je třeba mít na paměti některé 

pravopisné zásady:  

1. Slovesa zakončená na -car, -çar, -gar, -jar, -guar, -quar  
Když koncovka začíná na -e nebo -i, je třeba změnit poslední písmeno kořene: 

-car  ⇒  -qu-  

+ e/i  

tancar ⇒ tanques, tanquis  

-çar  ⇒  -c-  alçar ⇒ alces, alcis  

-gar  ⇒  -gu-  carregar ⇒ carregues, carreguis  

-jar  ⇒  -g-  penjar ⇒ penges, pengis  

-guar  ⇒  -gü-  desaiguar ⇒ desaigües, desaigüis  

-quar  ⇒  -qü-  adequar ⇒ adeqües, adeqüis  

2. Slovesa zakončená na -ear, -iar (po souhlásce), -oar, -uar (po souhlásce kromě g, q)  
Koncovky -i, -is, -in subjuntivu přítomného času jsou označeny dierezí: 

-ear  crear ⇒ creï, creïs, creïn  

-iar  guiar ⇒ guiï, guiïs, guiïn  

-oar  lloar ⇒ lloï, lloïs, lloïn  

-uar  actuar ⇒ actuï, actuïs, actuïn  

3. Slovesa zakončená na samohlásku + -iar  

Před koncovkami -i, -is, -in kořenová samohláska i zaniká a koncovka i se napíše s dierezí: 

voleiar ⇒ voleï, voleïs, voleïn  

esplaiar ⇒ esplaï, esplaïs, esplaïn  

enjoiar ⇒ enjoï, enjoïs, enjoïn  

cruiar ⇒ cruï, cruïs, cruïn  
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Druhá konjugace (la segona conjugació) 

Slovesa 2. slovesné třídy zahrnují slovesa zakončená v infinitivu na -er (jak přízvučné, tak nepřízvučné): 

saber (vědět/umět), voler (chtít), créixer (růst), témer (obávat se) a na -re perdre (ztratit), entendre 

(rozumět). Kromě toho sem patří slovesa jako dir (říkat) nebo dur (nést, nosit). Tato konjugace obsahuje 

sice nejmenší počet sloves (asi 4% z celkového počtu všech katalánských sloves), ale na druhou stranu 

se jedná o třídu s vysokým počtem nepravidelností. 

Tradičně se člení do dvou podtříd: 

1. Podřída II/A: sem patří slovesa, která se časují podle vzoru perdre (končící na –re). U těchto 
případů zaniká infinitivní - e ve tvarech budoucího času a kondicionálu: perdré, cauria. 

2. Podtřída II/B: sem patří slovesa, která se časují podle vzoru témer (končící na –er). U těchto 
slovesa se – e v budoucím čase a kondicionálu zachová: temeré, coneixeria. 

Některá slovesa 2. konjugace se mohou v kořeni slova psát v přízvučné slabice s e nebo s a. Mají tak 

dvojí infinitiv: jeure/jaure (ležet), treure/traure (vytáhnout), heure/haure (získat), néixer/nàixer 

(narodit se). Tvary s e jsou příznačné pro východní dialekty a tvary s a pro západní, ale jen pokud se 

tyto samohlásky nachází v přízvučné slabice. Pokud se tyto samohlásky nachází v nepřízvučné slabice, 

píše se v kořeni a: jauria, trauria, hauria, naixia. 

Třetí konjugace (la tercera conjugació)  

Do třetí slovesné třídy patří slovesa zakončená v infinitivu na – ir (kromě slovesa dir, které patří do 2. 

konjugace) a můžeme ji rozdělit do dvou podtříd: 

1. Podtřída III/A: sem patří slovesa, která v některých tvarech rozšiřují kmen o slabiku – eix (tzv. 
increment incoatiu). To je případ sloves servir (sloužit) nebo llegir (číst). 

2. Podtřída III/B: sem patří slovesa, která nevykazují rozšíření o slabiku – eix: ajupir (dřepnout), 
bullir (vřít), collir (sbírat), cosir (šít), cruixir (praskat), dormir (spát), eixir (vyjít), escopir 
(plivat), esmunyir (prosmyknout), fugir (utéct), grunyir (vrčet), munyir (dojit), obrir (otevřít), 
omplir (vyplnit), pudir (smrdět), retrunyir (hřmět), sentir (cítit), sortir (vyjít), tossir (kašlat) a 
slovesa od těchto sloves odvozená: acollir (přijmout), escollir (vybrat), adormir-se (usnout), 
descosir (odpárat), consentir (povolit), sobresortir (vyčnívat)…, kromě assentir (souhlasit) 
nebo dissentir (nesouhlasit) (srov. assenteixo, dissenteixo). 

Co do počtu sloves se nachází mezi první a druhou konjugací. Představuje zhruba 15% z celkového 

množství všech katalánských sloves. 

Neurčité slovesné tvary (formes no personals) 

Mezi neurčité tvary sloves patří neurčitek (infinitiu), přechodník (gerundi) a příčestí minulé (participi). 

Jde o neurčité tvary sloves, které nevyjadřují osobu, čas, vid a způsob. Navíc infinitiv a gerundium 

nevyjadřují ani číslo, což není případ participia, které díky tomu, že plní i funkci adjektiva, může 

představovat nejen změny v čísle, ale i v rodě. 
 

1. konjugace  2. konjugace  3. konjugace  

Infinitiv  cantar  témer / perdre  llegir  
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Gerundium  cantant  tement / perdent  llegint  

Participium  cantat  temut / perdut  llegit  

Složený infinitiv  haver cantat  haver temut/perdut  haver llegit  

Složené gerundium  havent cantat  havent temut/perdut  havent llegit  

Neurčitek (infinitiu) 

Je považován za základní tvar slovesa, který je uváděn ve slovnících, a slouží k rozlišení všech tří 

konjugací. Rozlišujeme infinitiv jednoduchý a složený. 

Z hlediska syntaktického může zastávat funkci substantiva nebo nominální skupiny: 

• Podmět: Riure és bo per a la salut. (Smích je zdraví prospěšný.) 
• Přímý předmět: Saps anar-hi? (Víš, jak se tam jde?) 
• Předmět po předložce: Vaig ser l’últim d’arribar. (Přišel jsem poslední.) 

V katalánských větách vedlejších může infinitiv představovat tři hodnoty: 

1. Současnost (simultaneïtat): tuto hodnotu představuje ve vazbách se slovesy pocitového 
vnímání, jako jsou slovesa veure (vidět) a sentir (cítit; slyšet). L’has vist actuar? (Viděl jsi ho 
jednat?); Jo encara no l’he sentit mai parlar en públic. (Já jsem ho ještě nikdy na veřejnosti 
mluvit neslyšela).  

2. Následnost (posterioritat): jedná se o slovesa vyjadřující potřebu, vůli, přání, v nepřímých 
větách tázacích se slovesy jako saber (vědět), ve vazbách finálních nebo časových s výrazy 
abans (předtím): Necessito que vinguis. (Potřebuji, abys přišel.); Vull arreglar la casa. (Chci 
opravit dům.); No sé com fer-ho. (Nevím, jak to udělat.); Soc aquí per ajudar-te. (Jsem tady, 
abych ti pomohl); Abans de venir, truca’m. (Předtím, než přijdeš, zavolej mi.).  

3. Předčasnost (anterioritat): ve větách uvozených výrazy času jako després (potom), v 
kauzálních konstrukcích, ve vedlejších větách závislých na adjektivech typu culpable (vinný) 
nebo substantivech gràcies (díky): Després de dinar anirem a fer un volt. (Po obědě půjdeme 
na procházku.); Em van criticar molt per parlar d’aquella manera. (Moc mě zkritizovali za to, 
jakým způsobem jsem mluvil.); Gràcies per venir. (Díky, že jste přišli.) (děj vět vedlejších se 
odehrává v čase, ve kterém se odehrává děj vět hlavních). 

V posledním případě může infinitiv jednoduchý alternovat s infinitivem složeným: Em van criticar molt 

per haver parlat d’aquella manera. (Kritizovali mě za to, jakým způsobem jsem mluvil.); Gràcies per 

haver vingut (ahir). (Díky, že jste přišli (včera).) (děj vedlejších vět se odehrává v čase, který se odehrál 

před časem děje vět hlavních). 
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Přechodník (gerundi) 

Přechodník se v katalánštině tvoří ze slovesného kmene koncovkami – ant (pro slovesa 1. třídy), - ent 

(pro slovesa 2. třídy), -int (pro slovesa 3. třídy). Na rozdíl od češtiny se v katalánštině přechodník hojně 

používá. 

1. konjugace  2. konjugace  3. konjugace  

cantant 

plorant 

esquiant 

navegant  

dient 

duent 

sent 

tement 

perdent 

havent  

llegint 

sentint 

dormint  

Je třeba poukázat na některé fonetické změny u sloves zakončených na -ure. U mnohých z nich se tvoří 

tvary gerundia nepravidelně (avšak srov.: rient, plaent): 

-ure ⇒ -vent/-vint  -ure ⇒ -ient  

beure (pít) ⇒ bevent 

ploure (pršet) ⇒ plovent 

viure (žít) ⇒ vivint 

escriure (psát) ⇒ escrivint 

jaure/jeure (ležet) ⇒ jaient 

caure (spadnout)⇒ caient 

traure/treure (vytáhnout)⇒ traient 

seure (sedět)⇒ seient 

Použití: přechodník se používá v perifrastických vazbách (estar + gerundium apod.), u jednoho ze dvou 

právě probíhajících dějů (Sortint de l´avió cantava. (Když vycházel z letadla, zpíval si.)), způsob, jakým 

děje probíhají (M´ho va dir plorant. (Řekl mi to s brekem.)). Může tedy v některých případech fungovat 

jako příslovečné určení způsobu nebo času za předpokladu, že se jedná o současnost nebo 

předčasnost. Do češtiny ho zpravidla překládáme celou větou uvozenou spojkami a, když, protože, 

přídavným jménem, příslovcem apod. : 

Vaig arribar panteixant. (Přijela jsem zadýchaná.) 

Venint cap aquí m’he trobat el Jordi. (Když jsem sem šla, potkala jsem Jordiho.) 

Složené gerundium stejně jako u složeného infinitivu představuje předčasnost vzhledem k momentu 

promluvy. Navíc složené gerundium umožňuje vytvořit úplné časové větné konstrukce, jako je vidět 

např. na tomto případě: 

Havent dinat, va marxar cap a casa. (Po obědě (poté, co se naobědval) odjel domů.) 

Příčestí (participi) 

Je tvar, který spolu s pomocným slovesem haver slouží k tvoření složených časů. Kromě toho tvary 

příčestí mohou plnit funkci adjektiv, proto se s podstatným jménem, které doprovází, shodují v rodě a 

čísle. 

Aquest matí s’ha espantat molt. (Dnes ráno se moc vylekal.) 

Aquesta noia fa cara d’espantada. (Tato dívka vypadá vystrašeně.) 

Tvary příčestí se tvoří koncovkami -at/-ada (1.konjugace), -ut/-uda (2. konjugace), -it/-ida 

(3.konjugace): 
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1.konjugace  2.konjugace  3.konjugace  

cantat, cantada 

navegat, navegada  

temut, temuda 

perdut, perduda  

llegit, llegida 

sentit, sentida  

Tvary příčestí vykazují celou řadou nepravidelností: 

Zvláštnosti: 1. konjugace  

První konjugace zahrnuje dvě slovesa, která mají každé dvě příčestí:  

matar (zabít) 

despertar (probudit se)  

matat, matada / mort, morta (zároveň je příčestím slovesa morir 

(zemřít)) 

despertat, despertada / despert, desperta (použití hlavně na 

Baleárských ostrovech).  

Zvláštnosti: 2. a 3. konjugace  

Rizotonická příčestí  

V 2. konjugaci nalezneme velké množství sloves, která mají nepravidelná tzv. “silná” příčestí, jež mohou 

být zakončena na -st, -s nebo -t. Podobně je tomu u 3. konjugace, kde nalezneme zakončení na 

souhlásky -s nebo -t.  

• Příčestí zakončená na -st(a)  

pondre (položit) 

veure (vidět)  

post 

vist  

• Příčestí zakončená na -s(a)  
Setkáme se s nimi především u sloves, jejichž kořen je zakončen na -n (kromě pondre). Také 
se objevují u sloves, jejichž kořen je zakončen na -t (složeniny s -metre), u dvou sloves s -u  
a u dvou sloves, jejichž kořen končí na -ny. A u slovesa 3.konjugace imprimir (tisknout) (spolu 
s jeho odvozeninami reimprimir nebo sobreimprimir).  

atendre (pečovat) 

entendre (rozumět) 

pretendre (usilovat) 

encendre (zapálit) 

fondre (rozpustit) 

suspendre (odložit) 

romandre (setrvat) 

dependre (záležet)  

atès, atesa 

entès, entesa 

pretès, pretesa 

encès, encesa 

fos, fosa 

suspès, suspesa 

romàs, romasa 

depès, depesa  

comprometre (zavázat se) 

permetre (dovolit)  

compromès, compromesa 

permès, permesa  

cloure (uzavřít) 

raure (krájet, spočívat)  

clos, closa 

ras, rasa (nebo také ragut, raguda)  

atènyer (dosáhnout) 

empènyer (zatlačit)  

atès, atesa 

empès, empesa  

imprimir (tisknout)  imprès, impresa  
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Setkáme se s nimi u sloves 2. konjugace s kmenem zakončeným na samohlásku nebo -ny, dále pak u 

sloves 3. konjugace s kořenem končícím na -r nebo u sloves 2. a 3. konjugace, jejichž kořen končí na -l. 

V posledních dvou případech se tvary mohou lišit, pokud koncové souhlásce předchází jiná souhláska 

(C): C+r+t vznikne Cert, a C+l+t vznikne Clert. 

coure (vařit) 

fer (dělat) 

dir (říkat) 

dur (nosit) 

treure/traure (vytáhnout) 

escriure (psát)  

cuit, cuita (tranzitivní)/ cogut, coguda (intranzitivní) 

fet, feta 

dit, dita 

dut, duta 

tret, treta 

escrit, a 

estrènyer (zúžit) 

constrènyer (přinutit)  

estret, a 

constret, a 

cobrir (pokrýt) 

obrir (otevřít) 

sofrir (trpět)  

cobert, coberta 

obert, oberta  

sofert, soferta (připouští se také sofrit, sofrida)  

oferir (nabídnout) 

morir (zemřít)  

ofert, oferta (připouští se také oferit, oferida) 

mort, morta  

complir (splnit) 

omplir (plnit) 

suplir (suplovat)  

complert, complerta (připouští se také complit, complida) 

omplert, omplerta (připouští se také omplit, omplida) 

suplert, suplerta (připouští se také suplit, suplida)  

resoldre (vyřešit) 

absoldre (osvobodit) 

toldre (odstranit) 

moldre (mlít)  

resolt, resolta 

absolt, absolta 

tolt, tolta 

mòlt, mòlta  

Nerizotonická příčestí: s velární souhláskou  

• Příčestí zakončená na -gut, -guda:  
Jedná se o příčestí sloves zakončených na -ler, -ldre, dále pak některých sloves zakončených 
na -ure (ta, která netvoří “silná” příčestí). Některá slovesa zakončená na -èixer (conèixer, 
aparèixer a jejich odvozeniny). Dále sem patří příčestí sloves tenir, venir (jejichž příčestí se 
tvoří z tvarů tindre a vindre) a příčestí slovesa córrer.  

moure (hýbat se) 

ploure (pršet) 

caure (spadnout) 

jaure (ležet) 

creure (věřit)  

mogut, moguda 

plogut, ploguda 

caigut, caiguda 

jagut, jaguda 

cregut, creguda  

valdre (platit, mít cenu) 

caldre (být potřeba) 

doldre (bolet)  

valgut, valguda 

calgut, calguda 

dolgut, dolguda  

soler (mít ve zvyku) 

valer (platit, mít cenu) 

voler (chtít)  

solgut, solguda 

valgut, valguda 

volgut, volguda  
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aparèixer (objevit se) 

conèixer (znát)  

aparegut, apareguda 

conegut, coneguda  

tenir (mít) 

venir (přijít) 

córrer (běžet)  

tingut, tinguda 

vingut, vinguda 

corregut, correguda  

• Příčestí zakončená na -scut, -scuda:  
Do této skupiny patří některá slovesa zakončená na -èixer, jako jsou slovesa merèixer 
(zasloužit si), créixer (růst), néixer (narodit se) a jejich odvozeniny, stejně tak sloveso viure 
(žít) (a jeho odvozeniny).  

viure (žít) 

reviure (ožít) 

merèixer (zasloužit si) 

créixer (růst) 

néixer (narodit se)  

viscut, viscuda 

reviscut, reviscuda 

merescut, merescuda 

crescut, crescuda 

nascut, nascuda  

Další nepravidelná příčestí  

ser (být) 

haver (pomocné slov.)  

estat, sigut, set 

hagut  

pertànyer (náležet) 

plànyer (slitovat se)  

pertanyut, pertanyuda / pertangut, pertanguda 

planyut, planyuda / plangut, planguda  

Oznamovací způsob (indicatiu) 

Indikativ je slovesný způsob, který se používá pro konstatování či popis objektivních skutečností. 

Nevyjadřuje tedy subjektivně pojatý děj a používá se ve větách oznamovacích a tázacích.  

Časy jednoduché (temps simples) 

Jednoduché časy jsou takové časy, které se tvoří synteticky, to znamená změnou koncovky, která se 

připojuje ke slovesnému kmeni. V oznamovacím způsobu rozlišujeme čtyři jednoduché časy: přítomný 

(present), imperfektum (imperfet), jednoduchý minulý čas (passat simple) a čas budoucí (futur). 

Přítomný čas (present) 

Forma 
 

1. konjugace  2. konjugace  3. konjugace  

saludar  témer  perdre  servir  dormir  

JO  saludo  temo  perdo  serveixo  dormo  

TU  saludes  tems  perds  serveixes  dorms  

ELL/ELLA/VOSTÈ  saluda  tem  perd  serveix  dorm  

NOSALTRES  saludem  temem  perdem  servim  dormim  

VOSALTRES  saludeu  temeu  perdeu  serviu  dormiu  

ELLS/ELLES/VOSTÈS  saluden  temen  perden  serveixen  dormen  

Avšak setkáváme se s celou řadou nepravidelností: 
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Samohláskové alternace  

U některých sloves 3. “jednoduché” konjugace (tedy u těch, která nepřijímají slabiku -eix), která mají 

samohlásku e nebo o v kořeni slova, dochází ke změně těchto samohlásek na i nebo u, pokud jsou 

nepřízvučné (jedná se o tvary singuláru a 3. osoby plurálu). Jsou to slovesa: collir (sbírat), cosir (šít), 

eixir (vyjít), escopir (plivat), sortir (vyjít), tossir (kašlat).  
 

collir  cosir  sortir  escopir  tossir  eixir  

jo  cullo  cuso  surto  escupo  tusso  ixo  

tu  culls  cuses  surts  escups  tusses  ixes  

ell/ella/vostè  cull  cus  surt  escup  tus  ix  

nosaltres  collim  cosim  sortim  escopim  tossim  eixim  

vosaltres  colliu  cosiu  sortiu  escopiu  tossiu  eixiu  

ells/elles/vostès  cullen  cusen  surten  escupen  tussen  ixen  

Velární rozšíření (increment velar) 

Vyskytuje se celá řada sloves, která v 1. osobě singuláru přijímají ke kmeni veláru /g/. Jedná se 

především o slovesa 2. konjugace, která jsou v kmeni zakončená na l nebo n: doldre (bolet), encendre 

(zapálit), romandre (zůstat), soler (mít ve zvyku), toldre (vytáhnout), tondre (stříhat) a všechna slovesa 

zakončená na -fendre, (-)fondre, (-)moldre, -pendre, (-)pondre, (-)prendre, -soldre, -tendre, (-)valer, (-

)vendre.  
 

doldre  pondre  resoldre  valer  prendre  ofendre  romandre  

jo  dolc  ponc  resolc  valc  prenc  ofenc  romanc  

tu  dols  pons  resols  vals  prens  ofens  romans  

ell/ella/vostè  dol  pon  resol  val  pren  ofèn  roman  

nosaltres  dolem  ponem  resolem  valem  prenem  ofenem  romanem  

vosaltres  doleu  poneu  resoleu  valeu  preneu  ofeneu  romaneu  

ells/elles/vostès  dolen  ponen  resolen  valen  prenen  ofenen  romanen  

Rovněž se velární souhláska objevuje u sloves zakončených v infinitivu na -ure, která můžeme navíc 

rozdělit do dalších tří skupin, protože kromě získání velární souhlásky představují další změny v 

indikativu přítomného času: 
 

skupina 1  skupina 2  skupina 3  

1. sg  -c  -sc  -c  -ig  -c  

2.-3. sg a 3. pl.  -u-  -u-  -u-  

1.-2. pl.  -v-  -i-  -Ø-  

Některá slovesa patřící do této skupiny jsou beure (pít), deure (dlužit), moure (hýbat), escriure (psát) 

nebo viure (žít). Tato slovesa mají veláru v 1. osobě singuláru, ale /v/ v 1. a 2. osobě plurálu: 

 beure  deure  escriure  viure  

jo  bec  dec  escric  visc  

tu  beus  deus  escrius  vius  

ell/ella/vostè  beu  deu  escriu  viu  

nosaltres  bevem  devem  escrivim  vivim  

vosaltres  beveu  deveu  escriviu  viviu  

ells/elles/vostès  beuen  deuen  escriuen  viuen  
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Do 2. skupiny patří slovesa jako veure (vidět), seure (sedět), caure (padat), jeure/jaure (ležet), 

treure/traure (vytáhnout)..., která mají v 1. a 2. osobě plurálu polosouhláskové -i- /j/: 
 

veure  seure  caure  jeure/jaure  treure/traure  

jo  veig  sec  caic  jec/jac  trec/trac  

tu  veus  seus  caus  jeus/jaus  treus/traus  

ell/ella/vostè  veu  seu  cau  jeu/jau  treu/trau  

nosaltres  veiem  seiem  caiem  jaiem  traiem  

vosaltres  veieu  seieu  caieu  jaieu  traieu  

ells/elles/vostès  veuen  seuen  cauen  jeuen/jauen  treuen/trauen  

Další 3. skupina sloves jako cloure (sevřít), coure (vařit), dir (říct), dur (nést), plaure (líbit se), raure 

(oškrábat) a riure (smát se) připojuje koncovku pro 1. a 2. osobu plurálu přímo ke kmeni slovesa: 
 

cloure  coure  dir  dur  plaure  raure  riure  

jo  cloc  coc  dic  duc  plac  rac  ric  

tu  clous  cous  dius  duus/dus  plaus  raus  rius  

ell/ella/vostè  clou  cou  diu  duu/du  plau  rau  riu  

nosaltres  cloem  coem  diem  duem  plaem  raem  riem  

vosaltres  cloeu  coeu  dieu  dueu  plaeu  raeu  rieu  

ells/elles/vostès  clouen  couen  diuen  duen  plauen  rauen  riuen  

Velára se objevuje i u sloves estar (být), poder (moci) a conèixer (znát): 
 

estar  poder  conèixer  

jo  estic  puc  conec  

tu  estàs  pots  coneixes  

ell/ella/vostè  està  pot  coneix  

nosaltres  estem  podem  coneixem  

vosaltres  esteu  podeu  coneixeu  

ells/elles/vostès  estan  poden  coneixen  

Další nepravidelná slovesa  

Vedle výše uvedených nepravidelností se vyskytují slovesa, pro která je typické velké množství 

nepravidelností v oznamovacím způsobu přítomného času. K nejčastějším patří: 
 

ser  haver  fer  anar  tenir  venir  saber  voler  

jo  soc  he/haig  faig  vaig  tinc  vinc  sé  vull  

tu  ets  has  fas  vas  tens  vens  saps  vols  

ell/ella/vostè  és  ha  fa  va  té  ve  sap  vol  

nosaltres  som  hem  fem  anem  tenim  venim  sabem  volem  

vosaltres  sou  heu  feu  aneu  teniu  veniu  sabeu  voleu  

ells/elles/vostès  són  han  fan  van  tenen  venen  saben  volen  

Užití (ús) 

Přítomný čas nedokonavý vyjadřuje především v současnosti probíhající děje nebo trvající stavy. 

Konkrétněji pak vyjadřuje: 
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1. Postupnost (progressivitat): děj se rozvíjí v momentě promluvy: Ara treballa. No el molestis. 
(Teď pracuje. Neruš ho.) 

2. Kontinuitu (continuïtat): děj se odehrává v určitém čase, jako avui, durant X temps, aquest 
any, atd. Aquest any treballa sovint des de casa. (Letos často pracuje z domu.) 

3. Opakování (habitualitat): děje, které se stále opakují: Tinc classe cada dia de 8 a 12. (Mám 
vyučování každý den od 8 do 12.) 

Další použití, která se v zásadě neliší od češtiny: 

1. Vědecká nebo nadčasová tvrzení: Nou per nou fan vuitanta-u. El gos és el millor amic de 
l’home. (Devět krát devět je osmdesát jedna. Pes je nejlepším přítelem člověka.) 

