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7. MODÁLNÍ IMPERATIV
Imperativ, neboli rozkazovací způsob (port. imperativo) je slovesný způsob, jímž se 
vyjadřuje přímý rozkaz, požadavek či zákaz. V  mnoha případech může znít použití 
imperativu hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší cestou 
skrze použití jiného způsobu. V portugalštině lze použít kondicionálu nebo imperfekta 
s modálním slovesem poder.

Ve většině jazyků se imperativ používá zejména ve 2. osobě, k níž se mluvčí obvykle 
obrací. Mnohdy však lze vyjádřit rozkaz i v jiné osobě – časté je tzv. trojčlenné para-
digma: 2. osoba jednotného čísla a 1. a 2. osoba množného čísla. V 1. osobě množného 
čísla se používá zpravidla jako výzva do vlastních řad.

Cantemos e dancemos! „Zpívejme a tancujme!“

V písmu se výpovědi obsahující imperativ ukončují:

• vykřičníkem, jedná-li se o kategorický požadavek (Okamžitě odejdi!);
• v ostatních případech tečkou, jedná-li se zejména o zdvořilou žádost (Prosím, otevři 

okno.).

Jednorázové příkazy se obvykle vyjadřují použitím dokonavého slovesa (např. Faz! 
„Udělej!“), příkazy s dlouhodobou platností se vyjadřují použitím statického, procesu-
álního nebo stavového slovesa odstranit (např. Pensa nisso! „Mysli na to./Promysli si 
to.“), příkazy opakované se pak vyjadřují lexikálně (např.: Tome duas pílulas por dia. 
„Užívejte dvě tabletky denně.“). Zákazy (záporné příkazy) mívají zpravidla dlouhodo-
bou platnost, proto se v záporu tvoří imperativ především od sloves, které jsou atelické 
povahy (např. Não cantes! „Nezpívej!“)

Rozkazovací způsob má v  portugalštině vlastní tvary jen pro 2.osobu jednotného 
a množného čísla. 2. osoba jednotného čísla se tvoří odtržením koncovky -s a ve většině 
případů je shodná se 3.osobou jednotného čísla přítomného času oznamovacího způsobu: 

cantas ► cantas – s = Canta.Canta!! „(On) zpívá.= Zpívej.“ 
pões ► pões –s = Põe. Põe! „(On) pokládá. Polož!“

Imperativ 2. osoby množného čísla se tvoří odtržením -s od 2. os. mn. č. oznamova-
cího způsobu přítomného času:

cantais ► cantais – s = Cantai!! „Zpívejte.“ 
pondes ► pondes –s = Ponde! „ Položte!“
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U ostatních osob se používá tvaru konjuktivu přítomného času. U zvratných sloves 
platí pro pozici zvratného zájmena stejná pravidla jako u klitických zájmen.

KLADNÝ ROZKAZOVACÍ ZPŮSOB: 
 Nezvratná slovesa. Zvratná slovesa.

- Falemos! - ▪Lavemo-nos!
Fala! Falai! Lava-te! ▪Lavai-vos!
Fale! Falem! Lave-se! Lavem-se!

▪ U první a druhé osoby množného čísla u kladného imperativu zaniká u slovesného tvaru koncovka - s.

U záporného rozkazovacího způsobu se ve všech osobách používá konjunktivního 
tvaru. U zvratných sloves se pak zvratná zájmena staví před sloveso. 

ZÁPORNÝ ROZKAZOVACÍ ZPŮSOB: 
 Nezvratná slovesa. Zvratná slovesa.

 - Não falemos! - Não nos lavemos!
Não fales! Não faleis! Não te laves! Não vos laveis!
Não fale Não falem! Não se lave! Não se lavem!


