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STRUČNÁ GRAMATIKA ESTONŠTINY

Obvyklejší derivační sufi xy

Pomocí derivačních sufi xů se odvozují nová slova. Derivační sufi xy se vysky-
tují před sufi xy gramatických kategorií (např. koncovkami pádu nebo osoby). 
Na rozdíl od skloňování nebo časování bývá konkrétní způsob připojení sufi xu 
méně pravidelný. Při odvození od jmen se derivační sufi x obvykle váže na geni-
tivní kmen slova nebo tvar kmene z něj vycházející. 

Význam odvozeného slova často nelze odhadnout podle významu jednotli-
vých částí odvozeniny. 

U odvozenin, které lze snadno analyzovat, je v tabulkách naznačen i způsob 
odvozování. V jiných případech může porozumění struktuře odvozeného slova 
pomoci při rozeznávání slov a jejich užívání. 

U odvozených jmen a sloves je uváděn také obvyklý způsob jejich skloňování 
nebo časování (srov. také kapitola 3.3 Skloňovací vzory a 4.2 Časování sloves). 
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Obvyklejší derivační sufi xy

Adverbia

Častější je odvozování od adjektiv, ale existují i odvozeniny od substantiv nebo sloves. 

-lt

Nejproduktivnější sufi x odvozující adverbia, např.:
täpne (přesný) > täpselt (přesně)
lihtne (jednoduchý) > lihtsalt (jednoduše)
aeglane (pomalý) > aeglaselt (pomalu)
aeglasem (pomalejší) > aeglasemalt (pomaleji)

-sti

halvasti (špatně), srov. halb : halva (špatný)
arvatavasti (podle odhadu / očekávání)
läbinisti (naskrz)
uuesti (znovu)
vanasti (kdysi) 
täiesti (úplně)

-mini

Vytváří komparativní adverbium:
halvemini (hůře)
kiiremini (rychleji)
sagedamini (častěji)

-misi võrdlemisi (relativně, celkem), srov. võrdlema (srovnávat)

-ti

Vyjadřuje opakování v určitých intervalech:
hommikuti (každé ráno), srov. hommik (ráno)
päeviti (denně), srov. päev (den)
õhtuti (po večerech), srov. õhtu (večer)

-kesi
kahekesi (ve dvou), srov. kaks : kahe (dva)
kolmekesi (ve třech)
salakesi (potají)
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STRUČNÁ GRAMATIKA ESTONŠTINY

Substantiva

Sufi xy, jimiž se odvozují substantiva ze sloves
V druhém řádku je u jednotlivých sufi xů uváděn způsob, jakým se odvozená substantiva sklo-

ňují.

-mine

Produktivní sufi x, kterým lze od kteréhokoli slovesa odvodit substantivum. 
Význam odvozeného substantiva zůstává velmi obecný s  převládající 
procesuálností.
lugema (číst) > lugemine (čtení)
laulma (zpívat) > laulmine (zpívání)
levima (rozšířit se, rozšiřovat se) > levimine (rozšiřování)

lugemine : GEN lugemise : PART lugemist (plurál se obvykle nepoužívá)

-us

Obvykle je základem pro odvození sloveso. Odvozené substantivum může 
podobně jako deriváty s  příponou -mine odkazovat na proces, význam 
ale v  kontrastu k  derivátům s  příponou -mine bývá časově omezený (nebo 
kondenzovaný). Deriváty s  příponou -us označují děj v  určitém okamžiku, 
případně výsledek děje:
õpetama (učit) > õpetus (výuka, poučení, pokyn)
suudlema (líbat) > suudlus (polibek)
algama (začít) > algus (začátek)
luuletama (básnit) > luuletus (báseň)
väsima (unavit se) > väsimus (únava)
muutuma (změnit se) > muutus (změna)
(Sufi x má také variantu -dus, např. haridus „vzdělání“, segadus „zmatek“.)
Sufi x může být připojen i k různým tvarům slovesa, např. (tulema) tulemus 
„výsledek“, (sobiv) sobivus „vhodnost“, (loetav) loetavus „čitelnost“, (nähtud) 
nähtus „úkaz, jev“. 

algus : GEN sg. alguse : PART sg. algust : GEN pl. alguste : PART pl. alguseid / 
luuletusi (PART pl. je zakončen na -seid nebo -si, případně kolísá10)