2. Obecné popisy: El Francesc és dos anys més jove que la seva germana. (Francesc je o dva roky 
mladší než jeho sestra.) 

3. Vyjádření myšlenek jiné osoby: Chomsky considera que la facultat del llenguatge és innata en 
els humans. (Chomsky tvrdí, že schopnost jazyka je u lidí vrozená.) 

4. Instrukce: Per imprimir a doble cara, cliques aquí i ja està. (Pro oboustranný tisk klikneš tady 
a je to.) 

5. Návrhy, pozvánky, prosby: Vens al cine aquest dissabte? T’envio el treball? Em poses aigua, si 
us plau? (Jdeš do kina tuto sobotu? Tu práci ti mám poslat? Dáš mi vodu, prosím tě.) 

Dále se může používat pro vyjádření budoucnosti a minulosti: 

1. Historický prézens (present històric)  
Vyjadřuje děje minulé a je rovnocenný s časem minulým jednoduchým a složeným. Může se 
používat ve dvou případech: v knihách o historii nebo v novinových článcích, které uvádějí 
údaje minulé, jež jsou relevantní i v přítomnosti: L’IEC publica les Normes ortogràfiques el 
1913. (IEC vydává Pravidla pravopisu v roce 1913.) 

2. Narativní prézens, též zpřítomňovací (present narratiu)  
Používá se zejména při vyprávění dějů minulých, kde přispívá k jejich oživení. Je rovnocenný s 
časem minulým: Tothom estava concentrat en l’exercici i de sobte va la professora i comença 
a cantar. (dosl. Všichni byli soustředění na cvičení a náhle učitelka jde a začne zpívat.) 

3. Prospektivní prézens (el present prospectiu)  
Odpovídá budoucímu času. V základě se používá pro vyjádření naplánovaných budoucích 
dějů, nebo těch, o kterých panuje jistota: Voldria anar a la platja dissabte, però segur que 
plou. (Chtěla bych jet na pláž, ale určitě bude pršet.) 

Souminulý čas/imperfektum (imperfet) 

Tvary (forma) 

U pravidelných sloves se imperfektum oznamovacího způsobu tvoří koncovkami -ava, -aves, -ava, -

àvem, -àveu, -aven (1. konjugace) nebo koncovkami -ia, -ies, -ia, -íem, -íeu, -ien (2. a 3. konjugace). 

Vzhledem k tomu, že na rozdíl od prézentu imperfektum nepřijímá slabiku -eix, obě skupiny 3. 

konjugace se tvoří stejně: 
 

1. konjugace  2. konjugace  3. konjugace  

saludar  témer  perdre  servir  dormir  

JO  saludava  temia  perdia  servia  dormia  

TU  saludaves  temies  perdies  servies  dormies  

ELL/ELLA/VOSTÈ  saludava  temia  perdia  servia  dormia  
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NOSALTRES  saludàvem  temíem  perdíem  servíem  dormíem  

VOSALTRES  saludàveu temíeu  perdíeu  servíeu  dormíeu  

ELLS/ELLES/VOSTÈS  saludaven  temien  perdien  servien  dormien  

Stejně jako v případě prézentu imperfektum oznamovacího způsobu představuje nepravidelnosti 

především u sloves 2. konjugace končících na -ure, která mohou mít rizotonické tvary (s nepřízvučným 

kořenem) nebo nerizotonické (tvoří se připojením nepřízvučné imperfektní koncovky). 

Nerizotonické tvary: 
 

coure  cloure  beure  deure  moure  ploure  

jo  coïa  cloïa  bevia  devia  movia  
 

tu  coïes  cloïes  bevies  devies  movies  
 

ell/ella/vostè  coïa  cloïa  bevia  devia  movia  plovia  

nosaltres  coíem  cloíem  bevíem  devíem  movíem  
 

vosaltres  coíeu  cloíeu  bevíeu  devíeu  movíeu  
 

ells/elles/vostès  coïen  cloïen  bevien  devien  movien  plovien  

Rizotonické tvary: 
 

caure  creure  jeure  riure  seure  treure  veure  

jo  queia  creia  jeia  reia  seia  treia  veia  

tu  queies  creies  jeies  reies  seies  treies  veies  

ell/ella/vostè  queia  creia  jeia  reia  seia  treia  veia  

nosaltres  quèiem  crèiem  jèiem  rèiem  sèiem  trèiem  vèiem  

vosaltres  quèieu  crèieu  jèieu  rèieu  sèieu  trèieu  vèieu  

ells/elles/vostès  queien  creien  jeien  reien  seien  treien  veien  

Slovesa dur, dir, fer se řídí tímto posledním vzorem. Stejně tak vykazuje nepravidelnosti sloveso ser: 
 

ser  fer  dur  dir  

jo  era  feia  duia  deia  

tu  eres  feies  duies  deies  

ell/ella/vostè  era  feia  duia  deia  

nosaltres  érem  fèiem  dúiem  dèiem  

vosaltres  éreu  fèieu  dúieu  dèieu  

ells/elles/vostès  eren  feien  duien  deien  

Užití (ús) 

Imperfektum se vymezuje vůči prézentu z hlediska časového: jestliže přítomný čas slouží k vyjádření 

dějů, které jsou simultánní s momentem promluvy, imperfektum vyjadřuje simultánnost s ději 

minulými. 

Imperfektum se používá tam, kde je v češtině nedokonavé sloveso a vyjadřuje: 

1. Děje, které představují jakousi dějovou kulisu (progressivitat): děj probíhající v minulosti, na 
jehož pozadí proběhl jiný jednorázový děj: Quan vaig arribar, el Francesc tot just sortia 
d’entrenament. (Když jsem dorazil, Francesc právě odcházel z tréninku.) 

2. Opakování v minulosti (habitualitat): děje, které se v minulosti často nebo pravidelně 
opakovaly: Abans em tocava matinar cada dia. (Dříve jsem musel vstávat časně každé ráno.) 
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3. Časově neomezené minulé děje (continuïtat): používá se pro vyjádření událostí, které trvaly 
po nějakou dobu v minulosti: Els ibers vestien roba feta de llana. (Iberové nosili oblečení z 
vlny.) 

Avšak může mít i další užití: 

• Narativní imperfektum (L´imperfet narratiu)  
V literárních dílech se může imperfektum používat u nedurativních dějů (morir-se (zemřít), 
casar-se (oženit se/ vdát se), esclatar una guerra (propuknout válka), anar-se’n (odejít), 
arribar (dorazit) atd.) s hodnotou odpovídající minulému času opisnému nebo 
jednoduchému: ...una hora després, moria sol, fracassat i arruïnat. (...hodinu poté umíral 
sám, ztroskotaný a zruinovaný.) 

• Delokutivní imperfektum (L´imperfet delocutiu) 
Používá se především v novinových textech ve významu dokonavém s verby dicendi: El 
president assegurava que la situació estava sota control. (dosl. Prezident ubezpečoval, že je 
situace pod kontrolou.) 

• Vyjádření výtky (L’imperfet de retret)  
Objevuje se v mluvených dialozích často v kombinaci s tázacím per què (proč), kdy mluvčí 
chce vytknout posluchači, že něco udělal, nebo neudělal: I, si ho sabies, per què no m’ho 
deies abans? Ens hauríem estalviat fer el ridícul! (A když jsi to věděl, proč jsi mi to neřekl 
předtím? Ušetřili bychom se toho trapasu!) 

• Prospektivní imperfektum (L’imperfet prospectiu)  
Vyjadřuje následnost vzhledem k momentu, který je brán jako referent. Má hodnotu 
podobnou prospektivnímu prézentu. Příklad: Per sort, l´endemà començaven les vacances. 
(Naštěstí druhý den začínaly prázdniny.) 

• Při vyjádření nenaplněných dějů (L’imperfet d’actes frustrats)  
Slouží pro vyjádření plánovaných nebo předvídatelných situací, které se nakonec neuskuteční 
kvůli nějaké překážce (vyskytují se především ve větách odporovacích). Příklad: En principi 
anàvem d’excursió, però sembla que plourà i al final ho hem deixat estar. (dosl. Zprvu jsme 
plánovali jet na výlet, ale zdá se, že bude pršet, tak jsme to nakonec nechali být.) 

• Imperfektum zdvořilosti (L’imperfet de cortesia)  
Používá se především v mluvené řeči pro zdvořilé vyjádření žádosti v přítomnosti. Nejčastěji 
se používá se slovesy venir (přijít), escriure (psát), desitjar (přát si) a voler (chtít): Volia una 
barra de pa. Perdoni, estava buscant un llibre... (Chtěla bych jeden chleba. Promiňte, hledám 
jednu knížku...) 

• V podmínkových větách (L’imperfet en les oracions condicionals)  
V rámci pravidel souslednosti časové se používá ve větách podmínkových pro vyjádření 
přítomnosti nebo budoucnosti. Sloveso věty hlavní je v minulém čase: Li vaig dir que si se 
n’anava, ja no podria tornar. (Řekl jsem mu, že jestli odejde, už se nebude moci vrátit.) 

• V dětských hrách (L’imperfet dels jocs infantils)  
Imperfektum používají děti při hrách při rozdělování rolí nebo popisu prostředí: Jo era l’indi i 
tu el cowboy, i ens trobàvem al fortí, d’acord? (Já budu Indián a ty kovboj a jsme jako v 
pevnosti, jo?) 

• V nepřímé řeči  
Pro vyjádření současnosti děje vedlejší věty s dějem věty hlavní, který je v některém minulém 
čase: Em va explicar que li agradava estudiar amb mi. (Řekl mi, že se mnou rád studuje.) 
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Minulý čas jednoduchý (passat simple) 

Forma 

Koncovky jednoduchého minulého času jsou následující: -i, -res, -Ø, -rem, -reu, -ren: 
 

1.konjugace  2. konjugace  3. konjugace  

saludar  témer  perdre  servir  dormir  

JO  saludí  temí  perdí  serví  dormí  

TU  saludares  temeres  perderes  servires  dormires  

ELL/ELLA/VOSTÈ  saludà  temé  perdé  serví  dormí  

NOSALTRES  saludàrem  temérem  perdérem  servírem  dormírem  

VOSALTRES  saludàreu teméreu  perdéreu  servíreu  dormíreu  

ELLS/ELLES/VOSTÈS  saludaren  temeren  perderen  serviren  dormiren  

Vedle pravidelných tvarů mají tři slovesa v tomto čase nepravidelné paradigma. Jedná se o slovesa: ser 

(být), fer (dělat), veure (vidět). 
 

SER  FER  VEURE  

jo  fui  fiu  viu  

tu  fores  feres  veres/veieres  

ell/ella/vostè  fou  féu  véu/veié  

nosaltres  fórem  férem  vérem/veiérem  

vosaltres  fóreu  féreu  véreu/veiéreu  

ells/elles/vostès  foren  feren  veren/veieren  

Užití (ús) 

Passat simple je minulý čas jednoduchý dokonavý. Odpovídá minulému času opisnému (anar + 

významové sloveso) a používá se pro vyjádření děje, který se odehrál v určitém ohraničeném časovém 

úseku v minulosti a který považujeme za ukončený. 

Obvykle ho doprovází časové výrazy jako: abans-d’ahir (předevčírem), ahir (včera), la setmana passada 

(minulý týden), el mes passat (minulý měsíc), nebo v opisné vazbě fa X temps (před X dobou). 

V současnosti se tento slovesný čas používá v mluvené podobě jen v oblasti l’Horta de València, v 

oblasti nazývané Elx a na Ibize; na zbytku území ho nahradil minulý čas opisný. V psaném projevu je 

zvykem střídat tvary minulého času jednoduchého a perifrastického ze stylistických důvodů. 
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Budoucí čas (futur) 

Tvary (forma) 

Tvary budoucího času se tvoří přidáním koncovek -é, -às, -à, -em, -eu, -an k infinitivním tvarům sloves. 

U sloves zakončených v infinitivu na – re koncová samohláska zaniká: 
 

1. konjugace  2. konjugace  3. konjugace  

saludar  témer  perdre  servir  dormir  

JO  saludaré  temeré  perdré  serviré  dormiré  

TU  saludaràs  temeràs  perdràs serviràs  dormiràs  

ELL/ELLA/VOSTÈ  saludarà  temerà  perdrà  servirà  dormirà  

NOSALTRES  saludarem  temerem  perdrem  servirem  dormirem  

VOSALTRES  saludareu  temereu  perdreu  servireu  dormireu  

ELLS/ELLES/VOSTÈS  saludaran  temeran  perdran  serviran  dormiran  

Co se týče tvarů budoucího času, je třeba mít na zřeteli některé zvláštnosti: 

Slovesa se samohláskovou alternací e/a v infinitivu:  

U sloves jeure/jaure, treure/traure, néixer/nàixer a heure/haure a u jejich odvozenin se budoucí čas 

(stejně jako je tomu v kondicionálu) vždy píše v kořeni slova se samohláskou a, protože je u těchto 

tvarů nepřízvučná: 
 

néixer/nàixer  jeure/jaure  treure/traure  

jo  naixeré  jauré  trauré  

tu  naixeràs  jauràs  trauràs  

ell/ella/vostè  naixerà  jaurà  traurà  

nosaltres  naixerem  jaurem  traurem  

vosaltres  naixereu  jaureu  traureu  

ells/elles/vostès  naixeran  jauran  trauran  

Slovesa 2. konjugace zakončená v infinitivu na nepřízvučné -er, tenir a venir  

Jedná se o slovesa saber, voler, valer nebo haver u kterých se, stejně jako je tomu u sloves tenir a venir, 

připojují koncovky budoucího času ke kmeni slovesa: sabr-, voldr-, valdr-, haur-, tindr- a vindr-: 
 

saber  voler  valer  haver  tenir  venir  

jo  sabré  voldré  valdré  hauré  tindré  vindré  

tu  sabràs  voldràs  valdràs  hauràs  tindràs  vindràs  

ell/ella/vostè  sabrà  voldrà  valdrà  haurà  tindrà  vindrà  

nosaltres  sabrem  voldrem  valdrem  haurem  tindrem  vindrem  

vosaltres  sabreu  voldreu  valdreu  haureu  tindreu  vindreu  

ells/elles/vostès  sabran  voldran  valdran  hauran  tindran  vindran  

Další slovesa  

Budoucí čas u sloves anar a fer se tvoří přidáním koncovek ke tvarům anir- a far-. Naopak budoucí čas 

slovesa ser se tvoří přidáním koncovek ke tvaru infinitivu (proto se v rámci budoucího času řadí mezi 

slovesa pravidelná): 
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anar  fer  ser  

jo  aniré  faré  seré  

tu  aniràs  faràs  seràs  

ell/ella/vostè  anirà  farà  serà  

nosaltres  anirem  farem  serem  

vosaltres  anireu  fareu  sereu  

ells/elles/vostès  aniran  faran  seran  

Užití (ús) 

Budoucí čas se používá pro označení dějů budoucích, ať už jsou to děje časově blízké nebo vzdálené, 

nebo se jedná o předpovědi: 

D’aquí a una estona vindrà la meva mare. (Za chvíli přijde maminka.) 

Demà aniré al dentista. (Zítra půjdu k zubaři.)  

Quan em jubili viatjaré per tot el món. (Až budu v důchodu, procestuji celý svět.) 

Další užití: 

Vyjádření minulosti (futur històric)  

V textech o historii se může budoucí čas používat pro označení dějů, které sice proběhly v minulosti, 

ale následovaly po jiném ději minulém. 

Anys després, publicarà una nova gramàtica. (dosl. Po několika letech vydá novou gramatiku.) 

V tomto případě může být budoucí čas nahrazen minulým časem jednoduchým nebo perifrastickým, 

byť budoucí čas v tomto případě dodává výpovědi expresivní nuanci. 

Pro vyjádření rozkazu (futur conatiu)  

V některých kontextech může budoucí čas získat imperativní hodnotu (hi pensaràs, oi? (popřemýšlíš o 

tom, že?)), což se u některých severozápadních dialektů projevilo postavením nepřízvučného zájmena 

v postverbální pozici u sloves v budoucím čase: Faràs-ho, eh? Pensaràs-hi, d’acord? (Uděláš to? 

Popřemýšlíš o tom?) 

Vyjádření pravděpodobnosti (futur de probabilitat)  

V katalánštině se na rozdíl od jiných románských jazyků, kde se pro vyjádření pravděpodobnosti užívá 

budoucího času, pravděpodobnost vyjadřuje opisnou vazbou se slovesem deure s infinitivem 

významového slovesa.: Sembla trista. Què li deu passar? (Vypadá smutně, co jí asi je?) A nikoliv *Què 

li passarà. 

Nádech pravděpodobnosti lze vysledovat ve větách hlavních u podmínkových souvětí: Si no fem una 

mica de publicitat d’aquest curset, no s’hi apuntarà ningú. (Pokud tomu kurzu neuděláme malou 

reklamu, pravděpodobně si ho nezapíše nikdo.) 

Rozhořčení a překvapení (futur concessiu i de sorpresa)  

Budoucí čas může rovněž označovat překvapení nebo pohoršení ve větách zvolacích a tázacích 

především pak v mluveném jazyce: Serà ruc! (To je ale osel!) 
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V odborném jazyce (futur de necessitat)  

Ve vědeckých textech může budoucí čas sloužit pro označení obecných zásad, předpověditelných 

následků konkrétních jevů apod.: Segons aquesta teoria, haurem d’analitzar les oracions com a 

sintagmes nominals. (dosl. Podle této teorie budeme muset analyzovat tyto věty jako nominální 

syntagmata.) 

Podmiňovací způsob (condicional) 

Tvary (forma) 

Tvoří se přidáním koncovek -ia, -ies, -ia, -íem, -íeu, -ien k infinitivu slovesa. U sloves končících na -re, 

koncová samohláska zaniká: 
 

1. konjugace  2. konjugace  3. konjugace  

saludar  témer  perdre  servir  dormir  

JO  saludaria  temeria  perdria  serviria  dormiria  

TU  saludaries  temeries  perdries  serviries  dormiries  

ELL/ELLA/VOSTÈ  saludaria  temeria  perdria  serviria  dormiria  

NOSALTRES  saludaríem  temeríem  perdríem  serviríem  dormiríem  

VOSALTRES  saludaríeu  temeríeu  perdríeu  serviríeu  dormiríeu  

ELLS/ELLES/VOSTÈS  saludarien  temerien  perdrien  servirien  dormirien  

Z formálního hlediska tvary kondicionálu vykazují stejné zvláštnosti jako tvary budoucího času:  

Slovesa se samohláskovou alternací e/a v infinitivu:  

U sloves jeure/jaure, treure/traure, néixer/nàixer a heure/haure a u jejich odvozenin se podmiňovací 

způsob (stejně jako je tomu u tvarů budoucího času) vždy píše v kořeni slova se samohláskou a, protože 

se u těchto tvarů nachází v nepřízvučné slabice:  
 

néixer/nàixer  jeure/jaure  treure/traure  

jo  naixeria  jauria  trauria  

tu  naixeries  jauries  trauries  

ell/ella/vostè  naixeria  jauria  trauria  

nosaltres  naixeríem  jauríem  trauríem  

vosaltres  naixeríeu  jauríeu  trauríeu  

ells/elles/vostès  naixerien  jaurien  traurien  

Slovesa 2. konjugace zakončená v infinitivu na nepřízvučné -er , tenir a venir  

Slovesa saber, voler, valer, haver, tenir a venir, jak už bylo vidět u budoucího času, tvoří kondicionál 

přidáním koncovek ke kmeni slova sabr-, voldr-, valdr-, haur-, tindr- a vindr-:  
 

saber  voler  valer  haver  tenir  venir  

jo  sabria  voldria  valdria  hauria  tindria  vindria  

tu  sabries  voldries  valdries  hauries  tindries  vindries  

ell/ella/vostè  sabria  voldria  valdria  hauria  tindria  vindria  

nosaltres  sabríem  voldríem  valdríem  hauríem  tindríem  vindríem  

vosaltres  sabríeu  voldríeu  valdríeu  hauríeu  tindríeu  vindríeu  

ells/elles/vostès  sabrien  voldrien  valdrien  haurien  tindrien  vindrien  
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Další slovesa:  

Tvary kondicionálu u sloves anar a fer se tvoří přidáním koncovek k tvarům anir- a far-. Vedle toho 

slovesa ser a haver disponují dvojími tvary - vedle obvyklých pravidelných tvarů mají tvary fora (sloveso 

ser) a haguera (haver): 
 

anar  fer  ser  haver  

jo  aniria  faria  seria  fora hauria  haguera  

tu  aniries  faries  series  fores  hauries  hagueres  

ell/ella/vostè  aniria  faria  seria  fora hauria  haguera  

nosaltres  aniríem  faríem  seríem  fórem  hauríem  haguérem  

vosaltres  aniríeu  faríeu  seríeu  fóreu  hauríeu  haguéreu  

ells/elles/vostès  anirien  farien  serien  foren  haurien  hagueren  

Užití (ús) 

Podmiňovací způsob se používá: 

1. k vyjádření hypotetických dějů, jinak řečeno, takových dějů, které mluvčí vnímá jako stěží 
realizovatelné nebo málo pravděpodobné: Si tingués voluntat, estudiaria més. M’agradaria 
quedar-me més temps aquí, però no sé si podré. (Kdyby měl vůli, studoval by víc. Ráda bych 
tady zůstala déle, ale nevím, zda budu moci.) 

2. v souslednosti časové pro vyjádření budoucnosti: Li vaig dir que hi aniria. Em va prometre 
que s’ho miraria. (Řekl jsem mu, že tam půjdu. Slíbil mi, že se na to podívá.) 

Vedle toho se podmiňovací způsob používá v těchto případech: 

1. Zdvořilá žádost (el condicional de cortesia)  
Stejně jako u zdvořilostního imperfekta se používá v dialozích pro vyjádření respektu k 
posluchači: Podries canviar de canal, si us plau? (Mohl bys přepnout kanál, prosím tě?) 

2. Rada nebo připomínka (el condicional de consell)  
Často se používá při vyjádření rady nebo připomínky: Jo, si fos tu, aniria directament a 
l’oficina a preguntar-ho. Hauries de ser més decidit. (Na tvém místě bych se na to šla zeptat 
přímo do kanceláře. Měl bys být rozhodnější.) 

3. Domněnka (el condicional amb valor evidencial)  
Podmiňovací způsob se může dále používat v novinářských textech nebo v akademických 
textech pro vyjádření toho, že tvrzení nebylo potvrzeno, je jen provizorní nebo náleží 
někomu jinému: Segons la hipòtesi Marí-Solà, aquesta pronominalització només seria pròpia 
del català central. (dosl. Podle hypotézy dvojice Marí-Solà by tato pronominalizace byla 
charakteristická pro centrální katalánštinu.) 

4. Vyjádření překvapení (el condicional de sorpresa)  
Ve větách zvolacích uvozených výrazy veges/ves si je možné použít kondicionál pro vyjádření 
překvapení nebo rozhořčení: Ves si no tindries diners! (A co kdybys neměl peníze.) 

  



  
128 

Složené časy (temps compostos) 

Složené časy jsou časy, jejichž tvary jsou tvořeny dvěma komponenty: časovanými tvary pomocného 

slovesa haver a příčestím významového slovesa. 

Avšak ne všechny složené časy se tvoří pomocí pomocného slovesa haver. V případě opisného 

minulého času a opisného předminulého času (passat perifràstic a passat anterior perifràstic) se tvoří 

pomocí pomocného slovesa va, jehož tvary odpovídají indikativu prézentu slovesa anar s výjimkami v 

1. a 2. osobě plurálu. 

Perfet 

Perfektum se tvoří indikativními prézentními tvary pomocného slovesa haver a příčestím významového 

slovesa: 

jo  he  

haver saludat/temut/perdut/servit/dormit 

tu  has  

ell/ella/vostè  ha  

nosaltres  hem  

vosaltres  heu  

ells/elles/vostès  han  

Perfektum oznamovacího způsobu má v katalánštině dvě hlavní použití: 

1. Označuje minulé děje, které jsou v přítomnosti relevantní, nebo jejichž důsledky v 
přítomnosti přetrvávají, ale nejsou nijak specificky časově vymezené: Encara no hi he estat, a 
Praga. (Ještě jsem v Praze nebyla.) 

2. Vyjadřují události nebo situace, které proběhly v časovém úseku, který ještě neskončil: 
Aquest matí he anat a l’oficina. (Dnes ráno jsem šel do kanceláře.)  

Obecně se pojí s výrazy času jako avui (dnes), aquest matí (dnes ráno), aquest any (letos), enguany 

(letos), fins ara (doteď), aquest estiu (toto léto), darrerament (v poslední době), en els últims mesos (v 

posledních měsících) atd. Stejně tak může být považován za časový úsek i celý lidský život: He visitat la 

República Txeca dues vegades. (Českou republiku jsem navštívila dvakrát (v životě). 

