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Předbudoucí čas prostý a průběhový 
 

Předbudoucí čas prostý 
 
A) Forma 
 
Věta oznamovací: I will have walked, He will have forgotten  

Zápor: Daisy will not have tried  

Otázka: Will we have woken up?  

Záporná otázka: Will Dave not have moved?  

Stažené tvary: I'll have drunk, Doris won't have sent, Won't they have arrived? 
 
Angličtina tvoří předbudoucí čas pomocí slovesa will a minulého infinitivu významového slovesa 

(have + příčestí trpné). Příčestí trpné se u pravidelných sloves tvoří stejně jako minulý čas (walk - 

walked, travel - travelled), nepravidelná slovesa mají tvary různé - jsou uváděny v přehledech 

nepravidelných sloves jako jejich třetí tvar (do - did - done, write - wrote - written). V první osobě 

jednotného i množného čísla je možno užít také shall, ale tento tvar se v moderní angličtině pociťuje 

jako knižní. 

 

B) Základní užití 
 
Anglický jazyk používá předbudoucí čas prostý pro děje, které budou ukončeny v budoucnosti před 

daným časovým okamžikem nebo právě v tomto okamžiku skončí. Tento okamžik bývá nejčastěji 

uvozen předložkou by, ale může být určen také nějakým časovým výrazem nebo jiným budoucím 

dějem. 
 
I will have sent the project by Friday. Do pátku ten projekt odešlu. 

On 11 August this year we will have been married Jedenáctého srpna tohoto roku budeme  

for five years. svoji už pět let. 

When the mountaineers get back to the base, Až se horolezci vrátí na základnu, budou  

they'll have been in the snowstorm for two days. ve sněhové bouři už dva dny. 

We'll have reached the top before noon. Dosáhneme vrcholu před polednem. 
 
Ve všech těchto příkladech jde o činnosti, které v daném okamžiku v budoucnosti budou už minulostí. 

 

Předbudoucí čas průběhový 
 
A) Forma 
 
Věta oznamovací: I will have been reading   

Zápor: Digby will not have been riding  

Otázka: Will we have been singing?   

Záporná otázka: Will Dolly not have been cooking? 

Stažené tvary: They'll have been flying/Dora won't have been running/Won't we have been painting? 
  
Angličtina tvoří předbudoucí čas průběhový pomocí slovesa will, minulého infinitivu slovesa to be 

(have been) a příčestí přítomného významového slovesa (doing). V první osobě jednotného i množné- 

ho čísla je možno užít také shall, ale tento tvar se v moderní angličtině pociťuje jako knižní. 
 
B) Základní užití 
 
Anglický jazyk jím vyjadřuje činnosti, které budou trvat až do určitého okamžiku v budoucnosti. 

Tento okamžik podobně jako u předbudoucího času prostého bývá uvozen předložkou by, nějakým 

časovým výrazem nebo jiným budoucím dějem. 
 
I'll go home on 20 June. By then I'll have been    Pojedu domů 20. června. Do té doby budu                                                                            

staying at this hotel for a fortnight.  v tomto hotelu bydlet už čtrnáct dní. 

At six o'clock we'll have been waiting here three hours. V šest tady budeme čekat už tři hodiny. 

When you arrive, we'll have been sitting Když dorazíš, budeme čekat ve třídě  

in the classroom all day.  už celý den. 
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Předbudoucí čas průběhový se v angličtině užívá u nedokončeného děje, který probíhá nepřetržitě, 

v jednom sledu. Pokud probíhá ve více časových intervalech nebo ho rozdělíme (popisujeme více 

činností), musíme užít čas předbudoucí prostý, protože jde o jednotlivé dokončené činnosti. 
 
Srovnejte 
 
When I am sixty, I'll have been building houses  Až mi bude šedesát, budu stavět domy už 

for thirty years.   třicet let. 

V tomto případě jde o jednu nedokončenou nepřetržitou činnost, kterou se budu v určitém okamžiku 

zabývat už třicet let. 
 
When I am sixty, I'll have built more than fifty  Až mi bude šedesát, budu mít postaveno 

houses.   víc než padesát domů. 

V této větě musíme užít prostou formu, protože mluvíme o padesáti domech, které jsme dostavěli, jde 

tedy o dokončené jednotlivé činnosti. 
 
By 5 o'clock I'll have been washing this car an hour Před pátou hodinou budu toto auto umývat 

and a half.   už hodinu a půl. 

V této větě popisujeme nedokončený nepřetržitý děj, užijeme proto průběhovou formu. 
 
By 5 o'clock I'll have washed this car and replaced  Do pěti hodin toto auto umyji a vyměním 

the tyres.   pneumatiky. 

V této větě musíme užít prostou formu, protože popisujeme dvě jednotlivé dokončené akce. 

 

 

 

 

 

 