-is

Odvozené slovo odkazuje obvykle na výsledek děje:
leiutis (vynález), srov. leiutama (vynalézat)
küpsis (sušenka), srov. küpsema (péct se, smažit se)
tagatis (záloha, záruka), srov. tagama (zaručit, zajistit)

küpsis : küpsise : küpsist : küpsiste : küpsiseid / leiutisi

10 Viz kapitola 3.3 Skloňovací vzory.
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Obvyklejší derivační sufi xy

-ng

loeng (přednáška), srov. lugema (číst)
looming (tvorba, výtvor), srov. looma (tvořit)
areng (vývoj), srov. arenema (vyvíjet se)

loeng : loengu : loengut : loengute : loenguid

-nd
tõend (důkaz, dokument), srov. tõdema (uznat)
loend (seznam), srov. lugema (číst)

loend : loendi : loendit : loendite : loendeid

-e : -e
surve (tlak), srov. survama (tlačit)
kutse (pozvánka), srov. kutsuma (pozvat)
teade (zpráva, oznámení), srov. teatama (dát vědět)

teade : teate : teadet : teadete : teateid

-e : -eme teade, častěji v pl. teatmed (informace, data)
sade, častěji v pl. sademed (srážky), srov. sadama (pršet, padat)

teade : teatme : teadet : teatmete : teatmeid

-u

tulu (příjem, přínos)
mõju (vliv), srov. mõjuma (působit)
lugu (příhoda, příběh)
tegu (čin)
lõpp : lõpu (konec)
käsk : käsu (rozkaz)
'maks : maksu (platba)

tulu : tulu : tulu : tulude : tulusid
käsk : käsu : käsku : käskude : käske
(vzor isa nebo vzor tund)
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STRUČNÁ GRAMATIKA ESTONŠTINY

Odvozená slova označující osobu

-ja

Odvozuje se od slovesa (kmene MA-infi nitivu), označuje člověka vykonávajícího 
danou činnost:
mängima (hrát) > mängija (hráč)
õpetama (učit) > õpetaja (učitel)
luuletaja (básník)
ettekandja (číšník)
eesistuja (předseda)
lapsehoidja (chůva)
Někdy může označovat i prostředek nebo nástroj: kruvikeeraja (šroubovák)

mängija : mängija : mängijat : mängijate : mängijaid

-lane

sportlane (sportovec)
vaenlane (nepřítel), srov. vaen (nenávist, vztek)
kaaslane (společník), srov. adverbium kaasa (spolu, ve společnosti)
Od vlastních jmen odvozeniny označující původ, národnost:
eestlane (Estonec)
eurooplane (Evropan)
londonlane (Londýňan)

kaaslane : kaaslase : kaaslast : kaaslaste : kaaslasi / kaaslaseid

-lanna

Od vlastních jmen tvoří odvozeniny označující národnost osoby ženského 
pohlaví:
eestlanna (Estonka)
sakslanna (Němka)

eestlanna : eestlanna : eestlannat : eestlannade : eestlannasid (vzor tubli)

-line

V případě substantiv označuje většinou účastníka události nebo vztahu:
pulmaline (svatebčan), srov. pulmad (svatba)
üüriline (nájemník)
külaline (host)

külaline : külalise : külalist : külaliste : külalisi

-ur
juuksur (holič), srov. juuksed (vlasy)
jalgrattur (cyklista), srov. jalgratas (kolo)

juuksur : juuksuri : juuksurit : juuksurite : juuksureid
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Obvyklejší derivační sufi xy

-nik

Často označuje osobu vykonávající nějakou činnost nebo profesi:
kirjanik (spisovatel)
kunstnik (umělec), srov. kunst (umění)
kohtunik (soudce), srov. kohus : kohtu (soud)
omanik (majitel), srov. omama (vlastnit)
elanik (obyvatel), srov. elama (žít)

kirjanik : kirjaniku : kirjanikku : kirjanike/kirjanikkude : kirjanikke

-nu

Jde o  substantivizovanou podobu NUD-participia. Označuje osobu, která byla 
aktérem daného děje:
ehmunu (vyděšený) < ehmuma (vylekat se)
tulnu (příchozí) < tulema (přijít)
täiskasvanu (dospělý)

tulnu : tulnu : tulnut : tulnute : tulnuid

-tu

Jde o substantivizovanou podobu TUD-participia. Označuje osobu nebo neživou 
věc, která byla objektem daného děje:
armastatu (milovaná osoba, věc) < armastama (milovat)
oodatu (očekávaná událost, osoba) < ootama (čekat)
tõlgitu (přeložený text) < tõlkima (přeložit)

armastatu : armastatu : armastatut : armastatute : armastatuid
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STRUČNÁ GRAMATIKA ESTONŠTINY