Plusquamperfet 

Předminulý čas se tvoří prostřednictvím tvarů haver v imperfektu a příslušného příčestí: 

jo  havia  

saludat/temut/perdut/servit/dormit  

tu  havies  

ell/ella/vostè  havia  

nosaltres  havíem  

vosaltres  havíeu  

ells/elles/vostès  havien  

Předminulého času se užívá k označení dějů, které proběhly před jiným časem minulým: Abans que 

m’ho diguessis ja ho havia fet. (Udělal jsem to předtím, než jsi mi to řekl.) 

Může mít i další použití: 
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1. Pro vyjádření kontrastu (plusquamperfet de contrast)  
V kontrastu s minulým časem složeným (perfet). Pro vyjádření děje, který už proběhl nebo 
právě probíhá. Mai no he estat a Barcelona. (Nikdy (dosud) jsem v Barceloně nebyla.) X Mai 
no havia estat a Barcelona. (Nikdy (předtím) jsem v Barceloně nebyla. (mluvčí je právě v 
Barceloně). No m´havia passat mai [fins ara]. (Nikdy se mi to nestalo (doteď).) 

2. Pro vyjádření dávného děje (plusquamperfet de llunyania)  
Označujeme jím děje, které se udály v minulosti, která je nejistá nebo velmi dávná: N’havíem 
parlat alguna vegada, però ara no ho recordo. (Už jsme o tom někdy mluvili, ale už si to 
nepamatuji.) 

3. V nepřímé řeči, souslednost časová (estil indirecte)  
V nepřímé řeči se používá pro označení dějů, které proběhly před dějem, který je v hlavní 
větě vyjádřen slovesem v minulosti. Předčasnost se v češtině těžko vyjadřuje: Em va dir que 
no l´havia vist. (Řekl mi, že ho neviděl.) 

Minulý čas opisný (passat perifràstic) 

Tvoří se pomocí va a infinitivu významového slovesa: 

jo  vaig  

saludar / témer / perdre / servir / dormir  

tu  vas  

ell/ella/vostè  va  

nosaltres  vam  

vosaltres  vau  

ells/elles/vostès  van  

Má stejné užití jako minulý čas jednoduchý s tím rozdílem, že minulý čas opisný je na většině území 

živý. 

Minulý čas závislý (passat anterior) 

Minulý čas závislý se skládá z minulého času jednoduchého pomocného slovesa haver a příčestí 

významového slovesa: 

jo  haguí  

saludat/temut/perdut/servit/dormit  

tu  hagueres  

ell/ella/vostè  hagué  

nosaltres  haguérem  

vosaltres  haguéreu  

ells/elles/vostès  hagueren  

Používá se k označení děje, který bezprostředně předchází jinému ději minulému. Od předminulého 

času se liší tím, že označuje velmi konkrétní děje (nemůže označovat v minulosti opakující se nebo 

vyvíjející se situace). Jde o čas knižní, který je v mluveném jazyce nahrazován minulým časem 

jednoduchým nebo opisným: Tot just hagueren marxat, l’Adrià tingué una idea brillant. (Sotva odešli, 

dostal Adrià skvělý nápad.) 

Opisný minulý čas závislý (passat anterior perifràstic) 

Je ekvivalentem k minulému závislému času a tvoří se prostřednictvím pomocného va a složeného 

infinitivu (haver + participi): 
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jo  vaig  haver  

saludat / temut / perdut / servit / dormit  

tu  vas  

ell/ella/vostè  va  

nosaltres  vam  

vosaltres  vau  

ells/elles/vostès  van  

Složený budoucí čas (futur perfet) 

Budoucí čas složený se tvoří pomocným slovesem haver a příčestím významového slovesa:  

jo  hauré  

saludat / temut / perdut / servit / dormit  

tu  hauràs  

ell/ella/vostè  haurà  

nosaltres  haurem  

vosaltres  haureu  

ells/elles/vostès  hauran  

Složené futurum je považováno za čas dokonavý a označuje děje budoucí, které nastanou a skončí před 

jiným dějem budoucím. D’aquí a dos anys ja haurem acabat les obres de la biblioteca. Quan sortim de 

la crisi jo ja m’hauré jubilat. (Za dva roky/do dvou let dokončíme práci na knihovně. Do té doby, než 

budeme z krize venku, už budu důchodce.) 

Podmiňovací způsob složený (condicional perfet) 

Tvoří se prostřednictvím pomocného slovesa haver v podmiňovacím způsobu a příčestím významového 

slovesa: 

jo  hauria  

saludat / temut / perdut / servit / dormit  

tu  hauries  

ell/ella/vostè  hauria  

nosaltres  hauríem  

vosaltres  hauríeu  

ells/elles/vostès  haurien  

Složený kondicionál: 

1. Používá se v nepřímé řeči tam, kde by byl v řeči přímé použit budoucí čas složený. Em van dir 
que cap a les 6 ja haurien enllestit la feina. (Řekli mi, že kolem šesté už budou mít práci 
dokončenou.) 

2. Používá se pro označení hypotetických situací v minulosti, které se nerealizovaly, nebo pro 
vyjádření domněnky v minulosti: Si haguessis vingut, no m’hauria enfadat. Jo mai no ho 
hauria fet així. (Kdybys býval přišel, nebyla bych se bývala naštvala. Já bych to tak nikdy 
neudělal.) 

3. Při vyjádření zdvořilosti v kontextech, které vyžadují dokonavost: No hauríeu pas trobat uns 
guants negres, quan heu marxat de la classe? (Nenašli se tu černé rukavice, když se odcházelo 
ze třídy?) 
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Subjunktiv (subjuntiu) 

Obecně je subjunktiv považován za slovesný způsob, který slouží k vyjádření pochybnosti vzhledem k 

míře pravdy obsažené ve větě a pro vyjádření přání a vůle. Dále pak může přebírat druhotnou 

informativní funkci (subjuntiu temàtic). Obvykle je subjunktiv spojován s větami vedlejšími nebo 

zápornými (přesněji se záporkou no). Existuje celá řada druhů spojovacího způsobu: 

Volní subjunktiv (subjuntiu volitiu)  

Stojí ve větách vedlejších po slovesech nebo vazbách věty hlavní vyjadřujících vůli nebo přání: voler 

(chtít), desitjar (přát), tenir ganes (mít chuť něco dělat), ordenar (přikazovat), obligar (nutit), exigir 

(vyžadovat), demanar (žádat), pretendre (snažit se), procurar (zkusit) atd. Do češtiny se spojka que 

překládá jako aby: Els van ordenar que sortissin d’allí immediatament. Desitjo que puguis venir a l’acte. 

(Přikázali jim, aby odtamtud urychleně odešli. Přeji si, abys mohl na tu událost přijít.) 

Větou hlavní můžeme dále vyjádřit potřebu prostřednictvím sloves nebo vazeb: fer falta (být potřeba), 

caldre (být nutné), convenir (být vhodné): Cal que hi anem. Convindria que t’hi impliquessis més. (Je 

třeba, abychom tam šli. Bylo by vhodné, aby ses více zapojil.) 

Do této skupiny můžeme zařadit i subjunktiv vedlejších vět účelových uvozených spojkou perquè: Hi he 

de parlar perquè m’aclareixi què va passar. (Musím si s ním promluvit, aby mi objasnil, co se stalo.) 

Nebo ve větách hlavních pro vyjádření přání (tant de bo, així): Tant de bo a partir d’ara tot vagi millor. 

(Kéž by bylo odteď všechno lepší.) Així desapareguis! (Ať jsi pryč!) 

Pochybnost (subjuntiu dubitatiu)  

Stojí ve vedlejších větách po slovesech věty hlavní vyjadřujících pochybnost, nejistotu, možnost, 

pravděpodobnost apod. Jedná se o slovesa či vazby typu: dubtar (pochybovat), és possible (je možné), 

és probable (je pravděpodobné), és incert (je nejisté), no creure (nemyslet si), esperar (doufat) atd.: 

Dubto que vingui. No crec que tingui gaires amics. Espero que m´esperi. (Pochybuji, že by přišel. 

Nemyslím si, že by měl hodně přátel. Doufám, že na mě počká.) 

Subjektivní hodnocení (subjuntiu temàtic)  

Objevuje se po slovesech, která vyjadřují hodnocení skutečností, které jsou mluvčím známé: 

M’emociona que em diguis això. (Dojímá mě, že mi toto říkáš.) Estic contenta que t’ho hagis passat bé. 

(Jsem spokojená, že sis to užil.) Em va saber greu que no vinguessis. (Bylo mi líto, že nepřijedeš.) 

V tomto smyslu se jedná o tzv. psychologická slovesa či vazby, které vyjadřují pocity a nejistotu - radost, 

smutek, nespokojenost, spokojenost, lítost apod.: molestar (obtěžovat), agradar (líbit se), alegrar (mít 

radost), preocupar (dělat si starosti), espantar (vylekat), doldre (bolet), estranyar (udivovat), 

sorprendre (překvapit), avergonyir (zahanbit), suportar (snést), aguantar (vydržet), tenir por (mít 

strach), témer (obávat se), fer por/ pena/ llàstima/ gràcia (nahánět strach/ způsobit smutek/ vzbudit 

lítost/ být vtipné), estar content/ trist/ sorprès (být spokojený/ smutný/ překvapený), ser un fàstic (být 

odporné), queixar-se (stěžovat si), trobar correcte/ útil/ difícil (shledat něco správným/ užitečným/ 

nesnadným) atd. 
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Rovněž subjunktiv stojí po slovesech vyjadřujících souhlas (admetre (připustit), acceptar (přijmout), 

estar d’acord (souhlasit)), po slovesech vyjadřujících lhostejnost (dependre (záviset), importar (vadit)), 

zdání (semblar (vypadat), parèixer (zdát se)) a následky (comportar (nést s sebou), implicar (obnášet)). 

Všechny typy těchto sloves však mohou vyžadovat jak subjunktiv, tak indikativ podle míry 

pravděpodobnosti. Záleží, zda jde o subjektivně pojatou informaci a nikoli o popis objektivních 

skutečností: Estic d’acord que vinguis amb mi. (Souhlasím, abys šel se mnou.) No m’importa amb qui 

ho facis. (Nezajímá mě, s kým to budeš dělat.) Sembla que vulgui ploure. (Vypadá to, že bude pršet.) 

Vedle těchto případů se můžeme setkat se subjunktivem ve vedlejších větách způsobových uvozených 

např. spojkou com (Fes-ho com vulguis. (Udělej to, jak budeš chtít.)) nebo com si (Parla com si tingués 

por. (Mluví, jako by měl strach.)), časových např. po spojce quan (Quan arribis en parlem. (Až přijdeš, 

promluvíme si o tom.)), podmínkových (Si necessités ajuda, ja t’ho diria. (Kdybych potřeboval pomoc, 

řekl bych ti to.)) přípustkových (Encara que no pugui venir, pensaré en vosaltres. (I kdybych nemohla 

přijít, budu na vás myslet.)), srovnávacích a superlativních (Vindré al més aviat que pugui. (Přijdu, co 

nejdřív budu moci.)) a vztažných (Busco una noia que parli japonès. (Hledám dívku, co by uměla 

japonsky.)) 

Jednoduchý subjunktiv (temps simples) 

Subjunktiv přítomný (present) 

Tvary (forma) 

Tvary přítomného subjunktivu se tvoří pomocí koncovek -i, -is, -i, -em, -eu, -in u první a druhé konjugace 

a koncovkami -i, -is, -i, -im, -iu, -in u sloves třetí konjugace: 
 

1. konjugace  2. konjugace  3. konjugace  

saludar  témer  perdre  servir  dormir  

JO  saludi  temi  perdi  serveixi  dormi  

TU  saludis  temis  perdis  serveixis  dormis  

ELL/ELLA/VOSTÈ  saludi  temi  perdi  serveixi  dormi  

NOSALTRES  saludem  temem  perdem  servim  dormim  

VOSALTRES  saludeu  temeu  perdeu  serviu  dormiu  

ELLS/ELLES/VOSTÈS  saludin  temin  perdin  serveixin  dormin  

Co se týče nepravidelností, jsou do jisté míry paralelní k těm, se kterými jsme se setkali u indikativu 

přítomného času. Dochází tedy i zde k alternaci samohlásek a k rozšíření o velární souhlásku.  

Vokalické alternace (alternances vocàliques)  

Slovesa, u kterých dochází k alternaci samohlásek e/i a o/u v indikativu přítomného času, zachovávají 

tyto změny i u tvarů subjunktivu přítomného času. U sloves s alternací o/u se samohláska u nachází v 

přízvučné slabice a samohláska o v nepřízvučné.  
 

collir  cosir  sortir  escopir  tossir  eixir  

jo  culli  cusi  surti  escupi  tussi  ixi  

tu  cullis  cusis  surtis  escupis  tussis  ixis  

ell/ella/vostè  culli  cusi  surti  escupi  tussi  ixi  

nosaltres  collim  cosim  sortim  escopim  tossim  eixim  
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vosaltres  colliu  cosiu  sortiu  escopiu  tossiu  eixiu  

ells/elles/vostès  cullin  cusin  surtin  escupin  tussin  ixin  

Rozšíření o velární souhlásku (increment velar)  

U sloves, která končí v 1. osobě indikativu prézentu na veláru, se tvoří subjunktiv prézentu velární 

souhláskou /g/ ve všech osobách.  

 

 
 

ser  estar  poder  voler  tenir  venir  conèixer  

jo  sigui  estigui  pugui  vulgui  tingui  vingui  conegui  

tu  siguis  estiguis  puguis  vulguis  tinguis  vinguis  coneguis  

ell/ella/vostè  sigui  estigui  pugui  vulgui  tingui  vingui  conegui  

nosaltres  siguem  estiguem  puguem  vulguem  tinguem  vinguem  coneguem  

vosaltres  sigueu  estigueu  pugueu  vulgueu  tingueu  vingueu  conegueu  

ells/elles/vostès  siguin  estiguin  puguin  vulguin  tinguin  vinguin  coneguin  

A konečně existují taková slovesa, u kterých jsou tvary s velární souhláskou volitelné. Avšak jen u 1. a 

2. osoby plurálu. Jedná se o slovesa córrer (běžet), créixer (růst), merèixer (zasloužit si), néixer/nàixer 

(narodit se) a jejich odvozeniny.  
 

córrer  créixer  merèixer  néixer/nàixer  

jo  corri  creixi  mereixi  neixi/ naixi  

tu  corris  creixis  mereixis  neixis/ naixis  

ell/ella/vostè  corri  creixi  mereixi  neixi/ naixi  

nosaltres  correm/ 

correguem  

creixem/ 

cresquem  

mereixem/ 

meresquem  

naixem/ 

nasquem  

vosaltres  correu/ 

corregueu  

creixeu/ 

cresqueu  

mereixeu/ 

meresqueu  

naixeu/ nasqueu  

ells/elles/vostès  corrin  creixin  mereixin  neixin/ naixin  

 
doldre  pondre  valer  prendre  ofendre  romandre  

jo  dolgui  pongui  valgui  prengui  ofengui  romangui  

tu  dolguis  ponguis  valguis  prenguis  ofenguis  romanguis  

ell/ella/vostè  dolgui  pongui  valgui  prengui  ofengui  romangui  

nosaltres  dolguem  ponguem  valguem  prenguem  ofenguem  romanguem  

vosaltres  dolgueu  pongueu  valgueu  prengueu  ofengueu  romangueu  

ells/elles/vostès  dolguin  ponguin  valguin  prenguin  ofenguin  romanguin  

 
beure  caure  escriure  dir  dur  treure/traure  

jo  begui  caigui  escrigui  digui  dugui  tregui/tragui  

tu  beguis  caiguis  escriguis  diguis  duguis  treguis/traguis  

ell/ella/vostè  begui  caigui  escrigui  digui  dugui  tregui/tragui  

nosaltres  beguem  caiguem  escriguem  diguem  duguem  traguem  

vosaltres  begueu  caigueu  escrigueu  digueu  dugueu  tragueu  

ells/elles/vostès  beguin  caiguin  escriguin  diguin  duguin  treguin/traguin  
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Další nepravidelná slovesa (altres verbs irregulars)  

Slovesa viure (žít), veure (vidět), haver (být), fer (dělat), anar (jít/jet), cabre/caber (vejít se) a saber 

(vědět) jsou v subjunktivu přítomného času také nepravidelná:  
 

viure  veure  haver  anar  fer  cabre  saber  

jo  visqui  vegi  hagi  vagi  faci  càpiga  sàpiga  

tu  visquis  vegis  hagis  vagis  facis  càpigues  sàpigues  

ell/ella/vostè  visqui  vegi  hagi  vagi  faci  càpiga  sàpiga  

nosaltres  visquem  vegem  hàgim  anem  fem  capiguem  sapiguem  

vosaltres  visqueu  vegeu  hàgiu  aneu  feu  capigueu  sapigueu  

ells/elles/vostès  visquin  vegin  hagin  vagin  facin  càpiguen  sàpiguen  

Užití (ús) 

Subjunktiv přítomného času vyjadřuje děje současné nebo následné vzhledem k momentu promluvy 

(nikdy nevyjadřuje předčasnost). Určitým způsobem je ekvivalentem k indikativu přítomného a 

budoucího času. 

Kromě toho tvary subjunktivu prézentu slouží k vyjádření záporného imperativu: 

Vine! (Pojď sem!) ⇒ No vinguis! (Nechoď sem.) Estira’t! (Natáhni se.) ⇒ No t’estiris! (Nenatahuj se!) 

Subjunktiv imperfekta (imperfet de subjuntiu) 

Tvary (forma) 

Tvary subjunktivu imperfekta se tvoří pomocí koncovek -és, -essis, -és, -éssim, -éssiu, -essin 1. a 2, 

konjugace, a koncovkami -ís, -issis, -ís, -íssim, -íssiu, -issin u sloves 3. konjugace: 
 

1. konjugace  2. konjugace  3.konjugace  

saludar  témer  perdre  servir  dormir  

JO  saludés  temés  perdés  servís  dormís  

TU  saludessis  temessis  perdessis  servissis  dormissis  

ELL/ELLA/VOSTÈ  saludés  temés  perdés  servís  dormís  

NOSALTRES  saludéssim  teméssim  perdéssim  servíssim  dormíssim  

VOSALTRES  saludéssiu  teméssiu  perdéssiu  servíssiu  dormíssiu  

ELLS/ELLES/VOSTÈS  saludessin  temessin  perdessin  servissin  dormissin  

Co se týče nepravidelností, tak se dále zachovává velární souhláska, byť s některými obměnami. 

 

 
doldre  valer  prendre  ofendre  

jo  dolgués  valgués  prengués  ofengués  

tu  dolguessis  valguessis  prenguessis  ofenguessis  

ell/ella/vostè  dolgués  valgués  prengués  ofengués  

nosaltres  dolguéssim  valguéssim  prenguéssim  ofenguéssim  

vosaltres  dolguéssiu  valguéssiu  prenguéssiu  ofenguéssiu  

ells/elles/vostès  dolguessin  valguessin  prenguessin  ofenguessin  
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córrer  créixer  merèixer  néixer/nàixer  

jo  corregués  creixés / cresqués  mereixés/ meresqués  naixés/ nasqués  

tu  correguessis  creixessis / 

cresquessis  

mereixessis/ 

meresquessis  

naixessis/ 

nasquessis  

ell/ella/vostè  corregués  creixés/ cresqués  mereixés/ meresqués  naixés/ nasqués  

nosaltres  correguéssim  creixéssim/ 

cresquéssim  

mereixéssim/ 

meresquéssim  

naixéssim/ 

nasquéssim  

vosaltres  correguéssiu  creixéssiu/ 

cresquéssiu  

mereixéssiu/ 

meresquéssiu  

naixéssiu/ 

nasquéssiu  

ells/elles/vostès  correguessin  creixessin/ 

cresquessin  

mereixessin/ 

meresquessin  

naixessin/ 

nasquessin  

U některých sloves dochází v subjunktivu imperfekta ke ztrátě velární souhlásky. Jedná se o slovesa 

cabre, saber, veure. Avšak zachovává ji viure a volitelně i escriure: 
 

cabre  saber  veure  viure  escriure  

jo  cabés  sabés  veiés  visqués  escrivís/ escrigués  

tu  cabessis  sabessis  veiessis  visquessis  escrivissis/ escriguessis  

 
beure  caure  dir  dur  riure  

jo  begués  caigués  digués  dugués  rigués  

tu  beguessis  caiguessis  diguessis  duguessis  riguessis  

ell/ella/vostè  begués  caigués  digués  dugués  rigués  

nosaltres  beguéssim  caiguéssim  diguéssim  duguéssim  riguéssim  

vosaltres  beguéssiu  caiguéssiu  diguéssiu  duguéssiu  riguéssiu  

ells/elles/vostès  beguessin  caiguessin  diguessin  duguessin  riguessin  

 
treure/traure  atreure/atraure  jeure/jaure  

jo  tragués  atragués  jagués  

tu  traguessis  atraguessis  jaguessis  

ell/ella/vostè  tragués  atragués  jagués  

nosaltres  traguéssim  atraguéssim  jaguéssim  

vosaltres  traguéssiu  atraguéssiu  jaguéssiu  

ells/elles/vostès  traguessin  atraguessin  jaguessin  

 
estar  poder  voler  tenir  venir  conèixer  

jo  estigués  pogués  volgués  tingués  vingués  conegués  

tu  estiguessis  poguessis  volguessis  tinguessis  vinguessis  coneguessis  

ell/ella/vostè  estigués  pogués  volgués  tingués  vingués  conegués  

nosaltres  estiguéssim  poguéssim  volguéssim  tinguéssim  vinguéssim  coneguéssim  

vosaltres  estiguéssiu  poguéssiu  volguéssiu  tinguéssiu  vinguéssiu  coneguéssiu  

ells/elles/ 

vostès  

estiguessin  poguessin  volguessin  tinguessin  vinguessin  coneguessin  
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ell/ella/vostè  cabés  sabés  veiés  visqués  escrivís/escrigués  

nosaltres  cabéssim  sabéssim  veiéssim  visquéssim  escrivíssim/escriguéssim  

vosaltres  cabéssiu  sabéssiu  veiéssiu  visquéssiu  escrivíssiu/escriguéssiu  

ells/elles/vostès  cabessin  sabessin  veiessin  visquessin  escrivissin/escriguessin  

Vyskytují se i další slovesa, která mají v subjunktivu imperfekta nepravidelné tvary. Některá však, jako 

je případ slovesa anar, se tvoří pravidelně: 
 

ser  haver  anar  fer  

jo  fos  hagués  anés  fes  

tu  fossis  haguessis  anessis  fessis  

ell/ella/vostè  fos  hagués  anés  fes  

nosaltres  fóssim  haguéssim  anéssim  féssim  

vosaltres  fóssiu  haguéssiu  anéssiu  féssiu  

ells/elles/vostès  fossin  haguessin  anessin  fessin  

Užití (ús) 

Stejně jako u jiných druhů subjunktivu, se může subjunktiv imperfekta objevit ve vedlejších větách po 

slovesech věty hlavní vyjadřující vůli, pochybnosti, možnost, pravděpodobnost nebo hodnocení. 

Navzdory svému názvu může mít význam dokonavý a nedokonavý a navíc může vyjadřovat předčasnost 

nebo následnost vzhledem k momentu promluvy: 

Ve významu dokonavém může vyjadřovat děj skončený v momentě promluvy: 

M’estranya que digués això; sempre és tan políticament correcte… (Překvapuje mě, že by to řekl, 

vždycky je tak politicky korektní...) 

Espero que tot anés bé per la Xina! (Doufám, že to šlo v Číně dobře!) 

Dále pak může vyjadřovat současnost nebo následnost v minulosti: 

Em va saber greu que hi hagués tan poca gent. (Bylo mi líto, že je tam tak málo lidí.) 

Em va demanar que ho deixéssim córrer. (Požádal mě, abychom to nechali běžet.) 

Dále pak subjunktiv imperfekta vyjadřuje málo pravděpodobné děje nebo děje stěží realizovatelné, se 

kterými se setkáváme u podmínkových nebo přípustkových souvětí, ve větách přacích nebo 

srovnávacích neskutečných. 

Si volguessis, te’n sortiries. (Kdybys chtěl, zvládl bys to.) 

Encara que ho poguéssim arreglar, ja no seria el mateix. (I kdybychom to mohli dát do pořádku, nebylo 

by to to samé.) 

Složený subjunktiv (temps compostos) 

Předpřítomný subjunktiv (perfet de subjuntiu) 

Tvoří se pomocí pomocného slovesa haver v subjunktivu prézentu a příčestí významového slovesa: 

jo  hagi  saludat / temut / perdut / servit / dormit  
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tu  hagis  

ell/ella/vostè  hagi  

nosaltres  hàgim  

vosaltres  hàgiu  

ells/elles/vostès  hagin  

Předpřítomný subjunktiv může fungovat paralelně k indikativu perfekta a ke složenému budoucímu 

času. 

Tudíž na jedné straně může vyjadřovat předčasnost vzhledem k momentu promluvy (vždy tehdy, když 

sloveso věty hlavní vyžaduje subjunktiv): M’alegra que hagis vingut. (Těší mě, že jsi přišel.) 

Na druhé straně může vyjadřovat děje, které skončí před jiným časem budoucím: Vull que, quan torni, 

hàgiu recollit tot això. (Až se vrátím, chci, aby to bylo uklizené.) 

