
Předminulý čas 
past perfect 



Předminulý čas = minulý 
dokonavý 

• v minulosti už něco bylo dokonaného 

• předpřítomný čas (přítomný 
dokonavý) mluví o něčem, co je TEĎ již 
dokonané  

• předbudoucí čas říká, co bude už 
dokonané v nějaký okamžik v 
budoucnosti 



Tvoření 
• HAD + příčestí minulé 

• Had finished/opened/eaten/been/seen... 

• Pomocné HAD se může zkrátit na 'd: 
• I'd been, he'd had, we'd finished  

• Pozor: 

• nepleťte si se zkráceným WOULD  
• I'd like... = I would like 

I'd liked... = I had liked 



Tvoření - otázka 
• převrátíme pořadí slovesa HAVE a podmětu 

(had you seen, had I been...) 

• otázky v tomto čase uvidíte jen velmi zřídka 



Tvoření - zápor 
• V záporu k pomocnému HAVE přidáme zápornou 

částici NOT (he had not been, I had not finished...) 

• HAD NOT se zkracuje na HADN'T 

• He hadn‘t been to Scotland before he was 18. 

• tento tvar nelze používat pro běžné zápory slovesa 
HAVE! 

• He hadn't enough money. - He didn't have enough 

money. 
I hadn't to go there. - I didn't have to go there. 

 



Použití 
• zřídka v izolovaných větách 

• vždy závislý na kontextu 

• výhradně v minulých kontextech, tedy 
např. při vyprávění příběhů či událostí 
v minulosti apod. 

• říká, že nějaká činnost proběhla UŽ 
předtím 



Použití 



Srovnej: 
 • When I arrived, everyone had left. 

• Když jsem dorazil, všichni už byli pryč. 
 

• When I arrived, everyone left.  

• Když jsem dorazil, všichni odešli. 
• s prvním případě jsem je nestihl, oni odešli 

předtím 

• ve druhém případě odešli, až když jsem 
dorazil 



Použití 



Nejčastější typy souvětí: 
When... 

• souvětí s vedlejší časovou větou uvozenou 
spojkou WHEN 

• v tu dobu už bylo něco 'proběhlé‚ 
• v hlavní větě předminulý čas 
• When I switched the TV on, the match had 

already started. (už začal před tím) 
When the police arrived, the robber had 

already disappeared. (už zmizel před tím) 



Nejčastější typy souvětí: 
because... 

• souvětí, které obsahuje vedlejší větu 
příčinnou 

• předminulý čas je v této vedlejší větě tehdy, 
když příčina nastala dříve 

• I couldn't buy it because I had forgotten my 
wallet. 

• The teacher was disappointed because we 
had all failed the test. 

• Sarah had to mop the floor because her son 
had spilled milk all over the place. 
 



that... 
• souvětí s vedlejšími větami předmětnými 
• 'časová souslednost' 
• I knew that something had happened.  

• She noticed that someone had broken her window.  

• I told my parents that I had passed the exam. 



Nejčastější typy souvětí: 
which, who... 

• vedlejší vztažné věty 

• The book (that/which) I had gotten for 
Christmas turned out to be really fascinating.  

• Our car, which we had bought just a few 
months earlier, was stolen. 



After, when, as soon as... 
• Čas předminulý používáme proto, abychom 

ukázali, že děj ve vedlejší větě nemá přímou 
spojitost s dějem ve větě hlavní 

• After he had done his homework, he 
watched some TV.  

• When I had switched off my computer, I 

went downstairs to talk to my parents.  

• The doorbell rang as soon as she had hung 

up the phone. 



Zdroje: 
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