Odvozená slova označující místo nebo mající kolektivní význam

-la
Označení místa:
haigla (nemocnice), srov. haige (nemocný)
ujula (bazén, plovárna), srov. ujuma (plavat)

ujula : ujula : ujulat : ujulate : ujulaid

-kond

Označení kolektivu, souboru:
perekond (rodina)
meeskond (mužstvo), srov. mees (muž)
seltskond (společnost), srov. selts (spolek)
saatkond (vyslanectví), srov. saatma (poslat, vyslat), saadik (vyslanec)

perekond : perekonna : perekonda : perekondade : perekondi

-stik

Označení kolektivních substantiv:
sõnastik (slovníček), srov. sõna (slovo)
tähestik (abeceda), srov. täht : tähe (písmeno)
saarestik (souostroví), srov. saar (ostrov)
mäestik (pohoří), srov. mägi (kopec, hora)

sõnastik : sõnastiku : sõnastikku : sõnastike / sõnastikkude : sõnastikke

-ik 

Sufi x -ik má široké použití a odvozeniny odkazují např. na určité místo, kolektiv, 
osobu, věc nebo i na abstraktní časový úsek:
lepik (olšoví), srov. lepp : lepa (olše)
kuusik (smrčina), srov. kuusk : kuuse (smrk)
kohvik (kavárna), srov. kohv (káva)
rannik (pobřeží), srov. rand : ranna (břeh)
märkmik (poznámkový blok)
isik (osoba)
lemmik (oblíbenec, oblíbená věc)
olevik (přítomnost, přítomný čas)
minevik (minulost, minulý čas)
igavik (věčnost)

Se střídáním stupňů nebo bez něj: 
märkmik : märkmiku : märkmikku : märkmike/märkmikkude : märkmikke
kohvik : kohviku : kohvikut : kohvikute : kohvikuid
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Obvyklejší derivační sufi xy

Odvozená substantiva s abstraktním významem

-us

Pomocí sufi xu -us se od adjektiv odvozují substantiva označující vlastnost:
suur (velký) > suurus (velikost)
noor (mladý) > noorus (mládí)
täpne (přesný) > täpsus (přesnost)
andekas (nadaný) > andekus (nadání)
õnnetu (nešťastný) > õnnetus (neštěstí)

suurus : suuruse : suurust : suuruste : suurusi/suuruseid

-ndus

Odvozeniny označují oblast, obor:
majandus (ekonomika)
kirjandus (literaura)
kokandus (kulinářství)

majandus : majanduse : majandust : majanduste : majandusi

Sufi xy modifi kující význam substantiva

-nna

Označení osoby ženského pohlaví:
sõbranna (kamarádka)
kuninganna (královna)
eestlanna (Estonka)

sõbranna : sõbranna : sõbrannat : sõbrannade : sõbrannasid (vzor tubli)

-tar

Také sufi x -tar vytváří odvozeniny označující osobu ženského pohlaví, používá 
se méně než -nna a spíše zřídka:
sõbratar (kamarádka)
kaunitar (krasavice)
tšehhitar (Češka) 
(K označení národnosti lze sufi x použít tehdy, když obecný název, např. tšehh, 
nemá žádný sufi x. Od jmen se sufi xem -lane se tvar označující ženu vytvoří 
připojením sufi xu -lanna, např. sakslane (Němec) – sakslanna (Němka).)

kaunitar : kaunitari : kaunitari : kaunitaride : kaunitare (vzor seminar)

-ke(ne)

Sufi x -ke(ne) vytváří deminutiva:
majake(ne) (domeček)
killuke(ne) (kousíček), srov. kild : killu (kousek, část)
emake(ne) (maminka)

majake(ne) : majakese : majakest : majakeste : majakesi
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Adjektiva

-ne

Sufi x -ne má poměrně široké využití, srov. např.:
soolane (slaný), srov. sool (sůl)
vihmane (deštivý), srov. vihm (déšť)
efektne (efektní)
raudne (železný), srov. raud (železo)
suvine (letní)
eilne (včerejší)
Některé odvozeniny označují míru:
aastane (roční)
meetrine (metrový)

kinnine : kinnise : kinnist : kinniste : kinniseid / kinnisi
eilne : eilse : eilset : eilsete : eilseid 
(Skloňování se liší podle toho, zda sufi x -ne následuje po vokálu, nebo 
konsonantu.)