Pokud slovesa věty hlavní a věty vedlejší vyjadřují současnost nebo předčasnost, může být 

předpřítomný subjunktiv nahrazen subjunktivem přítomného času nebo subjunktivem imperfekta: 

1. Subjunktiv přítomného času: v případě, kdy děj věty hlavní vyjadřuje následnost vzhledem k 
momentu promluvy: Quan passis per Praga, avisa'm. (Až budeš projíždět Prahou, ozvi se.) ⇔ 
Quan hagis passat per Praga, avisa'm. (Až přejedeš Prahu, ozvi se.) 

2. Subjunktiv imperfekta: v případě, kdy děj věty hlavní vyjadřuje předčasnost vzhledem k 
momentu promluvy: M’ha sorprès que digués això. (Překvapilo mě, že to řekl.) (děj věty 
vedlejší se odehrává v čase, který skončil) ⇔ M’ha sorprès que hagi dit això. (Překvapilo mě, 
že to řekl.) (děje obou vět se odehrávají v časovém úseku, který ještě neskončil). 

Subjunktiv plusquamperfekta (plusquamperfet de subjuntiu) 

Subjunktiv plusquamperfekta se tvoří prostřednictvím pomocného slovesa haver a příčestím 

významového slovesa: 

jo  hagués  

saludat / temut / perdut / servit / dormit  

tu  haguessis  

ell/ella/vostè  hagués  

nosaltres  haguéssim  

vosaltres  haguéssiu  

ells/elles/vostès  haguessin  

Subjunktiv plusquamperfekta vyjadřuje předčasnost vzhledem k jinému minulému ději: Vaig dubtar 

que tot allò hagués passat realment. (Pochyboval jsem, že se to všechno doopravdy stalo.) 

Rovněž se užívá ve větách podmínkových a přípustkových, v obou případech vyjadřuje děje 

neuskutečněné v minulosti: 

Si m’ho haguessis dit, ho hauríem pogut resoldre. (Kdybys mi to býval řekl, byli bychom to mohli vyřešit.) 

Encara que t’ho hagués dit, no ho hauries pogut resoldre. (I kdybych ti to býval řekl, nebyl bys to 

schopen vyřešit.) 

Em mirava com si hagués fet alguna cosa molt greu. (Díval se na mě, jako bych udělal něco vážného.) 
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Rozkazovací způsob (imperatiu) 

Imperativ je slovesný způsob, který slouží k vyjádření rozkazu nebo zákazu (ve větách záporných). 

Vzhledem ke svému významu a funkcím, které vyjadřuje, nedisponuje tvarem pro 1. osobu singuláru. 

Co se týče tzv. vlastních tvarů rozkazovacího způsobu, jedná se pouze o 2. osobu singuláru a 2. osobu 

plurálu, zatímco ostatní tvary nazýváme tradičně nevlastní (impròpies), protože často nejsou 

směřovány přímo k posluchači (kromě vykání s vostè). 

Koncovky pro rozkazovací způsob jsou následující: -a, -i, -em, -eu, -in u první konjugace; -Ø, -i, -em, -eu, 

-in u druhé konjugace; a -Ø, -i, -im, -iu, -in u třetí. 

1.konjugace  2.konjugace  3.konjugace  
 

saludar  témer  perdre  servir  dormir  

saluda  tem  perd  serveix  dorm  tu  

saludi  temi  perdi  serveixi  dormi  ell/ella/vostè  

saludem  temem  perdem  servim  dormim  nosaltres  

saludeu  temeu  perdeu  serviu  dormiu  vosaltres  

saludin  temin perdin  serveixin  dormin  ells/elles/vostès  

Nepravidelné tvary rozkazovacího způsobu: 

 

veure  voler  saber  fer  
 

ves/veges  vulgues  sàpigues  fes  tu  

vegi  vulgui  sàpiga  faci  ell/ella/vostè  

vegem  vulguem  sapiguem  fem  nosaltres  

veieu/vegeu  vulgueu  sapiguem  feu  vosaltres  

vegin  vulguin  sàpiguen  facin  ells/elles/vostès  

Je třeba zmínit, že rozkazovací způsob nedisponuje tvary pro vyjádření záporného rozkazu. Záporný 

imperativ se vyjadřuje prostřednictvím tvarů pro subjunktiv přítomného času: 

Saluda! (Pozdrav!)- No saludis! (Nezdrav!) 

Na rozdíl od ostatních slovesných způsobů se zájmena, která doprovází slovesa v kladném 

rozkazovacím způsobu, kladou za sloveso. Podmět je od zbytku věty stejně jako v češtině oddělen 

čárkou: Escolta’m, Pavlína! (Poslouchej mě, Pavlíno!) 

ser  estar  dir  anar  tenir  
 

sigues  estigues  digues  ves  té/tingues  tu  

sigui  estigui  digui  vagi  tingui  ell/ella/vostè  

siguem  estiguem  diguem  anem  tinguem  nosaltres  

sigueu  estigueu  digueu  aneu  teniu/tingueu  vosaltres  

siguin  estiguin  diguin  vagin  tinguin  ells/elles/vostès  
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Slovesa “být” (els verbs ser, estar, haver-hi) 

V katalánštině stejně jako u jiných románských jazyků disponujeme dvěma sponovými slovesy s 

podobným významem: ser a estar odvozenými z latinských sloves ESSE a STARE. Použití těchto sloves 

se však v každém románském jazyce liší, proto považujeme za důležité blíže se jim věnovat. 

V katalánštině je třeba rozlišovat mezi třemi faktory, které ovlivňují použití sloves ser nebo estar: 

1. Druh vazby: je třeba rozlišovat mezi vazbami vyjadřujícími místo (lokativní) a vazbami, ve 
kterých je sloveso být sponovým slovesem (atributivní). 

2. Vidová hodnota: slovesu estar se přisuzují hodnoty trvalé a výsledné, zatímco sloveso ser je z 
hlediska vidu neutrální. 

3. Životnost a neživotnost podstatných jmen. 

Dále je třeba upozornit, že u některých druhů vazeb vedle sloves ser a estar figuruje i neurčitá 

existenciální vazba haver-hi, proto se jí pro úplnost budeme v této kapitole zabývat také. 

Umístění v čase a prostoru (la localització en el temps i l’espai) 

Pro umístění podmětu v prostoru nebo v čase můžeme použít slovesa ser, estar a haver-hi. Je však 

třeba rozlišit mezi dvěma typy větných konstrukcí: 

1. Vazby s příslovečným určením na konci věty (construccions locatives), které mají následující 
schéma:  
NS (podmět) + přísudek + příslovečné určení místa. Příklad: El llibre és damunt la taula. (Kniha 
je na stole.) 

2. Vazby s příslovečným určením na začátku věty (presentacionals), které mají následující 
schéma: příslovečné určení místa + sloveso + NS (podmět). Příklad: Damunt la taula hi ha un 
llibre. (Na stole je kniha.) 

Zatímco první typ vazeb připouští použití sloves ser nebo estar, druhý typ připouští jen vazbu haver-hi. 

Vyjádření místa (les construccions locatives) 

Tyto typy konstrukcí se tvoří podle povahy podmětu buď pomocí slovesa ser anebo estar. 

Podmět životný (subjecte animat)  

Pokud je podmět životný, je možné použít jak sloveso ser, tak estar, ale každé v jiném významu. Sloveso 

ser se použije pro umístění podmětu v prostoru, zatímco sloveso estar se použije pro vyjádření 

„setrvání na nějakém místě“. Proto se doporučuje (nikoliv povinně) používat sloveso estar u časových 

výrazů typu: durant X temps (během (nějakého času)), (des) de … - (fins) a… (od)… - (do)… apod. V tomto 

stejném významu lze použít i zvratné sloveso estar-se: 

Ets a casa? (Jsi doma?) 

Sí. (M’)hi estaré fins a les tres, més o menys. (Ano, budu tu do tří.) 

Tato myšlenka „setrvání na nějakém místě“ způsobila, že sloveso estar nabylo dalších významů, jako je 

„pracovat“, „žít“ nebo „ubytovat se“: 
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El Jordi ja no treballa a l’institut. Ara està a la universitat. (Jordi už nepracuje na gymnáziu. Nyní je 

(pracuje) na univerzitě.) 

Aquests dies (m’)estaré a l’hotel Continental. (Během těchto dnů budu (ubytován) v hotelu Continental.) 

Fa temps que vam marxar de Reus; ara estem a Vilaverd. (Už je to nějaký čas, co jsme odešli z Reus. 

Teď jsme (žijeme) ve Vilaverdu.) 

Podobně si lze pro použití slovesa ser pomoci slovesem arribar (dorazit, přijít, přijet): 

Ja soc a casa. (Už jsem doma.) 

Kromě fyzického umístění může sloveso ser označovat místo v přeneseném nebo metaforickém 

významu. Tak může vyjadřovat časové období, vzdálenost, doprovod nebo činnost: 

Ara som {a l’abril / a la primavera / a la meitat del concert}. (Teď je duben/ jaro (dosl. jsme v dubnu, 

na jaře)/ jsme v polovině koncertu.) 

El corredor va abandonar quan era a tres quilòmetres del final. (Běžec odstoupil, když byl tři kilometry 

před cílem.) 

És amb tu, la nena? (Malá je s tebou?) 

Ara mateix el David és {a treballar/ al cine/ a missa}. (V této chvíli je David v práci/v kině/na mši.) 

Podmět neživotný (subjecte inanimat)  

Pokud je podmět neživotný, používá se sloveso ser nezávisle na době trvání: 

El llibre és damunt de la taula. (Kniha je na stole.) 

El bar és a dalt de tot. (Bar je úplně nahoře.) 

Sloveso estar však lze použít ve větách s neživotným podmětem a to, pokud děj věty vyjadřuje 

explicitně trvání (v tomto případě je použíti slovesa ser i estar rovnocenné). 

Els diners estaran/seran al banc fins que facis 25 anys. (Peníze budou v bance, dokud ti nebude 25 let.) 

Avšak ve významu českého „konat se“(festa/večírek, reunió/schůze, conferència/konference, 

batalla/bitva, classe/výuka) je možné použít jen sloveso ser. 

La classe serà a l’aula G13. (Výuka bude/se bude konat v učebně G13.) 

Ve významu českého „spočívat v něčem“ se použije sloveso estar. 

El problema està en la manca d’experiència en recerca. (Problém spočívá v nedostatku zkušeností s 

výzkumem.) 

La solució al conflicte no està en el finançament, sinó en l’augment de competències. (Vyřešení nesnází 

netkví ve financování, nýbrž v navýšení kompetencí.) 

Vyjádření výskytu (les construccions presentacionals) 

Na rozdíl od lokativních konstrukcí stojí u těchto vazeb příslovečné určení na začátku věty nebo 

větného celku a je označováno za „téma“ věty (za známou informaci): A la classe hi ha trenta cadires. 
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Al centre de Brno hi ha alguns edificis històrics. (Ve třídě je třicet židlí. V centru Brna jsou nějaké 

historické budovy.) 

Tento druh vět se tvoří pomocí neosobního slovesa haver-hi, které je vždy v jednotném čísle: Hi havia 

gossos. (Byli tam psi.) Jak už bylo řečeno, pokud věta začíná podmětem, použije se sloveso ser nebo 

estar (srov. Els gossos eren allí. (Psi byli tam)). 

Avšak v kombinaci s výrazy tots a tothom nebo s osobními zájmeny se použije ser-hi: 

A la festa no hi havia gaire gent, però els hi érem tots els de la colla. (Na večírku nebylo moc lidí, ale z 

party jsme tam byli všichni.) 

Hi éreu tant tu com ell, i això és el que m’importa. (Byl jsi tam jak ty, tak on, a to je to, co mě zajímá.) 

Jmenný přísudek se sponou (construccions atributives) 

Sponovým slovesem u jmenného přísudku může být jak sloveso ser, tak sloveso estar. Jaké sloveso se 

použije, záleží na syntaktických a sémantických vlastnostech jmenného přísudku. 

V tomto smyslu je třeba rozlišovat jmenné přísudky, které jsou vyjádřeny předložkovým syntagmatem 

nebo příslovcem. Na druhé straně pak stojí jmenné přísudky vyjádřené přídavným jménem nebo 

příčestím. 

Jmenný přísudek tvořený předložkovou skupinou nebo příslovcem (atributs 

preposicionals i adverbials) 

U této skupiny je třeba rozlišovat další tři podskupiny:  

I. Jmenný přísudek uvozen předložkami místními (atributs introduïts per preposicions d’origen 

locatiu: en, a, per, davant, sota, prop, lluny) 

Obecně platí, že vyjadřují stavy (přechodné nebo finální) a pojí se slovesem estar. 

Aquestes carpetes estan per ordenar. (Tyto složky jsou k seřazení.) 

La Maria està en plena adolescència. (Marie je v plném průběhu dospívání.) 

Do této skupiny zařazujeme i výrazy, které se vždy pojí se slovesem estar: 

al corrent (být v obraze), a disposició (k dispozici), a favor (souhlasit), a mitja jornada (na poloviční 

úvazek), a mitges (napůl, zpola), a dieta (na dietě), a la venda (k prodeji), en obres (v rekonstrukci), en 

ordre (v pořádku), en penombra (v polostínu), en contacte (v kontaktu), en contra (nesouhlasit, být 

proti), en coma (v kómatu), en pau (v míru), en guerra (ve válce), en harmonia (v harmonii), en forma 

(ve formě), en perill (v nebezpečí), en crisi (v krizi), en vaga (ve stávce), en dejú (nalačno), en deute 

(zadlužený), en datiu (ve 3.pádě), en llatí (v latině) atd. 

Rovněž do této skupiny patří výrazy pro vyjádření vzdálenosti, teploty nebo ceny: 

Estem a deu graus sota zero. (Je deset stupňů pod nulou.) 

Avui les pomes estan a 28 corones el quilo. (Dnes stojí kilo pomerančů 28 korun.) 

Estem a tres punts de les primeres classificades. (Jsme tři body za prvními klasifikovanými.) 
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II. Jmenný přísudek uvozen předložkami: amb, sense, de, com (atributs introduïts per les 

preposicions amb, sense, de, com) 

Mohou vyjadřovat vlastnost (propietat) nebo stav (estat), proto se mohou pojit jak se slovesem ser, 

tak estar. 

V kombinaci se slovesem ser:  

Jmenný přísudek uvozen předložkou se kombinuje se sponovým slovesem ser pro vyjádření vlastnosti, 

nebo také pokud je podmět chápán jako událost (sponové sloveso tak může být nahrazeno vazbou 

tenir lloc (konat se)). V tomto případě může být jmenný přísudek uvozen jinými než uvedenými 

předložkami: 

Aquestes llibretes són de paper reciclat. (Tyto notesy jsou z recyklovaného papíru.) 

La cavalcada dels reis és a les 6. (Jízda králů je v šest (hodin).).  

V kombinaci se slovesem estar  

Jmenný přísudek uvozen předložkou se pojí se slovesem estar, když vyjadřuje stav nebo pozici: 

Aquests iogurts estan d’oferta. (Tyto jogurty jsou v akci.) 

Další výrazy vyjadřující: 

• Pozici: de genolls (na kolenou), d’esquena (otočen zády), de costat (z boku), amb la panxa 
enlaire (na zádech), amb la boca oberta (s otevřenou pusou) atd. 

• Přechodné zaměstnání: d’aprenent (učeň), de professor (profesor), de director (ředitel) 
• Zdravotní stav: amb mal de gola (bolet v krku), amb mal de cap (bolet hlava) 
• Oblečení: amb banyador (v plavkách), sense sabates (bez bot) 
• Emoční stav: amb ànsia (úzkostlivě), de mal humor (mít špatnou náladu) 
• Další stavy: de broma (dělat si legraci), de festa (mít volno), de guàrdia (držet stráž), de 

vacances (být na prázdninách, na dovolené), de dol (držet smutek) 
• Srovnání: com un llum (přijít o rozum), com una cabra (bláznivý), com un tren (atraktivní). 

III. Jmenný přísudek tvořen příslovcem způsobu (atributs adverbials o de manera) 

Obecně platí, že se pojí se slovesem estar: 

Aquest document està bé. (Tento dokument je v pořádku.) 

L’Anna està bastant malament. (Anna se má dost špatně.) 

Jmenný přísudek vyjádřen adjektivem nebo příčestím (atributs adjectivals i 

participials) 

V tomto případě použití slovesa ser a estar záleží na vlastnostech podmětu.  

Podmět životný (subjecte animat). 

V případě životného podmětu se jmenný přísudek vyjádřený adjektivem nebo příčestím může 

kombinovat jak se slovesem ser, tak se slovesem estar. 
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1. V kombinaci se slovesem ser vyjadřujeme vlastnosti a vztahy. To je případ národností 
(català, espanyol, txec), politického přesvědčení (comunista, liberal, marxista), kvalitativních 
adjektiv typu gran, petit, alt, baix, treballador, intel·ligent apod. 

2. V kombinaci se slovsem estar vyjadřujeme přechodné stavy, jako je malalt (nemocný), 
estressat (vystresovaný), content (spokojený), furiós (rozzuřený) apod. 

Některá přídavná jména připouští oba typy sloves, jejich použití pak záleží na kontextu: 

• viu (živý), solter (svobodný), vidu (ovdovělý) (a příčestí mort (mrtvý), casat (vdaný), separat 
(odloučený), divorciat (rozvedený)) 

• tranquil (klidný), gelós (žárlivý), alegre (veselý), quiet (v klidu), nerviós (nervózní), impacient 
(neklidný), gros (tlustý), encantador (okouzlující), feliç (šťastný), horrible (hrozný), gran 
(starý), jove (mladý), vell (starý), coix (kulhavý), sord (hluchý), boig (bláznivý), cec (slepý), calb 
(plešatý), violent (násilný), discret (diskrétní), agressiu (agresivní) apod. 

És nerviós. (Je nervózní (povaha, nervózní člověk).) 

Estic nerviosa. (Jsem nervózní (v této chvíli).) 

Podmět neživotný (subjecte inanimat) 

S neživotným podmětem se používá sloveso ser: rodó (kulatý), quadrat (hranatý), gran (velký), petit 

(malý), madur (zralý), humit (vlhký), sec (suchý), sencer (celý), fàcil (snadný), difícil (těžký), prim (tenký) 

apod. 

Dokonce s adjektivy, která mohou vyjadřovat obě hodnoty, se pojí sloveso ser (tort (křivý), fluix 

(nevýrazný), bo (dobrý), bonic (pěkný), net (čistý), brut (špinavý), clar (jasný), dur (tvrdý), tou (měkký), 

tendre (křehký), dolç (sladký), espès (hustý), dolent (špatný), atd.). V tomto případě však lze použít i 

sloveso estar, a to tehdy, když chceme podtrhnout trvání stavu: 

La roba encara és/està humida: més val que encara no la pleguem. (Oblečení je ještě mokré, bude lepší, 

když ho ještě nesložíme.) 

M’encanta la xocolata desfeta quan encara és/està calenta. (Zbožňuji rozteklou čokoládu, když je ještě 

teplá.) 

Z toho vyplývá, že příčestí se pojí se slovesem estar: acabat (skončený), amagat (schovaný), apagat 

(vypnutý), ocupat (zaneprázdněný), tancat (zavřený), trencat (zlomený), usat (použitý) apod. V těchto 

případech je však přípustné i sloveso ser. 

Kombinace jmenného přísudku a příslovečného určení místa (combinacions 

d’atribut i locatiu) 

Pořadí těchto větných členů ve větě je rozhodující pro použití konkrétního slovesa být: 

Jmenný přísudek + příslovečné určení:  

Pokud následuje příslovečné určení po jmenném přísudku, je možné použít jak sloveso ser, tak sloveso 

estar. 
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• V kombinaci se slovesem ser: vyjadřuje vlastnosti (podmět životný), nebo vlastnosti a stavy 
(podmět neživotný).  
Només és liberal al Congrés. (Pouze je liberálem v Kongresu.) 
La seva obra és molt coneguda a l’estranger. (Jeho tvorba je velmi známá v zahraničí.) 
El producte és més valuós dins de l’embolcall. (Výrobek má větší hodnotu uvnitř obalu.) 

• V kombinaci se slovesem estar: vyjadřuje stavy, pouze se kombinuje s neživotným 
podmětem.  
Estava quieta al mig de l’habitació. (Stála nehybná uprostřed místnosti.) 

Příslovečné určení místa + jmenný přísudek:  

Obecně platí, že se v tomto případě používá sloveso ser: 

El Xavier és a casa avorrit. (Xavier je doma znuděný.) 

Els papers són per casa tots escampats. (dosl. Papíry jsou po domě všechny rozházené.) 
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Slovesné opisné vazby (perífrasis 

verbals) 

Slovesné opisné vazby jsou konstrukce tvořené vyčasovaným slovesem (v přítomnosti, minulosti nebo 

budoucnosti) a slovesem v neosobní formě (např. gerundium nebo infinitiv). 

Příklad: 

Pots  venir  un moment?  

[2a p. sg., present d’indicatiu]  [infinitiu]  
 

Můžeš  na chvíli  přijít?  

[2. os. j. č. přítomného času] 
 

[infinitiv]  

Opisné vazby se nacházejí na půli cesty mezi složenými tvary sloves tvořenými vždy jedním pomocným 

a jedním významovým slovesem (sloveso haver + příčestí, sloveso anar + infinitiv) a sledem dvou 

hlavních sloves, která náleží rozdílným větám. 

Složené tvary sloves podléhají systému časování, lze je aplikovat u všech sloves a obvykle označují 

časové hodnoty kombinované s některými aspektuálními hodnotami, zatímco opisné vazby mohou být 

jak časové a aspektuální, tak modální. 

Ve sledu dvou nezávislých sloves je možné nahradit infinitiv vedlejší větou (pomocí spojky que, (že; 

aby)). Naproti tomu v opisných vazbách takto infinitiv nahradit nelze: 

Prometo venir cada dia a la universitat. (Slibuji přijít/chodit na univerzitu každý den.) 

Prometo que vindré cada dia a la universitat. (Slibuji, že každý den přijdu na univerzitu.) 

Puc venir cada dia a la universitat. (Každý den mohu přijít na univerzitu.) 

*Puc que vindré cada dia a la universitat. (*Můžu, že přijdu každý den na univerzitu.) 

Vedlejší věta může být v případě infinitivního zastoupení uvozena i předložkou de, zatímco v případě 

opisných vazeb to možné není: 

Prometo de venir cada dia a la universitat. (Slibuji, že každý den přijdu na univerzitu.) 

*Puc de venir cada dia a la universitat. (*Můžu, že přijdu každý den na univerzitu.) 

V některých případech opisná vazba vyžaduje specifickou předložku, jejíž užití je povinné: 

Acabo de tornar de la universitat. x *Acabo tornar de la universitat. (Právě jsem se vrátil z univerzity.) 

Tornaré a telefonar quan pugui. x *Tornaré telefonar quan pugui. (Zavolám zpátky, až budu moct.) 

Rozlišujeme dva základní typy opisných vazeb: časové či aspektuální a modální. 
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Časové a aspektuální opisné vazby (perífrasis temporals i 

aspectuals) 

V této skupině opisných vazeb vyjadřujeme různé stránky průběhu slovesného děje, jako je jeho 

začátek, průběh a ukončení.  

Fázové opisné vazby (perífrasis de fase) 

Fázové opisné vazby mohou vyjadřovat začátek děje, případně snahu ho uskutečnit. Stejně tak mohou 

vyjadřovat průběh (pokračování) děje nebo jeho skončení.  

Opisné vazby přípravné či zahajovací fáze (perífrasis de fase inicial o 

preparatòria) 

Opisné vazby přípravné fáze  

Tyto opisné vazby nám sdělují, že k ději ještě nedošlo, ale schyluje se k němu, případně vyjadřují snahu 

děj uskutečnit v nejbližších okamžicích. Patří sem následující vazby: 
 

anar a + infinitiv  estar per + infinitiv  estar a punt de + 

infinitiv  

Slovesné 

časy  

Často se objevuje v imperfektu 

indikativu, kdy vyjadřuje 

schylování se k ději, který se 

však nakonec neuskuteční: 

Anava a escriure’t, però al final 

t’he trucat. 

(Chystal jsem se ti napsat, ale 

nakonec jsem ti zavolal.)  

Může se objevit v 

minulých i složených 

časech. 

Aquest llibre està per 

escriure. 

(Tato kniha ještě čeká 

na své napsání.)  

Může se objevit v 

minulých i složených 

časech. 

Estava a punt 

d’escriure’t. 

He estat a punt 

d’escriure’t. 

(Chystal jsem se ti 

napsat.)  

Časové 

konstrukce  

Obvykle se objevuje v časové 

konstrukci en + infinitiv  

En anar a trucar-te, em vaig 

trobar la teva mare. 

(Když jsem se chystal ti zavolat, 

potkal jsem tvou matku.)  

Nemůže se objevit v 

časové konstrukci en + 

infinitiv  

*En estar per escriure...  

Nemůže se objevit v 

časové konstrukci en 

+ infinitiv  

*En estar a punt de 

fer la trucada, em 

vaig trobar la teva 

mare.  

