Němčina mit Jitka:

Infinitiv s „zu“ a bez „zu“
https://www.youtube.com/watch?v=CcYTQDQlE9M

-

částice „zu“ se přidává k infinitivu, pokud je závislý na jiném významovém
slovesu (Er beginnt Deutsch zu lernen.)

-

částice „zu“ se píše zvlášť, pouze u sloves s odlučitelnou předponou se vkládá
mezi předponu a základní sloveso (Vergiss nicht das Fenster aufzumachen!)

Kdy se částice „zu“ nepřidává:
-

po způsobových slovesech
(Er muss kommen.)

-

po slovesech vyjadřujících pohyb – např. fahren, laufen, gehen, kommen
(Er kommt uns besuchen.)

-

po slovesech vnímání – např. fühlen, spüren, hören, sehen
(Ich höre die Kinder kommen.)

-

po tvarech pomocného slovesa werden
(Ich werde schlafen. Ich würde es dir erzählen.)

-

po slovesech finden, bleiben, lassen, schicken
(Er fand sie im Bett liegen. Bleib sitzen! Er lässt sich alles gefallen. Ich schicke
sie schlafen.)

Užití částice „zu“ kolísá:
-

u sloves lernen, lehren, heißen, helfen – pokud není infinitiv rozvitý, používá
se infinitiv bez „zu“, má-li infinitiv jeden rozvíjející člen, je použití „zu“
fakultativní, při více rozvíjejících členech se „zu“ používá
(Er lernt schwimmen. Er hilft ihr Weihnachtsgeschenke einzukaufen.)
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Infinitiv závislý na slovesech „haben“ a „sein“:
-

-

vazby slovesa „sein+infinitiv s zu“ a „haben+infinitiv s zu“ vyjadřují možnost,
nutnost nebo povinnost
ve vazbě „sein+infinitiv s zu“ není nositel děje konkrétně označen, zatímco ve
vazbě „haben+infinitiv s zu“ nositele děje známe
-Ten dopis je třeba ještě napsat.
-Ty musíš ten dopis napsat.

Der Brief ist noch zu schreiben.
Du hast den Brief zu schreiben.
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