-line

Odvozeniny odkazují např. na přítomnost konkrétní vlastnosti, charakteristiky:
triibuline (pruhovaný)
pikajuukseline (dlouhovlasý)
viiekorruseline (pětipatrový)
Mohou také vyjadřovat spojitost s určitou oblastí, oborem:
ajalooline (historický), srov. ajalugu : ajaloo (historie)
keemiline (chemický)
sõjaline (válečný), srov. sõda : sõja (válka)
arktiline (arktický)

triibuline : triibulise : triibulist : triibuliste : triibulisi

-lik

Odvozená adjektiva často vyjadřují podobnost s danou osobou, věcí či jevem:
lapselik (dětinský), srov. laps : lapse (dítě)
mehelik (mužný), srov. mees : mehe (muž)
inimlik (lidský), srov. inimene (člověk)
egoistlik (egoistický)
nebo příslušnost k dané oblasti
riiklik (státní), srov. riik (stát)
isiklik (osobní)
Tato adjektiva se odvozují i od sloves:
lõplik (konečný), srov. lõppema (skončit)
ettevaatlik (opatrný), srov. ette vaatama (dávat pozor)

riiklik : riikliku : riiklikku : riiklike / riiklikkude : riiklikke
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Obvyklejší derivační sufi xy

-kas

Adjektiva odvozená od substantiv mohou vyjadřovat přítomnost dané kvality 
(v relevantním nebo větším množství):
edukas (úspěšný), srov. edu (úspěch)
mõjukas (vlivný, ovlivňující), srov. mõju (vliv)
seksikas (sexy)
stiilikas (stylový)
töökas (pracovitý)
Při odvození od adjektiv naopak derivát odkazuje na méně výraznou míru dané 
vlastnosti než u výchozího adjektiva:
punane (červený) > punakas (načervenalý)
hapu (kyselý) > hapukas (nakyslý)
Pro tvoření substantiv se sufi x -kas používá méně než pro tvoření adjektiv, ale 
často se vyskytuje v hovorové estonštině:
telekas ~ televiisor (televize)
ühikas ~ ühiselamu (kolej)

edukas : eduka : edukat : edukate : edukaid

-tu

Pomocí sufi xu se odvozují od substantiv nebo od sloves adjektiva vyjadřující 
nepřítomnost dané věci nebo jevu:
ilmetu (nevýrazný), srov. ilme (výraz, tvář)
õnnetu (nešťastný), srov. õnn (štěstí)
meeletu (šílený), srov. meel (mysl)
Při odvození od sloves se sufi x připojuje za sufi x MA-infi nitivu (před ním může 
být sufi x impersonálu, srov. nähtamatu):
tundmatu (neznámý), srov. tundma (znát)
lahendamatu (neřešitelný), srov. lahendama (vyřešit)
nähtamatu (neviditelný), srov. nägema (vidět)

ilmetu : ilmetu : ilmetut : ilmetute : ilmetuid
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Slovesa

Odvození od slovesného základu

-ta- /-da- 
(-t-)

Sufi x vytváří tranzitivní slovesa s kauzativním významem (způsobit něco, 
zasáhnout nějakým způsobem objekt).
lõpetama (ukončit), srov. lõppema (skončit)
äratama (vzbudit), srov. ärkama (vzbudit se)
kaotama (ztratit), srov. kaduma (ztratit se)
pikendama (prodloužit)
arendama (rozvíjet)
jätma (zanechat)
muutma (změnit)

Většina sloves patří do I. třídy (bez kmenových změn): kaotama : kaotada : 
kaotan. Kmenovou změnu mají slovesa odvozená (neproduktivním) sufi xem -t-: 
muutma : muuta : muudan, jätma : jätta : jätan.