Druh 

podmětu  

Obvykle vyžaduje podmět v roli 

původce děje. 

T’anava a trucar. 

(Chystal jsem se ti zavolat.) 

*Anava a arribar.  

Záleží na interpretaci 

děje: 

Va dir que tot això està 

per estudiar [pasivní 

interpretace]. 

(Řekl, že to všechno 

ještě bude předmětem 

zkoumání.) 

Připouští kterýkoliv 

druh podmětu. 

Estava a punt de 

trucar-te. 

(Chystal jsem se ti 

zavolat.) 

Estava a punt 

d’aterrar. 
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Estava per explicar-li-ho 

tot quan vas aparèixer 

[aktivní interpretace]. 

(Chystal jsem se mu 

všechno vysvětlit, když 

ses zjevil ty.)  

(Blížil jsem se k 

přistání.)  

Opisné vazby zahajovací fáze  

Vyjadřují počátek děje či akce. Patří sem vazby començar a/de a posar-se a: 
 

començar a/de + infinitiv  posar-se a + infinitiv  

Význam  Obvykle vyjadřuje postupný začátek 

děje.  

Obvykle vyjadřuje začátek konkrétní akce.  

Druh 

podmětu  

Připouští kterýkoliv druh podmětu: 

Comença a ploure. 

(Začíná pršet.) 

Em comença a agradar. 

(Začíná se mi líbit.)  

Obvykle vyžaduje podmět v roli původce 

děje: 

Es va posar a tocar el piano. 

(Začal hrát na piano.)  

Oba výše uvedené typy opisných vazeb lze kombinovat, avšak opisné vazby přípravné fáze musí být ve 

větě vždy před opisnými vazbami zahajovací fáze: 

Estava a punt de començar a ploure. (Schylovalo se k dešti.) 

*Començava a estar a punt de ploure. 

Opisné vazby vyjadřující pokračování (průběh) děje (perífrasis de continuació) 

Vyjadřují průběh či pokračování popisovaného děje, tím pádem tedy jde o neukončený děj. 

Obvykle se tvoří vyčasováním finitního slovesa a přidáním gerundia. Jedná se o tyto vazby: 

• continuar + gerundium  
• seguir + gerundium 

Příklady: 

Continua plovent de mala manera. No sortirem. (Stále hrozně prší. Dnes ven nepůjdeme.) 

Quan m’he llevat, tu seguies dormint plàcidament i no t’he volgut molestar. (Když jsem vstal, ty jsi ještě 

pořád klidně spala a já tě nechtěl rušit.) 

Občas mohou vystupovat v kombinaci s jednorázovými ději, tehdy vyjadřují opakování jedné konkrétní 

situace: 

Quan he marxat, ha continuat destruint tots els papers confidencials. (Když jsem odešel, pokračoval v 

ničení tajných dokumentů.) 

Va continuar arribant sempre tard. (I nadále vždy chodil pozdě.) 
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Opisné vazby vyjadřující konec děje (perífrasis de fase final) 

Tyto opisné vazby vyjadřují ukončení či přerušení děje: 

Ukončení a uzavření děje  

V katalánštině k vyjádření této skutečnosti používáme opisnou vazbu acabar de + infinitiv. Tato vazba 

může vyjádřit prosté ukončení děje (Ja he acabat de treballar. (Přestal jsem pracovat.)) případně děj, 

k němuž došlo bezprostředně před okamžikem promluvy (Acaba de marxar, potser encara el pots 

atrapar. (Právě odešel, možná ho ještě doženeš.)). 

Negace této opisné vazby může mít dva významy: 

• Ještě nedošlo k dokončení děje, ale již se k němu schyluje: Encara no he acabat de redactar el 
projecte. (Ještě jsem ten projekt nedodělal.) 

• Děj není kompletován, jen částečně: No acabo de veure on vols anar a parar. No ho acabo 
d´entendre. (Není mi jasné, kam tím míříš. Ne zcela to chápu.) 

Přerušení děje  

Vyjadřují opuštění zvyklosti či přerušení nějakého děje nebo činnosti. Patří sem trojice opisných vazeb: 

• deixar de + infinitiv 
• parar de + infinitiv 
• cessar de + infinitiv 

Zatímco první z nich lze kombinovat s jakoukoliv situací či dějem, zbylé dvě upřednostňují kombinaci s 

nějakou činností. 

Ha deixat d’arribar tard cada dia. Per fi! (Konečně přestaly jeho každodenní pozdní příchody!) 

Negace v těchto případech vyjadřuje přesný opak, tedy potvrzují, že děj nebo činnost stále probíhá, 

dochází k pokračování zvyklosti (možno použít výrazy jako contínuament (neustále), sempre (vždy), 

encara ( ještě)): 

No parava de parlar. (= Continuava parlant.) (Nepřestával mluvit = mluvil dál.) 

Vazby označující trvání děje (perífrasis de duració) 

Tyto opisné vazby vyjadřují průběh či trvání děje. Patří sem následující vazby: 

• estar + gerundium 
• anar + gerundium  

Někdy je možné je vzájemně zaměnit: 

Sembla que l’economia va/està creixent. (Zdá se, že ekonomika neustále roste.)  

La Maria va estar/va anar fent crits tota la tarda. (Marie křičela celé odpoledne.) 

Nutno dodat, že ne vždy je jejich význam stejný. Občas zde existují významné syntaktické či sémantické 

rozdíly: 
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estar + gerundium  anar + gerundium  

Kombinace s 

přísudkem 

vyjadřujícím 

stav  

Okrajově je možné je kombinovat s 

přísudky, které označují stav, pakliže se 

jedná o vyjádření emocí: 

Havia estat tement aquesta situació 

durant massa temps. 

(Bál jsem se té situace příliš dlouhou 

dobu.)  

Nelze kombinovat s přísudky 

označujícími stav: 

*Havia anat tement aquesta situació.  

Kombinace s 

úspěšným 

dokončením  

Je možná, ale vyjadřuje okamžik 

bezprostředně předcházející změně 

stavu, takže v praxi je pak shodná s 

opisnou vazbou přípravné fáze: 

Volia ser actriu i se n’està sortint. 

(Chtěla být herečkou a docela se jí to 

daří.)  

Proměňuje již dokončený děj v 

postupný proces. 

Van obrir la porta i van anar sortint. 

(Otevřeli dveře a postupně z nich 

vycházeli.)  

Kombinace s 

příslovci  

Obvykle vyjadřuje průběh děje ve chvíli, 

kdy dochází k ději jinému. Často se 

vyskytuje v kombinaci s ja, encara, ara, a 

hores d’ara, actualment, últimament, en 

aquest(s)/aquell(s) moment(s)  

Obvykle se objevuje v doprovodu 

časových vyjádření, která podtrhují 

graduální charakter děje: en el 

transcurs dels anys, dia a dia, de mica 

en mica, pam a pam, 

progressivament  

Vazby označující opakování děje (perífrasis de repetició i freqüència) 

Opisná vazba označující opakování děje: tornar a + infinitiv  

Vyjadřuje opakování děje, který může být identický (Van tornar a interpretar la cançó. (Znovu zahráli 

tu písničku.)), nebo podobný, v obou případech se stejným slovesem (Van tornar a interpretar una 

cançó. (Znovu zahráli písničku.)). 

Opisné vazby označující zvyklosti: soler + infinitiv; acostumar a + infinitiv  

Vyjadřují zvyky, pravidelně se opakující děje. Významově jsou tak srovnatelné s výrazy jako sempre 

(vždy), normalment (obvykle), sovint (často). 

Quan era petita, solia anar cada cap de setmana al poble. (Když jsem byla malá, obvykle jsem o 

víkendech jezdívala na venkov.) 

Cada dia acostumo a llegir una mica abans d’anar a dormir. (Mám ve zvyku si každý den před spaním 

trochu číst.) 

Sloveso soler je z morfologického pohledu defektivní, obvykle se objevuje pouze v přítomném čase a 

minulém imperfektu. Navíc se toto sloveso obvykle příliš nepoužívá v první osobě jednotného čísla - v 

takových případech dávají mluvčí přednost opisné vazbě se slovesem acostumar. 

Vazby označující vyvrcholení děje (perífrasis de culminació) 

Vyjadřují kulminaci sledu dějů, nějakého procesu či časového úseku. Patří sem dvě vazby: 
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Acabar + gerundium  

Vyjadřuje zakončení procesu nebo časového úseku, během něhož však k ději nedošlo. Často jde o 

situace, které můžeme vyjádřit výrazy jako finalment, a la fi (nakonec, konečně), s nimiž se klidně může 

objevit v rámci stejné věty: 

Al final, tot el que ens havien promès va acabar sent mentida. (Vše, co nám naslibovali, se nakonec 

ukázalo být lež.) 

Arribar a + infinitiv  

Velmi často má tato vazba význam podobný příslovečným výrazům fins i tot, àdhuc (dokonce): 

Va néixer en una família pobra, però es va espavilar i va arribar a ser president del país! 

(Narodil se v chudé rodině, ale tvrdě pracoval a nakonec se z něj stal prezident.) 

Modální opisné vazby (perífrasis modals) 

Konstrukce vyznačující okolnosti modálního charakteru. Patří sem kupříkladu opisné vazby vyjadřující 

projevy vůle, povinnost, nutnost, potřebu, možnost či pravděpodobnost.  

Nutnost, povinnost či zákaz (obligació i prohibició) 

Povinnost či nutnost vyjadřujeme obvykle pomocí opisné vazby haver de + infinitiv. 

Per aprovar, hem d’assistir al 80% de les sessions com a mínim. (Abychom prošli, musíme se zúčastnit 

alespoň 80 % přednášek.) 

Negativní varianta této opisné vazby však nevyjadřuje zákaz, nýbrž nepřítomnost povinnosti (lze ji tedy 

interpretovat spíše jako radu a ne nutně jako zákaz): 

Si no volem el certificat, no hem de pagar res (cf. no cal que paguem res). (Pokud nechceme ten 

certifikát, nemusíme nic platit.) 

Zákaz se vyjadřuje pomocí opisné vazby no + poder + infinitiv: 

No podeu participar al congrés sense pagar els 100 €. (Nesmíte se zúčastnit konference, aniž byste 

zaplatili zmiňovaných 100 €.) 

Perdoni, però aquí no es pot fumar. [= està prohibit] (Promiňte, ale tady se nesmí kouřit.) [= je to 

zakázáno] 

Pravděpodobnost: deure + infinitiv (probabilitat: deure + infinitiu) 

Pro vyjádření pravděpodobnosti (že k něčemu dojde či již došlo, ale nejsme si tím absolutně jistí) 

používáme slovesnou opisnou vazbu deure + infinitiv. Do češtiny obvykle překládáme pomocí výrazu 

asi: 

El carrer està mullat: deu haver plogut a la nit. (Venku je mokro, v noci asi pršelo.) 
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L’ordinador no funciona bé perquè deu tenir un virus. (Počítač nefunguje dobře, asi v něm bude nějaký 

virus.) 

Schopnost nebo možnost (habilitat i possibilitat) 

Pro vyjádření schopnosti či způsobilosti něco udělat používáme v katalánštině opisnou vazbu poder + 

infinitiv: 

La bateria pot aguantar 10 hores amb l’ordinador funcionant. (Baterie počítače může vydržet 10 hodin 

v případě plného vytížení.) 

El Jordi pot parlar una desena de llengües. És un veritable poliglot. (Jordi může mluvit deseti jazyky. Je 

to skutečný polyglot.) 

Tato opisná vazba slouží též k vyjádření povolení k uskutečnění či vykonání nějaké akce či aktivity: 

Podem quedar-nos el gos que vam rescatar? (Můžeme si nechat toho pejska, kterého jsme zachránili?) 

Els majors de 18 anys poden votar en totes les eleccions del país. (Starší 18 let mohou volit ve všech 

volbách v zemi.) 

Taktéž dovoluje zmínit možnost budoucího uskutečnění nějakého činu, akce: 

Si la sequera continua, podrien imposar restriccions d’aigua. (Pokud bude sucho pokračovat, mohli by 

nařídit dočasné omezení zavlažování.) 

Schopnost nebo způsobilost vykonat nějakou aktivitu může být též vyjádřena pomocí konstrukce saber 

+ infinitiv. V takovém případě nejde o pravou opisnou vazbu (ačkoliv obvykle ji tak můžeme chápat) a 

podmětem pro sloveso saber musí být vždy životná bytost (osoba či zvíře): 

Encara no sé jugar a tennis i sembla que no n’aprendré mai. (Ještě pořád neumím hrát tenis a zdá se, 

že už se to nikdy nenaučím.) 

Touha nebo další projevy vůle (desig o volició) 

Přání či touhu něco uskutečnit vyjádříme pomocí opisné vazby voler + infinitiv. Obvykle má životný 

podmět a podobně jako u slovesa saber zde hovoříme o speciálním typu opisné vazby, která 

nenaplňuje některé rysy klasických opisných vazeb (např. umožňuje uvedení vedlejší věty pomocí 

spojky que): 

Vull veure què fas. (Chci vidět, co děláš.) 

Vull aquests documents. (Chci tyto dokumenty.) 

Vull que em miris. (Chci, aby ses na mě díval.) 

Následující konstrukce může v některých případech odpovídat vazbě “estar a punt de” a tehdy funguje 

jako skutečná opisná vazba: 

Sembla que vol ploure. (Zdá se, že se schyluje k dešti.) 
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Příslovce (adverbis) 

Příslovce jsou slova neohebná, která modifikují sloveso, přídavné jméno, jiné příslovce nebo celou 

větu. Klasifikují se na základě sémantických kritérií, díky nimž rozlišujeme příslovce způsobu, místa, 

času, míry nebo množství, příslovce modální a polaritní. Dále sem patří adverbia aspektuální a fokální.  

Příslovce způsobu (adverbis de manera) 

Řada příslovcí vyjadřujících způsob se tvoří odvozením od přídavných jmen příponou – ment, ale 

existují i tzv. tvary zkrácené nebo celá řada adverbiálních vazeb. 

Tvary tvořené příponou -ment jsou nejběžnějším typem příslovcí způsobu. Avšak tento druh příslovcí 

může nabývat i jiného významu (mohou vyjadřovat úhel pohledu, časové období apod.): 

matemàticament (z matematického hlediska), actualment (v současnosti), darrerament (v poslední 

době). 

Příslovce zakončená na -ment (adverbis en -ment) 

Jediná možnost, jak v katalánštině vytvořit příslovce odvozováním, je prostřednictvím přípony – ment. 

Pro vytvoření tohoto příslovce vycházíme z tvaru přídavného jména v singuláru rodu ženského: fort - 

forta - fortament (silný - silná - silně), lent - lenta - lentament (pomalý - pomalá - pomalu), feliç - 

feliçment (šťastný, šťastná - šťastně). 

Avšak ne všechna adjektiva přijímají sufix -ment. Jedná se o adjektiva označující barvy (*grogament), 

tvary (*quadradament), obyvatelstvo nebo národnosti (*reusencament) a jiné (*investigadorament, 

*rocosament). 

Pokud stojí dvě (nebo více) příslovcí s -ment za sebou, mohou se uvádět v plném tvaru, tedy: Va parlar 

clarament i pausadament. (Mluvil jasně a zvolna). Nebo se přípona -ment uvede jen u prvního z nich: 

Va parlar clarament i pausada. 

Zkrácené tvary příslovcí (adverbis curts) 

V řadě případů se používají místo odvozených příslovcí přídavná jména v mužském tvaru. V 

katalánštině se nazývají adjektivní příslovce nebo zkrácená příslovce (adverbis adjectivals nebo 

adverbis curts): 

Parlava ràpid (= ràpidament). (Mluví rychle.) 

No veig clar el que pretén (= clarament). (Nevidím jasně to, co zamýšlí.) 

Jedná se o velmi úzkou skupinu adjektiv (alt, baix, fluix, fluixet, fondo, fort, recte, seguit, igual, diferent 

atd.), která se objevují ve spojení se slovesy řečové činnosti (parlar, cantar, dir), pohybu (caminar, anar, 

volar, colpejar), vnímání (mirar, sentir-hi) nebo se slovesy vyjadřujícími počasí (ploure, nevar). 
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Adverbiální vazby (locucions adverbials) 

Adverbiální vazby jsou ustálené idiomatické výrazy (Donava cops {a tort i a dret / *a dret i a tort}. 

(Rozdával rány napravo nalevo/hlava nehlava.)), které jsou tvořeny předložkou a substantivem, 

případně adjektivem: d’amagat, a l’engròs, en breu, de cap a peus, de gom a gom atd. 

Tyto vazby nemění svůj tvar: *d’amagats, *als engrossos, *en breus, *de caps a peu ani *de goms a 

goms. 

Pro lepší přehled uvádíme některé adverbiální vazby a jejich české ekvivalenty v následujícím přehledu: 

• a cau d’orella/do ouška (pošeptat) šeptem 
• a cavall/dopr. prostředkem (opak a peu/pěšky) 
• a cegues/poslepu 
• a coll/na ramenou 
• a collibè/v sedě za krkem 
• a contracor/neochotně, s nechutí 
• a contrapèl/proti srsti, navzdory 
• a cop calent/ za tepla (jednat) 
• a corre-cuita/rychle 
• a (les) fosques/potmě 
• a la babalà/jednat bez přemýšlení 
• a la gatzoneta/ve dřepu 
• a la valenta/ s velkým úsilím 
• al detall/v malém (prodej) 
• a l’engròs/ve velkém  
• a les palpentes/ pohmatu 
• amb prou feines/sotva, stěží 
• a mitges/ napůl, zpola 
• a penes/skoro, téměř ne 
• a peu/pěšky 
• a peu coix/po jedné noze 
• a peus junts/snožmo 
• a pler/rád, po chuti 
• a poc a poc/pomalu 
• a posta/úmyslně, schválně 
• a primera vista/na první pohled 
• a tort i a dret/hlava nehlava 
• a ull (nu)/pouhým pohledem 
• a ulls clucs/poslepu 
• a ultrança/na život a na smrt 
• a vista d’ocell/z ptačí perspektivy 
• d’amagat/potají, skrytě 
• de bat a bat/dokořán 
• de bocaterrosa /na břichu 
• de bona gana/s velkou chutí 
• de bon cor/srdečně, upřímně 
• de bon grat/dobrovolně, s chutí 
• de bracet/zavěšen do někoho  
• de cap a peus/od hlavy k patě 
• de cara/zepředu 
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• de cop i volta/v tu ránu 
• de debò/doopravdy 
• de dret/rovně 
• d’entrada/úvodem 
• d’esquitllentes/potají; po očku (dívat se) 
• de fit a fit/dívat se upřeně 
• de franc/zadarmo 
• de genollons/na kolenou 
• de gom a gom/narvaný, přeplněný 
• de gust/rád, příjemně, po chuti 
• de mala gana/s nechutí 
• de memòria/zpaměti 
• de nassos/na nos (upadnout) 
• de panxa enlaire/na zádech 
• de per riure/ k smíchu 
• de pressa/ve spěchu 
• de puntetes/po špičkách 
• de qualsevol manera/jakkoliv 
• de sobte/náhle 
• de sotamà/pod rukou (potají) 
• de (tot) cor/ upřímně, od srdce 
• de totes passades/bezpodmínečně  
• fil per randa/do nejmenších podrobností 
• més aviat/spíše 
• (o) de grat o per força/po dobrém nebo po zlém 
• sense solta ni volta/beze smyslu  
• si fa no fa/víceméně 
• xano-xano, xino-xano/křížem krážem  
• de valent/hodně 
• en dejú/nalačno 
• en va/k ničemu 

Další příslovce způsobu (altres adverbis de manera) 

BÉ/ MALAMENT (dobře/špatně)  

Jde o antonyma a z formálního hlediska u nich zaznamenáváme následující změny: 

bé: pokud stojí před adjektivem, příčestím nebo jiným příslovcem, přejímá tvary ben: ben comunicat 

(dobře dostupný).  

Poznámka: v některých případech může být příslovcem míry, do češtiny jej překládáme jako moc, 

hodně: ben content (hodně spokojený). 

Malament se ve stejných případech mění na mal: mal calculat (špatně vypočítaný), mal fet (špatně 

udělaný), mal dit (špatně řečený).  

Ve spojení se sponovým slovesem estar plní funkci jmenného přísudku: Aquesta persona està 

bé/malament. (Tento člověk je na tom dobře/špatně.) 
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AIXÍ (tak)  

Ve skutečnosti se jedná o demonstrativum, proto může mít deiktickou hodnotu (No em miris així. 

(Nedívej se na mě tak.)), anaforickou (Ha actuat amb molta valentia.; gairebé sempre ho fa així. 

(Zachoval se velmi odvážně, téměř vždy to tak dělá.)), nebo kataforickou (Ella és així: sempre vol tenir 

raó. (Ona je taková, vždy musí (chce) mít pravdu.)). 

Výraz així de vyjadřuje srovnání, ekvivalentem mu je tan… com nebo igual de… que: Ell també és així 

de valent. (Ell és igual de valent que.... (On je také tak statečný. (Je stejně statečný jako...)). Kromě toho 

může být doprovázeno com: Aquesta tasca s’ha de fer així com tu dius. (Tento úkol se musí udělat tak, 

jak ty říkáš.). 

Dále může mít adjektivní hodnotu u neurčitých nominálních syntagmat: Amb una persona així no val 

la pena parlar-hi. (S takovým člověkem nemá cenu mluvit.) 

Další  

Kromě výše zmíněných příslovcí uvádíme i taková, která se používají spíše jen ve velmi formálním 

jazyce. 

• debades, endebades ‘zbytečně’ 

• ensems ‘společně, zároveň’.  

• dempeus ‘vestoje’ 

Příslovce času (adverbis de temps) 

Patří sem příslovce, která vyjadřují umístění v čase (adverbia původní), a příslovce, jež vyjadřují trvání, 

opakování nebo četnost děje, dále pak i fázi, ve které se děj nachází (aspektuální adverbia).  

Příslovce času vlastní (adverbis de temps pròpiament dits) 

Příslovce času s deiktickou a anaforickou hodnotou (adverbis de temps amb valor 

díctic o anafòric) 

Příslovce s deiktickou hodnotou uvádí, zda děj vyjádřený ve větě je současný, předčasný nebo následný 

vzhledem k momentu promluvy. Mezi příslovce času s deiktickou hodnotou patří: ara (nyní, teď), ara 

per ara (nyní, teď), a hores d’ara (v tuto chvíli), de moment (momentálně), actualment (v současnosti), 

recentment (nedávno), antigament (dříve, za dávných časů), avui (dnes), avui (en) dia (v dnešní době), 

ahir (včera), abans-d’ahir (předevčírem), anit (včera v noci), anit passada (minulou noc), demà (zítra), 

demà passat (pozítří), enguany (letos). 

Mezi příslovce s anaforickou hodnotou patří llavors a aleshores (tehdy, tenkrát), která označují, že děj 

probíhá v momentě, o kterém již byla řeč. 

Vyskytují se i taková příslovce, která mohou mít obě hodnoty: tot seguit (hned nato, záhy poté), de 

seguida (okamžitě, ihned), en acabat nebo en acabant (po), mentrestant (zatím, mezitím). 



  
156 

Příslovce s univerzálním časovým významem (adverbis amb un valor temporal 

universal) 

Patří sem: 

• Sempre (vždy): ekvivalenty mu jsou vazby a tota hora, a totes hores. Existují i méně obvyklá 
synonyma, jako je literární tothora a archaické tostemps.  

• Mai (nikdy): vyskytuje se především ve větách záporných. Může stát samostatně, nebo být 
doprovázeno záporkou no. Pro zesílení může být doprovázeno příslovcem més: mai més 
(nikdy víc). Příslovce mai nevykazuje negativní hodnotu ve větách tázacích, podmínkových 
nebo ve vedlejších větách předmětných vyjadřujících pochybnost: No crec que ho hagi fet 
mai.; Has vist mai un eclipsi lunar? (Nemyslím, že by to někdy udělal.; Viděla jsi někdy zatmění 
měsíce?). 

Příslovce vztahující se k situacím relativním v čase (adverbis referits a situacions relatives de 

temps) 

Existují různé, uvádíme jen následující: 

• Aviat, tard (brzo, pozdě): Příslovce aviat může mít jak význam „za krátký čas“, tak význam „v 
časnou dobu“. Podobný význam, byť ne totožný, mají i výrazy: d’hora (časně), de matí (brzo 
ráno). V některých oblastech se jako synonyma adverbia aviat používá prest nebo prompte. 
Příslovce tard oproti tomu vyjadřuje „po uplynutí náležité chvíle“ nebo „v pokročilém čase“.  

• Alhora (zároveň), simultàniament (souběžně), alternativament (střídavě, případně), 
successivament (nadále, postupně): mají hodnotu podobnou hodnotě aspektuálních 
adverbií, udávají způsob nebo to, jak dočasně vznikají související situace.  

