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Podmět + have/has + příčestí minulé 

I have heard it. Slyšel jsem to. 

She has said it. Řekla to. 

They have understood. Rozuměli. 

Paddy and Linda have decided to drive to Swansea in a car that Linda´s parents gave them as a 

wedding present. Paddy isn´t such a good driver because he hasn´t got so much experience. Linda is 

afraid sometimes and has closed her eyes several times during the journey. The highway trough the 

Welsh countryside has many winds and turns. It goes around mountains and through valleys, along 

rivers and steam. The scenery is breathtaking. 

After they arrive in Swansea, Paddy has discovered that he has left the map to the hotel at home. 

Linda rolls her eyes. She wants to ask someone for directions but Paddy doesn´t want to. He thinks 

he can find the way to the Bradford Arms Hotel himself. 

After they have driven down every street and alley in Swansea, Paddy finally agree to ask a passerby 

for directions. They see an old lady holding a plastic bag at the corner. 

The old lady is very helpful. She explains to them tha they have pobably driven past the hotel several 

times and haven´t noticed it. She helps them to find a hotel. 

The hotel is a quaint building with not much decoration. It looks big enough for the wedding and 

that´s good. 

 

Slovní zásoba: 

Agree – souhlasit 

Breathtaking – beroucí dech 

Direction – směr 

Discover – objevit, odhalit 

Helpful – ochotný 

Holding – držící 

Notice – všimnout si 

Passerby – kolemjdoucí 

Guaint – malebný 

Wind – zátočina 
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Fráze: 

The higway has many winds and turns. Silnice je samá zatáčka. 

The scenery is breathtaking. Krajina je úchvatná. 

Přečti a přelož článek. 

V textu podtrhni slovesa v čase předpřítomném prostém. 

 

- příčestí minulé je u pravidelných sloves totožné s minulým časem a tvoří se příponou –ed k infinitivu 
významového slovesa, u nepravidelných sloves najdeme příčestí minulé ve třetím sloupečku 

Be – was – been 

Come – came – come 

Drive – drove – driven 

  

Zápor 

- tvoří se přidáním záporky not k pomocnému slovesu have/has. 

I have not heard it. Neslyšel jsem to. 

She has not said it. Neřekla to. 

- používají se zkrácené formy 

They have not come. – They haven´t come. Nepřišli. 

He has not arrived. – He hasn´t arrived. Nedorazil. 

 

Otázka 

- tvoří se inverzí podmětu s pomocným slovesem have/has 

She has brought it. – Has she brought it? (Přinesla to?) 
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Kdy se předpřítomný čas prostý používá: 

- děj, který se odehrál v blíže neurčené době v minulosti a má následek do přítomnosti 

Tom has broken his arm. Tom si zlomil ruku.(má ji zlomenou) 

(pokud je však určena doba v minulosti, musíme použít minulý čas: Tome broke his arm last week. 

Tom si zlomil minulý týden ruku.) 

- děj, který začal v minulosti a dosud trvá (hlavně u sloves, která netvoří průběhový čas), ve větě je 

uvedeno, jak dlouho trvá 

I have known her for 2 years. Znám ji 2 roky. 

She has had the cat for a month. Má tu kočku měsíc. 

(pokud ve větě není uvedeno,  jak dlouho děj trvá, musíme použít přítomný čas: I know her. Znám ji.) 

- děj sice skončil, ale doba, kdy probíhal, dosud trvá  

I have written two letters today. Dnes jsem napsal dva dopisy. 

- v otázce, ptáme-li se, zda se něco dosud nebo už stalo či nestalo  

Have you ever been to England? Už jsi někdy byl v Anglii? 

Has she already finished it? Už to dokončila? 

- u slovesa be v předpřítomném čase se používá předložka to. 

Was she in Paris last year? Byla loni v Paříži? 

Has she ever been to Paris? Už jsi někdy byla v Paříži? 

- v záporné větě, která říká, že se něco nikdy nebo dosud neodehrálo 

I have never seen it. Ještě jsem to nikdy neviděl. 

They haven´t told her about it yet. Ještě (dosud) jí to  tom neřekli. 

- v otázce, ptáme-li se, jak dlouho děj probíhá (u sloves, která netvoří průběhový čas) 

How long have you known her? Jak dlouho ji znáš? 

How long has he had his car? Jak dlouho má auto? 



 VY_32_INOVACE_10.12 

4/6 3.2.10.12 

Předpřítomný čas prostý 

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Lenka Bártíková 

Materiál byl vytvořen v rámci projektu Základní školy Stráž, okres Tachov, příspěvkové organizace , registrovaným pod názvem „Škola na 

míru našim dětem“ a číslem CZ.1.07/1.4.00/21.2210  

 

(pokud se ptáme zda, nikoli jak dlouho, musíme použít přítomný čas: Do you know her? Znáš ji? Yes, I 

known her for ages. Ano, znám ji dlouho.) 

- když mluvíme o zkušenosti či zážitku, který považujeme za důležitý (fakt, že se děj odehrál, je 

důležitější než doba, kdy se odehrál) 

I have visited 15 countries. 

 

Výrazy, které se většinou pojí s předpřítomným časem: 

Always – vždy 

Never – nikdy 

Ever – (ně)kdy (v otázce) 

Already – už 

Yet – ještě, už 

Not…yet – ještě ne 

Just – právě 

Since – od (té doby) 

For – po dobu 

This year – letos 

Lately – poslední dobou 

Recently – nedávno 

How long – jak dlouho 
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Příslovce always, never, ever, already, just se umisťují za pomocné sloveso have/has a před významové 

sloveso. 

She has already done it. Už to udělala. 

Ostatní výrazy se umisťují na konec nebo na začátek věty. 

Have you seen him lately? Viděl jsi ho poslední dobou? 

 

Utvoř větu v předpřítomném čase: 

I/see/him/today. 

She/already/write/the letter. 

Why/you/not do/it/yet? 

We/live/here/since/1995. 

They/never/eat/in/this/restaurant. 

Dopň věty slovesy ve správném čase – přítomném prostém, přepřítomném či minulém: 

How long ………………………………………………..you ………………………………………(not see) them? 

We ……………………………………………….(buy) our new car 2 weeks ago. 

………………………………………you ……………………………………(speak) to him lately? 

I …………………………………………… (know) her very well. 

How often …………………………………………..you …………………………………..(visit) your parents? 
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Vyber a zaškrtni gramaticky správnou větu: 

1. I already seen the film. 

I have already seen the film. 

2. We haven´t yet eaten dinner. 

We haven´t eaten dinner yet. 

3. I bought a motorbike a week ago. 

I have bought a motorbike a week ago. 

4. How long do you know Peter? 

How long have you known Peter? 

5. I met my friend last week. 

I have met my friend last week. 
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