-u (-du)

Sufi x vytváří intranzitivní slovesa s refl exivním nebo automatickým významem 
(něco se děje samo od sebe):
toimuma (konat se)
jätkuma (stačit)
tunduma (zdát se)
muutuma (měnit se)
riietuma (oblékat se)
peatuma (zastavit se)
veenduma (přesvědčit se)

Slovesa se časují bez kmenových změn (I. třída): tunduma : tunduda : tundub.

-le-/-skle- 
/-tle-

Význam odvozených sloves je frekventativní, tj. opakovaný (a zároveň směrově 
neorientovaný, neustálený) děj:
lendlema (poletovat), srov. lendama (letět)
keerlema (kroužit)
arutlema (probírat), srov. arutama (řešit)
suhtlema (komunikovat, udržovat vztahy)
olesklema (pobývat, válet se, bezcílně být) (-skle- deriváty mívají význam „dělat 
něco jenom jako“)
imetlema (divit se)

lendlema : lennelda : lendleb (III. třída)
olesklema : oleskleda : oleskleb (I. třída) (Platí pro slovesa s kmenem delším než 
dvě slabiky.)
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Obvyklejší derivační sufi xy

-u-

Význam je také frekventativní, např.:
tilkuma (kapat)
liikuma (hýbat se)

Slovesa se časují s kmenovými změnami: tilkuma : tilkuda : tilgub (I. třída, vzor 
õppima).

-ata- 
(-ahta-)

Odvozená slovesa mají význam jednotlivé, náhlé události, sufi x vytváří slovesa 
s deskriptivním nebo momentálním významem:
praksatama (zapraskat), srov. praksuma (praskat)
plaksatama (plesknout), srov. plaksuma (pleskat)
seisatama (na chvíli se zastavit)
hüüatama (najednou vykřiknout)

I. třída (seisatama : seisatada : seisatan), bez kmenových změn

-ise-

Odvozená slovesa mají význam pokračujícího, trvajícího děje:
vabisema (chvět se)
sahisema (šumět)

I. třída (sahisema : sahiseda : sahiseb), bez kmenových změn
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Odvození od jmenného základu

-ta- (-da)/ 
-sta-

Význam nějakým způsobem odkazuje na účast nebo užití věci nebo jevu, od 
které je sloveso odvozeno, např.
suusatama (lyžovat), srov. suusk : suusa (lyže)
rühmitama (rozřadit), srov. rühm (skupina)
täpsustama (zpřesnit), srov. täpne (přesný)
rõõmustama (rozradostnit), srov. rõõmus (radostný)
sinatama (tykat), srov. sina (ty)
relvastama (ozbrojit), srov. relv : relva (zbraň)
allkirjastama (podepsat), srov. allkiri : allkirja (podpis)

I. třída (suusatama : suusatada : suusatan), bez kmenových změn

-ne

Odvozuje slovesa (obvykle) od adjektiv a obvykle vyjadřuje změnu (stavu, míry, 
vlastnosti apod.):
noorenema (omládnout), srov. noor (mladý)
suurenema (zvětšit se), srov. suur (velký)
kujunema (vyvinout se), srov. kuju (tvar)
Některé odvozeniny vyjadřují stav věcí:
võlgnema (dlužit), srov. võlg (dluh)
paiknema (nacházet se), srov. paik (místo, oblast)

I. třída (noorenema : nooreneda : noorenen), bez kmenových změn

-u-

Vytváří translativa, tj. slovesa vyjadřující změnu, např.:
mustuma (zčernat), srov. must (černý)
selguma (vysvětlit se, vyjít najevo), srov. selge (jasný)

I. třída (mustuma : mustuda : mustub), bez kmenových změn

-tse-

Odvozená slovesa obvykle vyjadřují (momentální, tj. nikoli obecný) stav věcí:
kadetsema (závidět)
hoolitsema (strachovat se)
silmitsema (pozorovat)
ülbitsema (chovat se arogantně)
peenutsema (hrát si na něco, dělat snoba)

I. třída (kadetsema : kadetseda : kadetsen), bez kmenových změn

-le- 

Podobně jako u předchozí skupiny jde o vyjádření stavu:
ihalema (obdivovat, tesknit)
laisklema (lenošit), srov. laisk (líný)

ihalema : ihaleda : ihalen (I. třída)
laikslema : laiselda : laisklen (III. třída)