Aspektuální příslovce (adverbis aspectuals) 

Vyjadřují trvání, opakování nebo určitou fázi vyvíjející se situace: 

Trvání  breument (stručně, krátce), momentàriament, de moment 

(momentálně, právě teď), llargament (dlouze, obšírně)  

Opakování  novament, de nou, de bell nou (opět, znovu)  

Častost  Přesná  Diàriament (denně), dia a/rere dia (den za dnem), dia per altre, 

dia sí dia no (obden), setmanalment (týdně), quinzenalment 

(jednou za 14 dní), anualment (ročně)  

Nepřesná  Vysoká  sovint, freqüentment (často), habitualment (obvykle), 

constantment (neustále), reiteradament, repetidament 

(opakovaně), nit i dia, a cada moment (pořád)  

Nízká  a/de vegades (občas), adesiara, de tant en tant, de temps en 

temps, de tard en tard (čas od času), excepcionalment 

(výjimečně), esporàdicament (sporadicky), ocasionalment 

(příležitostně), rarament (zřídka)  

Fáze  Vztah mezi dvěma po 

sobě jdoucími 

událostmi  

ja (už), encara (ještě)  
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Dovršení děje  per complet, del tot, completament, totalment (úplně, zcela), 

parcialment (částečně)  

Pozice příslovcí častosti (la posició dels adverbis de freqüència) 

Příslovce častosti stojí za slovesem (La Maria surt sovint a córrer al parc. (Marie chodí často běhat do 

parku.)), ale také mohou stát v pozici před verbálním syntagmatem (La Maria sovint surt a córrer al 

parc. (Marie často chodí běhat do parku.)), nebo se mohou objevit na začátku věty (Sovint la Maria 

surt a córrer al parc. (Často Marie chodí běhat do parku.)). Jedna věta může obsahovat více jak jedno 

příslovce vyjadřující častost vždy, když první z nich vyjadřuje nepřesné opakování a druhé přesné: 

Habitualment la Marie surt a córrer al parc dia sí dia no. (dosl. Obvykle Marie chodí běhat do parku 

obden.). 

Ja, encara 

Příslovce encara (ještě) vyjadřuje, že v dané situaci určitá činnost stále trvá (Encara toco el violí. Fa 15 

anys que el toco. (Ještě hraji na housle. Patnáct let na ně hraji.), ale pokud předchází záporku no, 

vyjadřuje opak toho, co se očekávalo: Eren les 11 i encara no s’havia llevat. (Bylo jedenáct a ještě 

nevstal.). 

Příslovce ja (už) vyjadřuje stavy, fakt, že se v ději něco událo apod. (Ja ens coneixem des de fa temps: 

no cal que ens presenteu. (Známe se už dlouho, není třeba, abyste nás představovali.). Může jít o 

situace, které se udály v minulosti: Abans d’instal·lar-m’hi, ja havia visitat Brno dues vegades. (Předtím, 

než jsem se tam usadila, jsem navštívila Brno dvakrát.). Nebo které skončily v momentě, ke kterému 

se vztahuje vyjádření, a stojí tak v opozici k situaci v minulosti: Ja ho tinc tot a punt. (Už to mám všechno 

připravené.). Také se může odkazovat k situaci, která teprve nastane: Ja podem marxar. (Už můžeme 

jít.). Nebo zintenzivnit tvrzení: Ja veig que tu i jo no ens entendrem. (Teď už vidím, že ty a já si rozumět 

nebudeme.). 

Příslovce místa (adverbis de lloc) 

Označují umístění děje v prostoru nebo směr. Rozlišujeme různé druhy příslovcí místa: ukazovací, 

příslovce s univerzální nebo existenciální hodnotou, příslovce vztahová.  

Příslovce místa ukazovací (adverbis de lloc demostratius) 

Mohou mít deiktickou hodnotu, pokud se místo, které označují, vztahuje k prostoru, ve kterém se 

nachází mluvčí nebo posluchač (Soc aquí. (Jsem tady.)), nebo anaforickou hodnotu, jestli místo, ke 

kterému odkazují, je obsaženo v promluvě (Va anar a Brno i allí va començar a estudiar català. (Jel do 

Brna a tam začal studovat katalánštinu.)). 

Katalánština disponuje binárním a terciárním systémem ukazovacích příslovcí: 
 

Na většině území  Valencie, Franja, Ibiza  

I  aquí  ací (tady)  

II  aquí (tam)  

III  allí (allà)  allí (támhle)  
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V binárním systému příslovce aquí vyjadřuje místo, ve kterém se nachází všichni účastnící promluvy, 

nebo místo, které je v jejich blízkosti. Příslovce allí a allà naopak odkazují k místu vzdálenému. V 

souvislosti s tímto systémem vyplývá, že sloveso venir označuje pohyb směrem k mluvčímu, směrem k 

posluchači, nebo směrem k oběma. Naopak sloveso anar označuje pohyb k místu vzdálenému: Vindrà 

cap aquí. Anirà cap allà. (Přijde sem. Půjde tam.). 

U terciárního systému příslovce ací vyjadřuje blízkost k mluvčímu, aquí k posluchači a allí odkazuje k 

místu vzdálenému jim oběma. 

Obecně platí, že příslovce allí a allà jsou totožná, a proto jejich použití záleží ve velké míře na mluvčím. 

Avšak existují jazykové varianty, které jejich použití rozlišují. V tomto případě platí, že allà označuje 

méně konkrétní místo než allí. 

Příslovce s univerzálním a existenciálním významem (adverbis amb valor 

universal i existencial) 

Jedná se především o příslovce pertot (všude), enlloc (nikde) a archaické formy onsevulga nebo 

onsevulla (kdekoliv). 

Příslovce enlloc nemusí vyjadřovat negativní hodnotu ve větách tázacích, v předvětí vět podmínkových 

a vedlejších větách podmětných po slovesech vyjadřujících pochybnost: L’has trobada enlloc, aquesta 

joguina?; No sé si ho deus haver vist enlloc, això. (Našla jsi někde tu hračku?; Nevím, zda jsi to někde 

mohla vidět.). 

Příslovce pro vyjádření vztahů v prostoru (adverbis de relació espacial) 

U těchto druhů příslovcí je třeba rozlišovat příslovce místa statická a dynamická (označující směr a 

orientaci). Většina příslovcí statických (kromě baix) může plnit funkci předložky, pokud po nich 

následuje nominální syntagma: 

Prostorová osa  Situace  

Statická  Dynamická  

Horizontální  davant /před  avant/endavant/kupředu, dopředu  

darrere /za  endarrere/dozadu, zpět  

Vertikální (bezprostřední)  damunt /na  amunt/nahoru  

davall /pod  avall/dolů  

Vertikální (ne bezprostřední)  dalt /nahoře  endalt/nahoru  

baix/dole  
 

Interiér/exteriér  dins, dintre /uvnitř  endins, endintre/dovnitř  

fora /venku  enfora/ven  

Blízko/daleko  prop /blízko  
 

lluny/daleko  
 

Deiktická blízkost  deçà/tady (na této straně)  ençà/sem, doteď  

dellà/tam (na tamté straně)  enllà/támhle, dál (tím směrem)  
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Příslovce míry (adverbis de grau) 

Příslovce míry nebo množství vyjadřují intenzitu něčeho. Mohou modifikovat slovesa, adjektiva, 

adverbia a dokonce předložky. 

Rozlišují se dva druhy příslovcí míry: kvantitativní a nekvantitativní. 

Příslovce míry kvantitativní (adverbis de grau quantitatius) 

Tato příslovce se shodují s tvary číslovek, ale na rozdíl od nich jsou vždy neohebná. 

Mohou vyjadřovat absolutní míru (pokud je gradace nezávislá), relativní a komparativní: 

Absolutní míra  Relativní míra  Komparativní míra  

molt/hodně 

força/dost 

poc/málo  

massa/příliš 

prou/dostatečně 

bastant/dost  

més/víc 

tan, tant/tak, tolik 

menys/méně  

gaire/ne moc 

gens/vůbec  

Nekvantitativní příslovce míry (adverbis de grau no quantitatius) 

Některá příslovce s příponou -ment a další (ben, tot, mig) se mohou objevit ve funkci příslovcí 

vyjadřujících míru. 

Příslovce míry zakončená na -ment tvoří heterogenní skupinu a jsou tvořena od různého kořene: 

1. Číslovky násobné: doblement, triplement 
2. Adjektiva vyjadřující hodnocení a emoce: terriblement, increïblement, extraordinàriament 
3. Adjektiva vyjadřující velikost: altament, enormement, granment 
4. Adjektiva vyjadřující větší nebo menší úplnost: absolutament, completament, totalment, 

parcialment 

Výrazy ben, tot a mig také mohou plnit funkci příslovce míry: Ho va fer ben malament.; Estic mig 

adormida.; Va contestar tot de sobte. (Udělal to hodně špatně.; Napůl spím.; Odpověděl úplně 

nečekaně.) 

Fokální příslovce (adverbis focals) 

Tato příslovce slouží pro označení relevance nominálního syntagmatu nebo komponentu, které 

modifikují, aby je upřesnily nebo porovnaly s jinými. Např. ve větě Va estudiar fins i tot els temes que 

no entraven a l’examen. (Nastudoval si dokonce témata, která zkouška nezahrnovala.) vazba fins i tot 

(dokonce) doplňuje els temes que no entraven (témata, která zkouška nezahrnovala) a dodává jim 

důležitosti. 
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Dělí se na příslovce, která vyjadřují vyčlenění nebo začlenění, jež specifikují, nebo označují přibližnou 

hodnotu: 

Druh  Význam  Příklady  

Vyčlenění  Vyžadují skupinu, z které 

se vyčleňuje komponent, 

který modifikují.  

sols, tan sols, solament, només (pouze), únicament, 

exclusivament (jedinečně, výjimečně), tot just (sotva), i 

prou (dostatečně, dost)  

Začlenění  Vyžadují existenci jiných 

složek kromě těch, které 

označuje modifikovaný 

komponent.  

fins i tot, fins (dokonce), àdhuc, inclús (včetně, dokonce), 

ni tan sols (dokonce ani), també (také), tampoc (také ne)  

Specifikující  Zdůrazňují složku, kterou 

modifikují.  

concretament, en concret (konkrétně), precisament, 

exactament (přesně), justament (právě), especialment 

(obzvláště), sobretot (především)  

Ubírají důležitost 

modifikované složce.  

merament (výhradně), ni més ni menys (přesně, do 

písmene), senzillament, simplement (jednoduše)  

Přibližná 

hodnota  

Modifikují syntagma 

míry a poukazují na to, 

že množství, o kterém se 

hovoří, je přibližně stejné 

jako to, které udává 

syntagma, které 

doplňují.  

almenys (přinejmenším, alespoň), pel cap alt/baix, tirant 

llarg/curt, com a màxim/mínim (maximálně, 

nanejvýš/minimálně), si més no, ben bé (alespoň), com a 

molt, a tot estirar (maximálně), quasi, gairebé (téměř, 

skoro), amb prou feines, a penes (sotva, stěží), 

pràcticament (takřka, téměř), aproximadament (takřka, 

téměř), si fa no fa, més o menys (víceméně), ni de bon 

tros (ani zdaleka)  

Vyjádření kladu, záporu a pochybnosti (l’afirmació, la negació 

i el dubte) 

Kladná věta (afirmació) 

Oznamovací věty kladné (na rozdíl od záporných) neobsahují žádný ukazatel, který by na jejich 

afirmativní rys poukazoval. Příslovce sí je možné uvést v případě zdůraznění, nebo v případě, kdy 

odpovídáme na otázku bez použití celé věty.  

Příslovce pro vyjádření pochybnosti (adverbis de dubte). 

Pro vyjádření pochybnosti se používají příslovce potser (možná) nebo vazby tal vegada, tal volta (snad). 

Příslovce pro vyjádření záporu (adverbis de negació) 

Pro vyjádření záporu se používá no v pozici před slovesem (nebo před nepřízvučnými zájmeny, pokud 

stojí v pozici před slovesem): No volia venir: no li agraden els focs artificials. (Nechtěl přijet, nelíbí se 

mu ohňostroje.). 

V případě, kdy je záporná jen část věty, se příslovce no klade před syntagma, k němuž se zápor vztahuje: 

No tothom té la teva capacitat de treball. (Ne všichni mají tvoji schopnost pracovat.). 
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Příslovce může být doprovázeno příslovcem pas, které se obvykle klade za sloveso. V češtině se 

zpravidla vyjádří jinými způsoby, nebo se nepřekládá: No facis pas, això! (Ne abys to udělal!). 

Expletivní (výplňkový) zápor (la negació expletiva) 

V určitých případech se příslovce no (někdy doprovázeno příslovcem pas) používá pro vyjádření záporu 

bez skutečné negativní hodnoty. V tomto případě hovoříme o tzv. expletivním záporu, který stojí v 

opozici k záporu úplnému. Expletivní (výplňkové) no je v tomto případě sémanticky prázdné, tzn. je 

nadbytečné z hlediska významu, který vyjadřuje. Setkat se s ním můžeme v těchto případech: 

U sloves vyjadřujících strach (amb verbs de temor) 

Kladná věta, která je doplňkem slova vyjadřujícího strach nebo obavu (témer (mít strach), temor 

(obava), por (strach)), připouští příslovce no před slovesem a toto sloveso je v subjunktivu, např.: Tinc 

por que no arribin. (Mám strach, že nepřijedou.). 

Vedlejší věta kladná nepřipouští příslovce no, pokud je věta hlavní záporná: Jo no temia que el seu pare 

vingués. (Neměl jsem strach, že by její otec přišel.). Věta typu Jo no temia que el seu pare no vingués. 

(Neměl jsem strach, že by její otec nepřišel.) bude mít pouze záporný význam. 

Ve větách srovnávacích (en les oracions comparatives) 

U těchto typů vět, pokud je hlavní věta kladná (obsahuje výrazy jako més (více), menys (méně), millor 

(lépe), pitjor (hůře) apod.), vedlejší věta (uvozena spojkou que) připouští a v některých případech 

dokonce vyžaduje příslovce no před slovesem. Příklad: Diu més que no fa. Et costarà més que no val en 

realitat. (Mluví víc, než dělá. Bude tě to stát víc, než to ve skutečnosti stojí.). I když je přítomnost no 

nadbytečná, ne vždy je možné jej vynechat. Pokud se mu chceme vyhnout, je se třeba uchýlit k jiné 

formulaci: 

Pokud je sloveso věty vedlejší vyjádřeno, je možné použít del que. 

• fa més que no pot = fa més del que pot (dělá víc, než může) 
• *fa més que pot 

Dále no brání tomu, aby se sešly dvě que bezprostředně vedle sebe: 

• És millor que tornis demà que no (pas) que ara t’ho facin malament. (Je lepší, abys přišla 
znovu zítra, než aby ti to teď udělali špatně.) 

• *... que que ara t’ho facin malament 

U vedlejších vět s nevyjádřeným přísudkem je možné užít no (pas) anebo neužít: ha plogut més en una 

setmana que no (pas) en tot l’any = ha plogut més en una setmana que en tot l’any. (Napršelo víc za 

týden, než za celý rok.)  

S infinitivem, gerundiem nebo příčestím ve větě vedlejší jsou možné tyto varianty: 

M’estimo més fer-ho ara que no pas esperar. nebo M’estimo més fer-ho ara que esperar. (Raději to 

udělám teď, než abych čekal.) 

Ale ne *M’estimo més fer-ho ara que no esperar. (Užití jenom no není správné.) 
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Shrnutí užití příslovce pas 

K zesílení záporu. A mi no m´hi veuran pas! (Mě tam (nikdy) neuvidí!) 

Ve větách srovnávacích k zesílení záporky no stojící ve druhé části souvětí. Avui fa més calor que no pas 

ahir. (Dnes je větší horko než včera.) 

K vyjádření pochybnosti ve větách tázacích. No t´has deixat pas el llum obert? (Určitě jsi nenechal 

rozsvícené světlo?)  

K vyjádření výhružky, zákazu. No agafis pas la bici amb aquesta pluja! (Ne abys jel na kole v takovém 

dešti!) 

Při částečné negaci nějakého tvrzení. Ja saps que cada matí vaig a córrer. – No pas quan plou! (Však 

víš, že chodím každé ráno běhat. - Nikoliv když prší!) 

U výrazů časových (en expressions temporals) 

Záporka no se může objevit po spojce abans que (dříve než): calia resoldre-ho abans que no fos massa 

tard (bylo to třeba vyřešit dřív, než bude příliš pozdě). Je však možné ji i vynechat: calia resoldre-ho 

abans que fos massa tard. 

Slova s dvojím významem: kladným a záporným (mots de doble significació: 

afirmativa i negativa) 

Vyskytuje se řada slov, která se mohou používat jak ve významu negativním (zesílit zápor), tak kladném. 

Jedná se o následující případy: 

• U sloves vyjadřujících pochybnost nebo lhostejnost (dubtar, ignorar, desconèixer), negaci 
(rebutjar, negar, oposar-se), překážku (impedir, evitar), strach (tenir por, témer) a negativní 
pohnutky (saber greu, molestar). Příklad: Evitem que passi res pitjor. (Bráníme tomu, aby se 
stalo něco horšího.)  

• Výrazy, které uvozují větu vyjadřující nesourodost: més, menys, millor, pitjor. Příklad: Això ho 
faig millor que ningú. (Tohle dělám lépe jak nikdo.) 

• U předložky abans a u předložkových vazeb: en lloc de, en comptes de (místo něčeho). 
Příklad: Abans que passi res més, deixa’m arreglar-ho. (Nech mě, ať to urovnám dřív, než se 
stane něco dalšího.) 

• U řadových číslovek: primer, últim. Příklad: El primer que digui res serà castigat. (První, kdo 
něco řekne, bude potrestán.) 

• Ve větách podmínkových. Příklad: Si arriba cap dels convidats, avisa’m. (Pokud dorazí někdo z 
pozvaných, dej mi vědět.) 

• Ve zjišťovacích větách tázacích. Příklad: Trigaràs gaire? (Bude ti to trvat dlouho?) 

Výraz  V záporném významu  V kladném významu  

cap  žádný/ani jeden (přídavné jméno)  ‘algun’/nějaký (zájmeno)  

ningú  nikdo (zájmeno)  ‘algú’/někdo (zájmeno)  

res  nic (zájmeno)  ‘alguna cosa’/něco (zájmeno)  

enlloc  nikde (příslovce)  ‘en alguna banda’/někde (příslovce)  

mai  nikdy (příslovce)  ‘alguna vegada’/někdy (příslovce)  

gens  vůbec (příslovce)  ‘un poc’/trochu (příslovce)  
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Výrazy cap, ningú, res, enlloc, mai, gens (stejně tak en ma vida, en absolut a další) nabývají zpět svůj 

negativní význam u vět s nevyjádřeným přísudkem. Často se jedná o jednoslovné odpovědi v dialozích 

nebo o paralelní věty apod. 

• No sé si van trobar gaires bolets. (Nevím, zda našli hodně hub.)  
• Ells, cap. (Oni, žádnou.)  

• Qui t’ho ha dit? (Kdo ti to řekl?)  
• Ningú. (Nikdo.)  

• Plou molt sovint aquí? (Prší tady často?)  
• Mai. (Nikdy.)  

Dvojí zápor (la doble negació) 

V záporných větách před slovesem mohou výrazy jako cap (žádný), gens (žádný), enlloc (nikde), mai 

(nikdy), ningú (nikdo), res (nic), tampoc (také ne), ni (ani) nebo vazby typu en ma vida (v životě) atd. 

být doprovázeny záporkou no: 

Cap dels alumnes no va aprovar l’examen. = Cap dels alumnes va aprovar l’examen. (Žádný ze studentů 

neuspěl u zkoušky.) 

Enlloc no l'han vist. = Enlloc l'han vist. (Nikde ho neviděli.) 

Mai no ha viatjat amb avió. = Mai ha viatjat amb avió. (Nikdy necestoval letadlem.) 

Ni l'un ni l'altre no en saben res. = Ni l'un ni l'altre en saben res. (Ani jeden ani druhý o tom nic neví.) 

Pokud ovšem stojí za slovesem je dvojí zápor povinný: No va aprovar l’examen cap dels alumnes. (U 

zkoušky neuspěl žádný ze studentů.). A nikoliv: *Va aprovar l’examen cap dels alumnes. 
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Předložky (preposicions) 

Předložky jsou nesklonná slova, která se obvykle kladou před nominální syntagma nebo infinitiv a slouží 

k tomu, aby spojila toto syntagma s jiným větným členem. Podle druhu kontextu jsou předložky 

schopny ustanovit vztahy místní, časové a abstraktní. Z hlediska syntaktického rozlišujeme předložky 

tranzitivní (vždy vyžadují předmět), nebo intranzitivní (předmět je volitelný); z hlediska formálního 

rozlišujeme na jedné straně předložky přízvučné a nepřízvučné, a na druhé předložky jednoduché a 

složené.  

Předložky tranzitivní a intranzitivní (preposicions transitives i 

preposicions intransitives) 

Tranzitivní předložky jsou předložky, které se nemohou objevit bez explicitně vyjádřeného předmětu. 

Jedná se o všechny nepřízvučné předložky a, de, en, per, amb; o předložky složené cap a, fins a, des de, 

com a; nebo předložkové výrazy en lloc de, en comptes de, a causa de (včetně všech těch, u kterých je 

nepřízvučná předložka povinná); a o některé předložky přízvučné entre, contra, segons, vers, envers, 

malgrat, mitjançant. 

Některé předložky se mohou objevit bez předmětu, pokud je pochopitelný z jazykového nebo 

pragmatického kontextu. V rámci této skupiny rozlišujeme dva typy předložek: 

1. Dalt, damunt, darrere, davant, davall, dessota, dins/dintre, fora, sobre, sota, vora: tyto 
předložky se mohou objevit bezprostředně před nominální skupinou, mohou být 
doprovázeny další předložkou de, nebo po nich nenásleduje žádný předmět.  

2. Abans, arran/ran, després, enfora, enfront, enmig, entorn, lluny, prop: mohou být 
doprovázeny de+NS, nebo stát bez předmětu. 

Předložky nepřízvučné (preposicions àtones) 

Nejsou nositeli fonologického přízvuku. Většina z nich jsou jednoduché a jednoslabičné (a, en, amb, 

de, per), ale také mezi ně patří složená předložka per a. 

Předložky a, en (les preposicions a i en) 

Předložka a se stahuje se tvary určitého členu rodu mužského (al, als) a může za ní následovat 

nominální syntagma (a les dues (ve dvě); a les amigues (kamarádkám)), osobní zájmena ((kromě tvarů 

v nominativu) a mi (mně); a tu (tobě); a ell (jemu), předložkové syntagma (a dalt de la cadira (na židli), 

a dins del calaix (v zásuvce)), infinitiv (a jugar (hrát), a combatre (bojovat)) a v některých případech i 

příslovce (tirant a blavós (do modra)). 

Předložka en se naopak se členem nestahuje a může být doprovázena nominálními syntagmaty (en un 

moment (za chvíli)), osobní zájmena ((kromě tvarů v nominativu) en mi, en nosaltres), adjektivními 

syntagmaty (en negre (v černém); en brut (hrubého)), infinitivem (en començar les classes (na začátku 

výuky)), příčestím (en acabat (následně, dále)). 
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Co se týče použití, mohou mít prostorovou hodnotu fyzickou nebo figurativní, hodnotu časovou, anebo 

abstraktní. 

Fyzický prostor (espai físic) 

Obecně platí, že mohou buď vyjadřovat směr (situació dinàmica), nebo statické umístění (situació 

estàtica). V mnoha případech je možné užití obou předložek, byť se spíše používá jen jedna z nich v 

závislosti na kontextu: 

Předmět  Pohyb, směr  Statické místo  

NS bez determinantu  Obvykle a: 

Va pujar a muntanyes molt 

altes. (Vylezl na velmi vysoké 

hory.)  

Obvykle en: 

Treballen en despatxos diferents. 

(Pracuje v různých kancelářích.) 

Rovněž je přípustné a: 

Són a/en centres especials. (Jsou ve 

speciálních centrech.)  

NS s určitým členem  Vždy a: 

Viatjarem a la República 

Txeca. (Pojedeme do České 

republiky.)  

en/a: 

Es troba a/en la llibreria del meu pare. (Je 

k dostání v knihkupectví mého otce.)  

NS s číslovkou  Vždy a: 

Va entrar a dues cafeteries 

molt especials. (Vstoupil do 

dvou výjimečných kaváren.)  

en/a: 

Treballo en/a dues universitats. (Pracuji 

na dvou univerzitách.)  

NS s kvantifikátorem, 

neurčitou číslovkou.  

Obvykle a: 

Va entrar a moltes cafeteries. 

(Vešel do spousty kaváren.)  

en/a: 

Quedem en/a qualsevol cafeteria que 

tingui aire condicionat. (Sejdeme se v 

jakékoliv kavárně, která bude mít 

klimatizaci.)  

NS uvozeno un, algun 

nebo demonstrativem  

Obvykle en: 

Anirem en un d’aquests 

països. (Pojedeme do jedné z 

těchto zemí.)  

Vždy en: 

Es troba en aquesta llibreria. (Je k dostání 

v tomto knihkupectví.)  

NS s tázacím 

zájmenem.  

