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SEZNAM ŠPANĚLSKÝCH NEPRAVIDELNÝCH SLOVES 

Infinitiv Český překlad 

abrir otevřít 

acercar se přiblížit 

acordar rozhodnout, vyřešit, shodnout se 

actuar jednat, provádět, konat 

alcanzar dosáhnout, dohnat, získat 

andar chodit, jít 

aparecer objevit se 

aplicar aplikovat 

avanzar postoupit, posunout vpřed 

buscar hledat, podívejte se na 

caer padat 

cerrar zavřít 

colocar umístit, uložit 

comenzar začít, zahájit 

conocer znát (lidi, místa) 

conseguir dostat, obdržet 

constituir tvořit, utvářet 

construir stavět, budovat 

contar (z)počítat 

continuar pokračovat 

convertir převést, změnit 

costar stát, mít cenu 

crecer růst (nahoru) 

creer věřit 

dar dát 

decir říci, říct 

dedicar věnovat 

defender bránit 

demostrar prokázat, ukázat 

desaparecer zmizet 

descubrir objevit 

detener zastavit, potlačit, zatknout, zadržet 

dirigir směřovat, nasměrovat 

elegir volit, vybrat 

empezar začít 

encontrar najít, nalézt 

entender pochopit, rozumět 

entregar doručit, předat 

escribir psát 

establecer vytvořit 

estar být, mít se 

exigir požadovat, vyžadovat 

explicar vysvětlit 

hacer dělat, vyrábět 

indicar uvést, ukázat, naznačit 

ir jít 

jugar hrát (hry nebo sport) 

lanzar (vy)hodit, vypustit, zveřejnit 

leer číst 

llegar přijet, přijít, dosáhnout 
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mantener udržet, zachovat 

marcar označit 

morir zemřít 

mostrar ukázat 

mover pohybovat 

nacer narodit se 

negar popřít, odmítnout 

obligar přinutit 

obtener získat, dostat 

ofrecer nabídnout 

oír slyšet 

pagar platit, platit za 

parecer se zdá, se objeví 

pedir vyžádat si, požádat o 

pensar myslet 

perder ztratit 

pertenecer patřit, náležet 

poder být schopen, moci 

poner položit, dát, umístit 

preferir preferovat 

producir vyrábět 

proponer navrhnout 

provocar způsobit, vyprovokovat 

querer chtít, mít rád, milovat 

realizar dosáhnout, uskutečnit, provést 

recoger vyzvednout 

reconocer rozpoznat 

recordar pamatovat si, připomenout 

repetir opakovat 

resolver řešit, vyřešit 

romper rozbít 

saber vědět (informace) 

sacar vyndat, vytáhnout 

salir odejít, jít ven 

seguir následovat, pokračovat 

sentir cítit, litovat 

ser být 

servir sloužit 

significar znamenat, značit 

soler být zvyklý 

suponer předpokládat 

surgir objevit se, vzniknout, vynořit se 

tener mít 

tocar 
dotýkat se, hrát (na hudební 
nástroj) 

traer přinést, přivézt, způsobit 

utilizar použít, využít 

valer mít cenu, být důležitý 

venir přijít 

ver vidět 

volver vrátit, vrátit se 
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