Obvykle a: 

A quin lloc aneu? (Kam 

jedete?)  

a/en: 

A/en quina aula tens classe? (Ve které 

učebně máš výuku?)  

Toponyma  Vždy a: 

Viatjo a Catalunya. (Cestuji 

do Katalánska.)  

Vždy a: 

Soc a Catalunya. (Jsem v Katalánsku.)  

Výjimečná místa 

mluvčích  

a casa, a ciutat, a comarques, a palau, a taula, a fira, a mercat, a missa, a 

classe, a escola, a muntanya, a passeig, a terra, a teatre, a quart  

Pokud tyto výrazy vyjadřující místa nemají pro mluvčího zvláštní význam, 

řídí se užití předložky obecným pravidlem: En cases així no hi pots estar 

gaire temps. (V takových domech nemůžeš žít dlouho.)  
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Figurativní význam (espai figurat) 

Když určení místa není zřetelně „fyzické“ (často se blíží k vyjádření času, látky nebo způsobu), použije 

se předložka en: Arribats en aquest punt, la reunió no pot continuar. (Poté, co jsme dospěli do tohoto 

bodu, schůze nemůže pokračovat.). I když v některých případech lze použít předložky en/a bez rozdílu: 

Treballa en el/ al món de la construcció industrial. (Pracuje ve světě stavebního průmyslu.). Rozdíl en/a 

může sloužit v některých případech pro rozlišení příslovečného určení místa a nepřímého předmětu: 

Vaig dir-ho en l’assemblea de socis. (příslovečné určení místa) (Řekl jsem to na shromáždění 

společníků.); Vaig dir-ho a l’assemblea de socis. (nepřímý předmět). (Řekl jsem to shromáždění 

společníků.). 

Čas (temps) 

Předložka a se zpravidla užívá s přesným časovým údajem, předložka en zase při vyjádření trvání: 

El veuré a {les tres de la tarda / l’estiu / l’octubre}. (Uvidím ho ve tři odpoledne/v létě/ v říjnu.) 

Vaig descobrir-lo en {aquella època / plenes vacances}. (Objevil jsem ho tehdy /v plném proudu 

prázdnin.) 

Předložky a se proto užívá před názvy částí dne (al matí (ráno), al migdia (v poledne), a la tarda 

(odpoledne), al vespre (večer), a la nit (v noci)), ročních období (a l’hivern (v zimě), a la primavera (na 

jaře), a l’estiu (v létě), a la tardor (na podzim)), měsíců (al gener (v lednu), al febrer (v únoru) atd.) a 

před letopočty (al 1987…). 

Abstraktní pojmy (dominis abstractes) 

Vedle významu místního a časového předložky a nebo en připouští užití metaforické: viuen en la 

indigència (žijí v bídě); van venir de dos a tres-cents convidats (přišlo od dvou do tři sta pozvaných) a 

gramatikalizované u předložkového předmětu. 

Předložka a se třetím pádem (a com a introductor del complement de datiu) 

V katalánštině se předložka a používá k vyjádření českého 3. pádu (předmětu nepřímého). 

Va donar un llibre a la seva amiga. (Dal knížku své kamarádce.) 

A mi m’agradaria que vinguessis. (Mně by se líbilo, kdybys přijel.) 

S nepřímým předmětem se můžeme setkat také v případě takových sloves, která obvykle třetí pád 

neváží: 

1. Etický dativ (datiu ètic o d’interès): předložka uvádí předmět, který vyjadřuje prospěch vůči 
jednomu ze zúčastněných (obvykle vůči podmětu): El nen no li menja, a la Pavlina. (Chlapec 
Pavlíně nejí.) 

2. Posesivní dativ (datiu possessiu): Tothom acariciava el pèl a l’Aran. (Všichni Aran hladili srst.), 
stejně tak můžeme užít posesivum: Tothom acariciava el pèl de l’Aran (= její srst). (Všichni 
hladili Araninu srst.) 
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Předložka a se 4. pádem (a davant del complement directe) 

Obecně platí, že přímému předmětu nepředchází v katalánštině žádná předložka, avšak existují situace, 

kdy předmět přímý přítomnost předložky a připouští, nebo ji dokonce vyžaduje. 

Předložka je povinná u přímého předmětu vyjadřujícího osoby: 

1. Před tvary přízvučných osobních zájmen, která se v mnoha případech objevují spolu se 
zájmenem nepřízvučným. Příklad: A mi em van veure; a tu, no. (Mě viděli a tebe ne.) 

2. Před přímým předmětem duplikovaným nepřízvučným zájmenem v 1. nebo 2. osobě plurálu. 
Příklad: Això us afecta a tots. (Tohle má vliv na vás všechny.) 

3. Před un duplikovaným nepřízvučným zájmenem el: Que no el prenguin a un per lladre. (Ať mě 
nemají za zloděje.)  

4. V recipročních výrazech jako l'un a l'altre. Příklad: Es criticava l´un a l´altre. (Kritizoval jeden 
druhého.) 

5. V případě, kdy přímý předmět stojí bezprostředně po podmětu v důsledku vypuštění slovesa: 
La Maria estimava el Joan, però el Joan a la Maria no. (Marie měla ráda Joana, ale Joan Marii 
ne.) 

6. Ve větách srovnávacích, pokud přímý předmět stojí bezprostředně za podmětem: La Maria 
l’estimava com una mare a un fill. (Marie ho milovala, jako matka syna.) 

7. Před přímým předmětem, který stojí bezprostředně před podmětem: Crec que operarà a 
l‘oncle una metgessa molt simpàtica. (Myslím, že strýčka bude operovat jedna moc 
sympatická lékařka.) 

8. Pokud přímý předmět zahajuje a uzavírá enfatickou vztažnou větu: A qui veig és a l’Alba. 
(dosl. Koho vidím, je Albu.) 

9. Před přímým předmětem v odpovědi na otázku uvozenou a qui: A qui ajudaràs? A l’estudiant 
simpàtica. (Komu pomůžeš? Sympatické studentce.) (pozn.v katalánštině se sloveso ajudar 
pojí se 4. pádem). 

10. Před přímým předmětem stojícím před slovesem, pokud podmět stojí za slovesem: A la 
xerrada del matí va seguir una reunió molt avorrida. (Na ranní povídání navázala velmi nudná 
schůze.) 

11. Přímý předmět odpovídá vztažnému zájmenu el qual a stojí se slovesy arruïnar (zrujnovat), 
sorprendre (překvapit), seguir (následovat) nebo afectar (mít vliv).  

12. S kauzativními slovesy před tematizovaným nebo rematizovaným přímým předmětem: A 
molta gent l’espanta la teva actitud. (přímý předmět je tematizován) (Mnoho lidí děsí tvé 
jednání.); A la Maria, espanta la teva actitud, i no al Daniel. (přímý předmět je rematizován) 
(Marii děsí tvé jednání, ne Daniela). 

13. Před vztažným zájmenem qui ve větách vztažných s explicitním antecedentem: És l’amiga a 
qui va molestar el que vas dir. (Je to kamarádka, které vadilo, co jsi řekl.). 

14. Ve větách vztažných bez explicitního antecedentu, kde je sloveso věty hlavní psychologické: 
El fet que te’n vagis ha molestat fins i tot a qui ja ho sabia. (Skutečnost, že bys odešel, vadí 
dokonce i těm, kteří už to věděli.) 

15. Když přímý předmět stojí po předložkovém předmětu: Va voler convèncer d'acceptar aquell 
tracte al seu germà. (Chtěl přesvědčit svého bratra o tom, aby tu dohodu přijal.) 

V následujících případech je předložka nepovinná: 

1. U výrazů molts, pocs, bastants, uns quants, uns, uns altres, atd. ve funkci zájmena, ale jen v 
případě, že se ve větě rovněž nevyskytuje zájmeno en. Příklad: Això va molestar a alguns. 
(Toto některým vadilo.) (ale Això en va molestar alguns.).  
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2. S tázacími zájmeny qui, quins, quines a quants, quantes v případě nejednoznačnosti. Příklad: 
A qui va visitar la teva mare? (Koho navštívila tvoje matka?) (ale Qui vas visitar ahir? (Koho jsi 
navštívil včera?)).  

3. Před vztažným zájmenem el qual v případě nejednoznačnosti: Conec aquesta noia, a la qual 
admira molta gent. (Znám tu holku, kterou obdivuje spousta lidí.). (ale Conec aquesta noia, la 
qual admires. (Znám tu holku, kterou obdivuješ.)). 

4. V případě nejednoznačnosti u typů vět: El Pere no el va veure, al Lluís. (Pere ho neviděl, 
Luise.) (ale No el vaig veure, el Lluís. (Neviděl jsem ho, Luise.)). 

5. Před kvantifikativními zájmeny: tothom, cada u, cadascú, qualsevol, ningú, algú, atd. : El frau 
podria implicar (a) algú de la teva empresa. (Do podvodu by mohl být zapleten někdo z tvé 
firmy.) 

6. Před vztažným zájmenem qui ve vztažných větách bez explicitního antecedentu, obzvláště 
pak, když se zájmeno vztahuje ke konkrétní osobě: Busquem (a) qui et va robar el cotxe. 
(Hledáme toho, kdo ti ukradl auto.). 

7. V případě, kdy se přímý předmět nachází ve větách souřadných nebo srovnávacích, ve 
kterých stojí jiný přímý předmět uvozen předložkou a: T'han felicitat a tu i (a) la Cristina. 
(Poblahopřáli tobě a Kristýně.). 

Předložky a, en před předložkovým předmětem (a i en davant dels complements 

preposicionals) 

Zatímco u přímého předmětu se používá jen předložka a, u předložkového předmětu záleží forma 

předložky na slovese. 

Některá slovesa s předložkou a: (a), aspirar (a) (usilovat o co); correspondre (a) (odpovídat čemu); 

equivaler (a) (odpovídat čemu); renunciar (a) (zříci se čeho, odmítnout co); rendir-se (a) (vzdát se); 

enfrontar-se (a) (čelit komu/čemu); anar (a) (jít, jet); traslladar-se (a) (přestěhovat se); remuntar-se (a) 

(datovat se), atd.  

Některá slovesa s předložkou en:creure (en) (věřit v); caure (en) (upadnout do); pensar (en) (myslet na), 

consistir (en) (spočívat v); convertir-se (en) (přeměnit na); basar-se (en) (zakládat se na) atd. 

Předložka amb (la preposició amb) 

Předložka amb má jen abstraktní užití. Může za ní následovat nominální syntagma nebo zájmeno 

osobní (kromě zájmen v 1. pádu) a obvykle slouží k vyjádření doprovodu nebo společnosti (Ha arribat 

el Josep amb les seves filles. (Dorazil Josep se svými dcerami.)), nebo nástroje (L’examen s’ha de fer 

amb bolígraf, i no amb llapis. (U zkoušky se musí používat propiska a ne tužka.)). 

V některých případech může mít i užití časové, tyto výrazy pak vykazují kauzální nebo modální znaky: 

Amb les campanades de les 12, la Ventafocs va haver de marxar cap a casa. (S odbíjením dvanácté 

musela Popelka domů.)  

Amb l’increment salarial, els treballadors treballaven amb més motivació. (S navýšením platu pracovali 

pracovníci s větší motivací.) 

Předložka de (la preposició de) 

Může stát před podstatným jménem nebo nominální skupinou (un jersei de llana (vlněný svetr), la 

classe de la Pavlína (Pavlínina výuka)), přídavným jménem (El titllen d’antipàtic. (Označují ho za 
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nesympatického.)), zájmenem (Es va oblidar de mi. (Zapomněl na mě.)), prostorovým deiktickým 

prvkem (Jo no sóc d’aquí. (Já nejsem odsud.)), předložkovým syntagmatem (un home d’abans (dřívější 

člověk)) nebo adverbiálním syntagmatem (els costums d’aleshores (tehdejší zvyklosti), el programa de 

més tard (pozdější program)), infinitivem (Estic cansat de fer i desfer el meu treball. (Jsem unavený z 

předělávání svojí práce.)) nebo příčestím (Es casen d’amagat. (Berou se potají.)).  

Z formálního hlediska je třeba zdůraznit, že se svazuje apostrofem se slovem začínajícím na samohlásku 

(un got d’aigua (sklenice vody)) a že se stahuje s určitým členem rodu mužského (del dia, dels dies). 

Co do významu a užití jedná se o velmi abstraktní předložku. Často nemá žádný lexikální význam a plní 

funkci čistě gramatickou (např. vyjadřuje genitiv). Proto nelze říci, že má jen jediné užití: může tak 

vyjadřovat původ, nebo pouze charakterizovat přívlastek neshodný. 

Užití předložky de (usos de la preposició de) 

Předložka de má následující užití: 

1. vyjádření vlastnictví, formy, materiálu, původu apod. Do češtiny překládáme předložkou z, 2. 
pádem nebo přídavným jménem. Příklady: La biblioteca de la universitat està oberta fins a les 
9 del vespre. (Univerzitní knihovna je otevřená do devíti večer.). Aquesta taula és de madera. 
(Tento stůl je ze dřeva.). Porta uns pantalons de vellut. (Nosí sametové kalhoty.). Té un jersei 
de quadres molt bonic.(Má moc pěkný kostkovaný svetr.), Aquest gelat té gust de llimona. 
(Tato zmrzlina má citrónovou chuť.) L´Elga és de Reus. (Elga je z Reus.) 

2. označení místa v názvech ulic, náměstí apod. Příklad: el castell de Miravet (hrad Miravet), la 
plaça (de la) Llibertat (náměstí Svobody), l’avinguda (del) Doctor Vilaseca (třída doktora 
Vilasecy). 

3. označení závislosti mezi kvantifikátory gens, tot, una mica, un xic, un poc, gota a 
substantivem, které po nich následuje. Dále stojí po kvantifikátorech jako un munt, un grup, 
un tros, un litre (dos, tres... litres), mil(er)s, centenars, un terç... U kvantifikátorů typu poc, 
molt, bastant, prou, quant, més, menys, tant je předložka de volitelná. 

4. Pozor! Předložka de nikdy nemůže stát po cap, massa, força, gaire, que. 
5. Uvádí se s přízvučným osobním zájmenem po předložkách jako davant, darrere, dalt, 

damunt, sobre, sota, fins, dintre, vora. Pokud místo přízvučného zájmena stojí přivlastňovací 
zájmeno, předložka de není přípustná: davant {de vosaltres / vostre}, darrere {de tu/ teu}. 
Pokud následuje nominální syntagma, předložka de je volitelná: sota (de) l’armari, darrere 
(de) la porta. 

6. Při porovnávání v superlativních konstrukcích po millor, pitjor, més gran, més petit atd. 
Příklad: el més petit de tots (nejmenší ze všech), el més espaiós de la ciutat (nejprostornější ve 
městě) atd. 

7. Před přídavnými jmény a příslovci při zdůraznění (ve vzájemném vztahu s com nebo que): 
Com ha quedat, de malament! (To ale vyšlo špatně!); Que n’és, de ruc! (To je ale osel!).  

8. Před přídavným jménem po kvantifikátoru, číslovce, neurčitém zájmenu nebo částici pas, 
přičemž je substantivum, které rozvíjí, vynecháno, protože je známo z kontextu: tinc tres 
camises negres i dues de vermelles (mám tři černé košile a dvě červené); hi havia un estudiant 
americà i trenta de txecs (byl tam jeden americký student a třicet českých). 

9. Uvozuje tematizovaný verbální atribut, pokud se realizuje jako substantivum, příslovce, 
předložka, přídavné jméno nebo příčestí minulé. Příklad: de pa no en tenim gaire (chleba moc 
nemáme); de bo ho és molt, això (dobré je to moc); de dolent no en té res, aquesta activitat 
(špatného na této aktivitě není nic). 
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10. Uvozuje předložkový předmět u sloves jako: adonar-se (uvědomit si), dubtar (pochybovat), 
enamorar-se (zamilovat se), penedir-se (litovat), queixar-se (stěžovat si), recordar-se 
(pamatovat si), oblidar-se (zapomenout) atd. 

Předložka před infinitivem (la preposició davant d’infinitiu) 

Předložka de může stát před infinitivem ve funkci podmětu, pokud věta s infinitivem následuje po 

slovese věty hlavní: Va ser fàcil (d’)entendre per què bordava la meva gossa. (Nebylo těžké pochopit, 

proč moje fenka štěká.); De vegades costa (de) saber què volen els nens petits. (Občas je těžké poznat, 

co malé děti chtějí.). U sloves jako caldre (být třeba); convenir (vyhovovat) ve funkci podmětu není však 

předložka de přípustná: Cal assistir a la reunió. (Je třeba se schůze zúčastnit). (a ne *Cal d’assistir...). 

Předložka de se může také objevit před slovesy ve funkci přímého předmětu. V tomto případě 

rozlišujeme tři druhy sloves: 

1. Slovesa, která vyžadují předložku de: assajar (nacvičovat), provar (vyzkoušet), mirar (snažit 
se), dir (navrhnout). Příklady: Prova de tancar el programa i tornar-lo a obrir. (Zkus zavřít 
program a znovu ho otevřít.); M’ha dit d’anar al cine aquesta tarda. (Navrhl mi jít dnes do 
kina.). 

2. Slovesa, u kterých je předložka de volitelná: acordar (domluvit se), aconsellar (poradit), cercar 
(hledat), decidir (rozhodnout), desitjar (přát si), esperar (doufat), exigir (vyžadovat), jurar 
(přísahat), oferir (nabídnout), permetre (dovolit), prohibir (zakázat), prometre (slíbit), resoldre 
(vyřešit), suggerir (vnuknout). Příklad: Van acordar (de) fer la reunió a les tres. (Domluvili dát 
schůzi na třetí.); T’aconsello (de) fer-te l’abonament del tramvia. (Doporučuji ti, aby sis vyřídil 
tramvajenku.); Refuso (de) pagar tants diners per aquest curs. (Odmítám platit tolik peněz za 
kurz.). 

3. Slovesa, která nepřipouští předložku de před infinitivem ve funkci přímého předmětu: Jedná 
se v zásadě o slovesa smyslového vnímání jako escoltar (poslouchat), sentir (slyšet), veure 
(vidět) nebo slovesa modální interpretace jako: deixar (dovolit), gosar (těšit se něčemu), 
poder (moci), saber (vědět), soler (mít ve zvyku), voler (chtít) atd. 

Předložky per, per a (les preposicions per i per a) 

Předložky per a per a mohou stát s nominálními syntagmaty (per/ per a uns quants estudiants txecs), 

příslovci (per sempre, per a demà), dalšími předložkami (per a davant de l’armari, per damunt la taula) 

s větami v infinitivu (per veure’l, per a donar). Předložka per může stát před přídavnými jmény (Això et 

passa per imbècil.), což předložka per a jen v případě, že jde o adjektiva zpodstatněná (Això no és apte 

per a cardíacs. (Není to vhodné pro kardiaky.)). Dále může dojít ke spojení se spojkou que, čímž vznikne 

spojka perquè, která odpovídá jak per + que (protože): Canviarà l’hora del curs perquè els estudiants 

no hi poden assistir. (Změní dobu kurzu, protože se ho studenti nemohou účastnit.), tak per+a+que 

(aby):Canviarà l’hora del curs perquè els estudiants hi puguin assistir. (Změní dobu kurzu, aby se ho 

studenti mohli zúčastnit.) 

Užití předložek per a per a se mění v závislosti na dialektech nebo rejstřících. Většina východních a 

západních dialektů používá (vedle dalšího užití) pouze předložku per jak pro vyjádření příčiny a důvodu, 

tak pro vyjádření účelu nebo cíle: No hem anat al cinema per la Maria. (Nešli jsme do divadla kvůli 

Marii.), El vestit vermell és per la Maria/ per sortir de festa/ perquè el duguis a la tintoreria. (Červené 

šaty jsou pro Marii/na večírek/ abys je odnesl do čistírny.). Dialekt oblasti Tortosa a některé varianty 
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valencijštiny však rozlišují mezi per a per a (nebo pa) stejně jako je tomu ve španělštině. To znamená, 

že per a slouží pro vyjádření cíle, účelu a určení, zatímco per pro důvod, příčinu a jiná užití. 
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Ve významu místním (domini espacial) 

Ve významu místním se předložka per používá v odpovědi na otázku kudy?, při udávání přibližného 

místa, nebo při pohybu po určitých místech. Zatímco předložka per a se užívá pro vyjádření směru. 

Pohyb  

PER  PER A  

• Dráha: hi anirem per {l’autopista/ la 
costa} (pojedeme po dálnici, po 
pobřeží) 

• Místo na dráze: passaré per Praga 
(pojedu přes Prahu) 

• Pohyb po neurčitém místě: es va 
perdre pel bosc (ztratil se v lese) 

• Neurčitý prostor, kterým se 
prochází: escampar per terra 
(rozsypat se po zemi) 

• Směr:  
Pro vyjádření účelu určitého pohybu, kdy je 
předložkové syntagma doplněno o výrazy 
typu tren, avió, vol, bitllet nebo passatge. 
Příklad: el tren per a París (vlak do Paříže), 
tinc un vol per a Chicago (mám letenku do 
Chicaga).  

Umístění  

Může vyjadřovat:  

• Umístění na různých místech uvnitř 
jedné oblasti: Els punts de venda 
estan repartits per tota la ciutat. 
(Prodejní místa jsou rozmístěna po 
celém městě.) 

• Přibližné umístění: Aquesta botiga 
és pel centre. (Tento obchod je 
někde v centru.) 

• Zasažené části osob, zvířat a věcí: no 
agafis la papallona per les ales 
(nechytej motýly za křídla), va lligar 
el gos pel coll (uvázal psa za krk), la 
motxilla estava mullada per dins 
(batoh byl mokrý zevnitř). 
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Ve významu časovém (domini temporal) 

Ve významu časovém se předložka per užívá pro vyjádření trvání nebo umístění v čase. Předložka per 

a pro vyjádření lhůty, časového limitu nebo určité doby. 

PER  PER A  

Trvání  

Příklad: Van llogar l’apartament per un any. (Pronajali si 

byt na rok.)  

Umístění v čase  

• Přesné: pel febrer (v únoru), per la Divina 
Misericòrdia (na Boží milosrdenství, svátek)  

• Přibližné: per aquesta època (v tuto dobu), per 
Nadal (o Vánocích) 

Časový limit He de fer l’article per a 

demà. (Musím napsat článek do zítřka.) 

Això és per a d’aquí a dos dies. (Tohle je 

na odteď za dva dny.)  

Další užití (altres dominis) 

PER  PER A  

Prostředek 

No s’admeten sol·licituds per correu electrònic. 

(Nepřijímají se žádosti elektronickou poštou.)  

Cíl (adresát) 

Treballo per al Miquel. (Pracuji pro Miquela.) 

Té una gran aptitud per a la música. (Má velké 

vlohy pro hudbu.) 

Estudia per a matemàtic. (Studuje na 

matematika)  

Příčina 

Tancat per vacances. (Zavřeno z důvodu 

dovolené.) 

Això et passa per gandul. (To se ti děje, protože jsi 

lenoch.)  

Vyjádření mínění nebo hlediska 

Això és molt difícil per a mi. (Je to pro mě 

velmi náročné.) 

N’hi ha prou amb deu minuts per a aquesta 

explicació. (Na toto vysvětlení stačí deset 

minut.)  

Původce děje v trpném rodě 

Aquest pont fou destruït pels romans. (Tento 

most byl zničen Římany.) Aquest estudi va ser 

finançat per l’empresa privada. (Tato studie byla 

financována soukromou firmou.)  

Názor 

Per (a) l’autor de l’article, la violència és 

deguda a l’actuació policial. (Pro autora 

tohoto článku je násilí zapříčiněno jednáním 

policie.)  

Přípustka 

Per molt llesta que sigui, ha d’estudiar si vol 

aprovar. (Ať je sebechytřejší, musí studovat, jestli 

chce u zkoušky projít.) 

Per la seva edat, és molt alta. (Na svůj věk je 

hodně vysoká.) 

Per molt que treballis, no enllestiràs la feina avui. 

(I kdybys pracoval sebevíc, dnes tu práci 

nedoděláš.)  

Přípustka 

Per (a) l’edat que té, és molt espavilada. (Na 

to kolik jí je, je velmi schopná.)  
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Náhrada, výměna za něco, zastoupení 

Vull canviar la moto per un equip de música. (Chci 

vyměnit motorku za hudební sestavu.) 

No permetis que ningú decideixi per tu. (Nedovol, 

aby někdo rozhodoval za tebe.) 

El Miquel ha venut el cotxe per 3000 euros. 

(Miquel prodal auto za 3000 Euro.)  

 

Rozdělení 

Sortim a cinc euros per persona. (Vychází nám to 

pět Euro na osobu.) 

Ha votat el 70 per cent del poble. (Volilo 70 

procent obce.) 

Venen la tela per peces. (Prodávají látku po 

kusech.)  

 

Četnost 

Va al gimnàs dos cops per setmana. (Chodí do 

fitka dvakrát týdně.)  

 

Kvůli čemu/komu; podle (ekvivalent k segons) 

Per mi no haurien cancel·lat el curs. (Kvůli mně by 

kurz nerušili.) 

Ordena les pomes per la grandària. (Řadí jablka 

podle velikosti.)  

 

Ustálená spojení: 

Per una vegada que pujo en avió, hi havia 

turbulències. (Poprvé co letím letadlem a jsou 

turbulence.) 

Encara podria repetir paraula per paraula moltes 

de les coses que em va dir. (Ještě bych z toho, co 

mi řekl, mohla zopakovat spoustu věcí slovo od 

slova.) 

 

Předložkový předmět  

Celá řada sloves se pojí s předložkou per: optar 

(rozhodnout se pro), decidir-se (rozhodnout se 

pro), votar (volit koho, co), apostar (vsadit na), 

interessar-se (zajímat se o), preocupar-se (dělat si 

starosti o), frisar (toužit po), tenir pressa (mít 

naspěch kvůli) a substantiva z nich odvozená 

(opció/volba; vot/volební hlas; pregunta/otázka; 

preocupació/starost atd.), acabar (skončit čím), 

començar (začít čím) atd.  
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Předložky přízvučné (preposicions tòniques) 

Předložky vyjadřující vztahy v prostoru (preposicions tòniques de relació 

espacial) 

Zpravidla se jedná o předložkové výrazy vytvořené z příslovcí (viz. 10.3.3) a předložky původní (de). 

Mohou se objevit v předložkových výrazech: a/al + předložka + de. 

Prostorová osa  Předložka  Vazba  

Horizontální  davant (před)  (a/al) davant (de)  
 

darrere (po)  (a/al) darrere (de)  
 

Vertikální (bezprostřední)  damunt (na; nad)  (a/al) damunt 

(de)  

 

davall (pod)  (a/al) davall (de)  
 

Vertikální (ne bezprostřední)  dalt (nahoře)  (a) dalt (de)  
 

baix (dole)  (a) baix (de)  
 

sobre (nad; na)  (a) sobre (de)  dessobre, al dessobre de  

sota (pod)  (a) sota (de)  dessota, al dessota de  

Interiér/exteriér  dins, dintre 

(uvnitř)  

(a) dins (de)  
 

fora (venku)  (a) fora (de)  defora, al defora de  

Vzdálenost  prop (blízko)  (a) prop (de)  
 

lluny (daleko)  lluny (de)  
 

Deiktická blízkost  deçà (tady)  deçà (de)  
 

dellà (tam)  dellà (de)  
 

Předložky přízvučné složené (preposicions tòniques compostes) 

Jedná se o předložky s jednotným významem, byť jsou tvořeny kombinací předložky přízvučné a 

nepřízvučné. Na rozdíl od předložkových výrazů jsou mnohem více gramatikalizované, to znamená, že 

lexikální jednotky získávají nové gramatické funkce: mluvčí si nespojuje jednotlivé komponenty 

předložky s jednotlivým významem každé složky. Například předložky cap a nebo fins a nejsou 

sémanticky spojeny s výrazy cap (hlava) nebo fi (konec), na rozdíl od a la dreta/esquerra de (napravo/ 

nalevo) apod. 

Cap a 

Po předložce cap a může následovat nominální syntagma (Vaig cap al despatx. (Jdu do pracovny.)) 

nebo vedlejší věta s infinitivem (Me’n vaig cap a fer una classe. (Jdu vyučovat.)) nebo jiné předložkové 

syntagma (Se n’ha anat cap a sota de l’arbre. (Odebrali se do stínu stromu.)).  

Zpravidla se používá ve významu místním k vyjádření směru nebo nasměrování pohybu, aniž by se 

dosáhlo jeho cíle (česky směrem/k/na/do): Miro cap a la paret. (Dívám se na stěnu.) Van sortir cap al 

nord. (Vydali se (směrem) na sever.). 
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V některých případech se používá ve významu časovém, při udávání přibližné doby: Arribo cap a les 

tres. (Přijdu kolem třetí.) Això sempre es fa cap a l´octubre. (Tohle se vždy dělá někdy kolem října.). 

Předložka cap a se zkracuje na cap před ukazovacími příslovci (ací, aquí, allà, allí) a předložkami a 

příslovci vyjadřujícími prostorové vztahy (amunt, avall, endavant, endarrere atd.). Předložka a je 

volitelná u vztažného nebo tázacího příslovce on (Ves cap (a) on vulguis. (Běž směrem, kterým chceš; 

Běž, kam chceš.)) a před výrazy baix, dalt a dins/dintre. 

Fins a 

Po předložce fins a (česky až do/k) může následovat nominální syntagma, vedlejší věta (jak s 

časovaným slovesem, tak v infinitivu) nebo jiné předložkové skupiny. 

Používá se ve významu místním, časovém a kvantitativním (v menší míře) a vždy vyjadřuje cíl: cíl 

pohybu (Vam anar fins al capdamunt de la torre. (Vylezli jsme až na vrchol věže.)) nebo rozlohu (Hi ha 

tot de petjades fins al final del corredor. (Jsou tu všude stopy vedoucí až na konec chodby.)), ve významu 

časovém k vyjádření konce děje (Seré aquí fins a les 6. (Budu tady až do 6.)) nebo limitní množství na 

nějaké škále (Acceptem fins a 10 estudiants a la classe. (Do třídy přijímáme až 10 studentů.)). 

Předložka fins a se zkracuje fins v následujících případech, pozor na překlad do češtiny: 

• Ve větách s časovaným slovesem: Em quedaré fins que sigui fosc. (Zůstanu tady, dokud 
nebude tma/do tmy.). 

• V přechodníkových konstrukcích: No ho aclarirem fins havent dinat. (Dříve než budeme po 
obědě, to nevyjasníme.). 

• Ve vazbách s příčestím: No ens veurem fins entrada la nit. (Neuvidíme se dříve, než nastane 
noc.). 

• V konstrukcích časových se slovesem fer: No ho vaig saber fins fa dos dies. (Dozvěděl jsem se 
to před dvěma dny/Před dvěma dny jsem to nevěděl.). 

• S jinými předložkovými skupinami: Va durar fins després de les 12. (Skončilo to až po 12.). 
• U adverbiálních syntagmat časových: Fins aviat! (Na brzkou shledanou.). 
• U názvu dní bez determinantu: Fins dilluns. (Na shledanou v pondělí/Do pondělí.). 

Des de 

Po předložce des de (česky od/z) se může objevit nominální syntagmata (He sortit des de Brno. (Vyjela 

jsem z Brna.)), předložková syntagmata (El vaig veure des de darrere de la finestra. (Uviděla jsem ho 

zpoza okna.)), příslovce místa a času (Podeu comprar el llibre des d’avui. (Ode dneška si můžete knihu 

koupit.)), ve větách s infinitivem (El David fa de tot: des d’impartir classes a la universitat fins a traduir 

contractes de diverses empreses. (David dělá kde co: od výuky na univerzitě po překládání smluv v 

několika firmách.)). U vedlejších vět uvozených que dochází k zániku předložky de (Des que ens vam 

conèixer l’he vist cada dia. (Od té doby, co jsme se poznali, jsem ho viděla každý den.)). 

Co se týče sémantického významu, používá se předložka des de k vyjádření přesného místa nebo místa, 

ze kterého se vychází, ať už se jedná o pohyb, vzdálenost nebo trvání. Může se objevit i v přeneseném 

významu (des del meu punt de vista (z mého pohledu)). 
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Com a 

Obecně platí, že předložka com a (česky jako/jak) slouží k vyjádření doplňku (Treballo com a professora 

a la Universitat Masaryk. (Pracuji jako učitelka na Masarykově univerzitě.)) a odpovídá vazbám en 

qualitat de nebo amb caràcter de (jakožto; ve funkci). Je ji třeba nezaměňovat se vztažným příslovcem 

com, které se používá při přirovnávání a odpovídá vazbám igual que (stejně jako); de la mateixa manera 

que (stejným způsobem jako): (El Vilém, que té tres anys, ja es comporta com un nen gran. (Vilém, který 

má tři roky, se už chová jako velký chlapec.)).  

Další přízvučné předložky (altres preposicions tòniques) 

Contra 

Po předložce contra zpravidla stojí nominální syntagma a používá se ve významu české předložky proti 

a to jak ve významu fyzickém (nedar contra corrent (plavat proti proudu)), tak duševním (estar contra 

la independència de Catalunya (být proti nezávislosti Katalánska)), anebo přeneseném (atemptar 

contra els drets humans (ohrožovat lidská práva)). Dále pak se může objevit po některých pohybových 

slovesech ve významu českých předložek o, k, do, na: (una escala recolzada contra la paret (žebřík 

opřený o zeď)). 

K této předložce je rovnocenná předložková vazba en contra de, po které může následovat nominální 

syntagma, časované sloveso (v tomto případě ztrácí předložku de) nebo sloveso v jednoduchém 

infinitivu: estar en contra de la independència (být proti nezávislosti), estar en contra d’atorgar 

privilegis a aquest sector de la població (být proti udělování výsad této části obyvatelstva), estar en 

contra que et donin més privilegis (být proti tomu, aby ti udělovali víc privilegií). 

Entre 

Předložka entre bývá doprovázena podstatnými jmény v plurálu, a pokud jsou hromadná nebo 

nepočitatelná, tak v singuláru. 

Používá se zpravidla ve dvou základních významech: 

1. Umístění nebo začlenění do prostoru, který tvoří osoby, věci, události či časové úseky. Do 
češtiny překládáme jako mezi (ale i během, v nebo z) Příklad: S’estarà aquí entre la una i les 
tres de la tarda. (Bude tady mezi jednou a třetí odpoledne.) Vaig veure’t entre el públic del 
teatre. (Zahlédl jsem tě mezi diváky v divadle.) 

2. Pro vyjádření vzájemnosti nebo pospolitosti: Entre tots plegats ens en sortirem. (Všichni 
společně to zvládneme.) 

  



  
178 

Složené předložkové výrazy (locucions prepositives) 

Předložkové výrazy jsou tvořeny více jak jedním slovem. Plní funkci předložky a mají relativně 

jednotnou formální a sémantickou charakteristiku. 

Předložkové výrazy bývají zpravidla tvořeny těmito konstrukcemi: 

• Podstatné jméno + předložka: gràcies a, mercès a 
• Předložka + podstatné jméno + předložka: a favor de, en relació amb, atd. 
• (Předložka) + sloveso + předložka: a partir de, tocant a, (en) acabat de… 

Z hlediska sémantického rozlišujeme několik druhů předložkových vazeb: 

Vazby ve významu místním (locucions amb valor espacial) 

Osa prostorová (referides als eixos espacials) 

Ve významu místním rozlišujeme následující předložkové vazby: 

Vazba  Význam  

al capdamunt de / al cim de  navrchu/na vrcholu  

al capdavall de / al peu de  dole/ na úpatí  

a nivell (de)  na úrovni  

davant per davant (de)  naproti  

endret de, a l’endret de  tamtéž/ na stejném místě  

cara a cara / cara per cara  tváří v tvář/ mezi čtyřma očima  

a l’abast de, al costat de, a les envistes de, a tocar de, 

al tocant de, al voltant de, a l’entorn de  

na dosah, vedle, kolem, před zraky, 

poblíž, v okolí /na dosah  

de cara a  naproti, vůči komu, čemu/za účelem, s 

cílem  

al llarg de  podél  

de cap a cap de, de llarg a llarg de  z jednoho konce na druhý, shora dolů  

a través de  skrz/prostřednictvím  

Osa časová a aspektuální (referides als eixos temporals i aspectual) 

Ve významu časovém a aspektuálním se můžeme setkat s předložkami, které slouží pro vyjádření 

okamžiku v nějakém časovém intervalu a mitjan (v polovině); al bo de (v nejlepším), souběhu událostí 

en ocasió de (u příležitosti); en vida de (za života) nebo aspektu a partir de (od); a comptar de (od); en 

curs de (v procesu); en via de (v procesu); al cap de (po); en espera de (v očekávání)... 

Předložkové vazby příčinné (referides a la causa) 

Patří sem předložkové výrazy, které jsou tvořeny z podstatných jmen, která vyjadřují důvod nebo 

příčinu (causa, motiu, propòsit, raó), nebo důsledek (conseqüència, efecte, resultat). Konkrétně se pak 

jedná o tyto předložkové výrazy: a causa de/per causa de (kvůli čemu), a conseqüència de (v důsledku, 

následkem čeho), amb motiu de (kvůli čemu), a propòsit de (vzhledem k) atd. 
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Dále pak existuje vazba gràcies a nebo mercès a v případě pozitivního následku (česky díky něčemu). 

Pokud je následek negativní, použije se vazba per culpa de (kvůli něčemu). 

Ve významu kauzálním lze použít i příčestí degut(-uda), po kterém zpravidla následuje předložka a: La 

sanció va ser deguda al mal comportament del jugador. (Pokuta byla úměrná špatnému chování 

hráče.), nebo může tvořit předložkovou vazbu degut a (kvůli), po které následuje nominální syntagma 

nebo věta uvozena výrazem el fet: Van suspendre el partit degut a la pluja / degut al fet que plovia. 

(Zrušili zápas kvůli dešti/kvůli tomu (skutečnosti), že pršelo.). 

Předložkové vazby účelové (referides a la finalitat) 

Patří sem předložkové vazby jako per tal de, a l’efecte de, a fi de, a fi i efecte de (česky aby), po kterých 

stojí věty v infinitivu nebo se slovesem v subjunktivu (v tomto posledním případě zaniká předložka de): 

Van escriure la gramàtica per tal que l’alumnat txec pogués consultar- la. (Napsali gramatiku, aby v ní 

mohli studenti studovat.) 

Řadí se sem také předložkové vazby jako de cara a, amb vista a (za účelem, s cílem), po kterých může 

následovat nominální syntagma nebo infinitiv. Dále pak předložkové výrazy a favor de nebo en pro de 

(ve prospěch) (ve významu pozitivním) a en contra de (v neprospěch; proti) (ve významu negativním). 

Další předložkové výrazy (altres locucions prepositives) 

Vazba  Hodnota  

per part de, per obra de (ze strany koho, pod vlivem koho, čeho)  činitel  

en qualitat de (jakožto; ve funkci), en concepte de (jakožto co), a manera de 

(na způsob čeho).  

přísudek  

a través de, per mitjà de, per mediació de (prostřednictvím, skrze), per via de 

(cestou)  

prostředek nebo 

nástroj  

a falta de, a manca de (z nedostatku)  nedostatek 

prostředku nebo 

nástroje  

en cas de (v případě), a condició de (pod podmínkou)  podmínka  

a menys de (za předpokladu; ledaže)  záporná podmínka  

pel que fa a, a propòsit de, quant a, amb referència a, amb relació a, en 

relació amb, respecte a/de, a l’entorn de, al voltant de (ohledně, co se týče, v 

souvislosti s, pokud jde o)  

vymezení tématu, 

o kterém se mluví  

a més de, a més a més de (kromě, navíc) a part de, a banda de (kromě, vedle)  přídavek  

d’acord amb, de conformitat amb, en funció de (v souladu s, na základě)  souhlas  

en comptes de (en compte de), en lloc de (namísto)  nahrazení  
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Změna a zánik předložky (canvi i caiguda de preposicions) 

Nepřízvučné předložky a, de, en a amb, v případě, kdy uvozují vedlejší větu, vykazují jisté zvláštnosti, 

kterými jsou jejich změna nebo zánik. Takže pouze předložky a nebo de mohou uvozovat vedlejší věty 

v infinitivu s funkcí argumentu/aktantu (předložky en a amb se pak mění podle povahy slovesa, 

kterému předchází). Ve vedlejších větách s vyčasovaným tvarem slovesa pak předložka úplně zaniká. 

Před spojkou que (davant de la conjunció que)  

Předložky a, de, en a amb před spojkou que, která uvozuje větu vedlejší, zanikají. V ostatních případech 

se zachovávají. 

Està convençut {de les seves idees / de tirar endavant / que té raó}. (Je přesvědčen o svých 

myšlenkách/pokračovat dál kupředu/že má pravdu.) 

Confia {en les teves possibilitats / que pots fer-ho}. (Spoléhej na své možnosti/na to, že to dokážeš.) 

Estic d’acord {amb el que has dit / que hi hem d’anar}. (Souhlasím s tím, co jsi řekl/že tam máme jít.) 

Abychom se vyhnuli v katalánštině nepřirozeným konstrukcím, které mohou vznikat po vypuštění 

předložky, je lepší zvolit některou z těchto možností: nahradit vedlejší větu výrazy jako je fet 

(skutečnost) (nebo podle kontextu také výrazy jako idea (myšlenka/nápad), qüestió (otázka), creença 

(víra), desig (touha), proposta (návrh), esdeveniment (událost), manera (způsob), circumstància 

(okolnost), possibilitat (možnost) apod., nebo gerundiem, nominálním syntagmatem nebo vedlejší 

větou v infinitivu: 

*El problema prové (de) que creuen que tot això és real. 

El problema prové de la creença que tot això és real. (Problém pramení z víry, že tohle všechno je 

skutečné.) 

*El va amenaçar (amb) que difondria tots aquells materials.  

El va amenaçar amb la difusió de tots aquells materials.  

El va amenaçar dient que difondria tots aquells materials. (Vyhrožoval mu, že všechen ten materiál 

rozšíří.) 

*Parlaven (de) que ningú no havia seguit les instruccions. 

Parlaven del fet que ningú no havia seguit les instruccions. (Mluvili o tom/o skutečnosti, že se nikdo 

neřídil pokyny.) 

*Van dedicar molts esforços (en) que tot sortís bé. 

Van dedicar molts esforços a aconseguir que tot sortís bé. (dosl. Věnovali velké úsilí dosažení toho, aby 

vše vyšlo dobře.) 
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Před infinitivem (davant de l’infinitiu) 

Ve formální řeči platí, že před vedlejší větou v infinitivu, která plní funkci předložkového předmětu, se 

užívá jen předložek de nebo a. Předložky en a amb, které uvozují nominální syntagma, se pak v 

postavení před infinitivem mění při zachování stejné funkce na předložky a nebo de. 

Confia en tu. (Spoléhá na tebe./Důvěřuje ti.) 

ALE: Confia a/de venir. (Věří si, že přijde.) 

L’amenaça amb l’expulsió. (Vyhrožuje mu vyloučením.)  

ALE: L´amença d’expulsar-lo. (Vyhrožuje mu, že ho vyloučí.) 

Aktuálně však lze v hovorovém jazyce předložky en a amb v postavení před infinitivem zachovat. 
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Spojky (conjuncions) 

Spojky jsou neohebný slovní druh, který může spojovat slova, syntagmata nebo věty. Spojky v 

katalánštině dělíme na souřadící (pokud spojují rovnocenné členy) a na podřadící (pokud spojují členy, 

které vykazují hierarchické vztahy). 

Spojky souřadící mohou spojovat věty (La Maria llegeix un llibre i la Laura escriu una carta. (Marie čte 

knihu a Laura píše dopis.)), syntagmata (La Maria i la Laura llegeixen llibres. (Marie a Laura čtou knihy.)) 

nebo jednotlivá slova (La Maria llegeix i escriu llibres. (Marie čte a píše knihy.)).  

Spojky podřadící naopak uvozují vždy jen věty, konkrétně pak větu vedlejší, ať už se jedná o větu 

podmětnou, předmětnou, některé věty příslovečné nebo přísudkové. Příklad: ve větě La Maria diu que 

no escriurà més llibres. (Marie říká, že nenapíše více knih.) spojka que spojuje vedlejší větu (que no 

escriurà més llibres (že nenapíše více knih)) se slovesem věty hlavní diu (říká). 

Spojky souřadící (conjuncions de coordinació) 

Ze sémantického hlediska se spojky souřadící dělí podle typu vztahu na slučovací (addició), vylučovací 

(si expressen alternança), odporovací (si expressen contraposició o contrast) a vysvětlovací (si 

expressen un efecte). 

Spojky slučovací a vylučovací pak mohou být jednoduché (pokud jsou tvořeny jen jedním slovem), nebo 

zdvojené (každý člen v souřadném vztahu předchází spojka, nebo výraz, který tuto funkci může plnit, 

jako je příslovce ara/nyní). 

Přehled spojek: 

Typ spojky podle  spojky  příklady  

vztahu  formy  

Slučovací 

(Copulatives)  

Jednoduché  i (a, i) 

ni (ani)  

La Pavlína i la Lucie ensenyen català. (Pavlína a 

Lucie vyučují katalánštinu.) Aquest llibre no és car 

ni barat. (Tato kniha není drahá ani levná.)  

Spojkové 

výrazy  

així com 

(stejně jako, 

tak jako)  

Poden assistir-hi estudiants d’altres facultats, així 

com qualsevol treballador de la universitat. 

(Mohou se zúčastnit studenti jiných fakult, stejně 

jako jakýkoliv zaměstnanec univerzity.)  

Dvojité 

spojovací 

výrazy  

ni...ni 

(ani...ani) 

tant...com 

(jak...tak)  

Ni el Roman ni el Radek no parlen català. (Ani 

Roman, ani Radek nemluví katalánsky.) 

M’agrada tant la música barroca com la 

romàntica. (Líbí se mi jak barokní hudba, tak 

romantická.)  

Vylučovací 

(Disjuntives)  

Jednoduché  o (nebo) 

ni (ani)  

Vols te o cafè? (Chceš čaj nebo kávu?) 

No vols te ni cafè? (Nechceš čaj ani kávu?)  
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Dvojité 

spojovací 

výrazy  

o...o  

o bé...o bé 

(buď...nebo)  

O li ho dic jo o li ho dius tu. (Buď mu to řeknu já, 

nebo mu to řekneš ty.) 

Això es farà o bé en txec o bé en català. (To se 

udělá buď v češtině, nebo v katalánštině.)  

Odporovací 

(Adversatives)  

Jednoduché  però (ale) 

sinó (nýbrž)  

M’agrada la música clàssica, però prefereixo el 

rock. (Líbí se mi klasická hudba, ale dávám 

přednost rocku.) 

No ensenya espanyol, sinó català. (Nevyučuje 

španělštinu, nýbrž katalánštinu.)  

Vysvětlovací 

(Il·latives)  

Spojkové 

výrazy  

així que 

de manera 

que (takže)  

Va venir tothom, així que / de manera que hi havia 

més de trenta persones. (Přišli všichni, takže tam 

bylo více jak třicet lidí.)  

Spojky podřadící (conjuncions de subordinació) 

Vzhledem k funkci, jakou zastávají, podřadící spojky můžeme rozdělit do dvou hlavních skupin: na ty, 

které uvozují vedlejší věty substantivní, a na ty, které uvozují vedlejší věty adjektivní v širokém slova 

smyslu. 

V katalánštině se spojky, které uvozují vedlejší věty substantivní, nazývají také completives (doplňující). 

Vedlejší věty substantivní pak mohou doplňovat sloveso (Crec que no vindrà. (Myslím, že nepřijde.)), 

adjektivum (satisfet que tot hagi sortit bé (spokojený, že všechno dopadlo dobře)), předložku (sense 

que ningú ho sàpiga (aniž by to někdo věděl)) nebo příslovce (independentment que no vingui ningú 

(nezávisle na tom, zda někdo přijde)), ale také jmenný přísudek se sponou (El problema és que no ho 

sé. (Problém je, že to nevím.)) nebo podmět (Que vinguin encara no és segur. (Že přijdou, není ještě 

jisté.)). 
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Spojky adverbiální pak uvozují vedlejší věty adverbiální časové, podmínkové, přípustkové, účelové 

nebo příčinné. 

Druh spojky  Spojky a spojkové 

výrazy  

Druh věty, kterou uvozují  

SUBSTANTIVNÍ 

(COMPLETIVA)  

que (že, aby)  Věty substantivní (jakéhokoliv typu): Diu que 

vindran. (Říká, že přijedou.) Diu que vinguin. (Říká, 

aby přijeli.)  

si (zda, jestli)  Nepřímé otázky: Em pregunto si vindran. (Ptám se, 

zda přijedou.)  

com (ve významu: že)  Ve větách substantivních po slovesech smyslového 

vnímání.: Vaig sentir com arribaves. (Slyšel jsem, že 

jedeš.)  

ADVERBIÁLNÍ 

(ADVERBIAL)  

mentre (zatímco)  Časové: Mentre fan l’examen, els vigilo. (Hlídám je, 

zatímco skládají zkoušku.)  

si (jestliže, jestli, kdyby, 

když)  

Podmínkové: Si m’ho expliques, no ho diré a ningú. 

(Jestli mi to povíš, neřeknu to nikomu.)  

perquè (protože), car 

(neboť),  

com que (protože), 

jelikož), ja que 

(poněvadž)  

Příčinné: Va explicar-m’ho perquè li ho havia 

demanat. (Pověděl mi to, protože jsem ho o to 

požádal.)  

perquè (+ subjuntiu) 

(aby)  

Účelové: Va explicar-m’ho perquè estigués al cas de 

la situació. (Pověděl mi to, abych byl v obraze.)  

encara que, si bé 

(ačkoliv, i když,  

i kdyby), 

malgrat que (přestože)  

Přípustkové: Encara que vinguis, no resoldrem el 

problema. (I kdybys přišel, problém nevyřešíme.) 
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