
  

 

Chystat se/ hodlat 

 

Be going to  
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Future - budoucnost   

• V angličtině existuje několik způsobů, kterými lze 

vyjádřit budoucí čas. Každý z těchto způsobů má svá 

pravidla použití a je třeba brát v úvahu například to, zda 

je budoucnost, o které hovoříme, předem naplánovaná, 

zda jste se o ní právě teď rozhodli nebo zda tuto 

budoucnost pouze předpokládáme. 

 

• Vazba „be going to“ je jedním z prostředků, kterými lze 

budoucnost vyjádřit.   



BE GOING TO 

• Vazba „be going to“ + infinitiv se v angličtině používá 
pro vyjádření budoucího času. Vyjadřuje něco, co máme 
v úmyslu = je to naplánované. Do češtiny se dá přeložit 
jako „chystám se“ nebo „hodlám“. Vždy po ní následuje 
infinitiv, např: 

 

 I am going to learn Spanish. 

 

Pokud by infinitiv mělo být sloveso „go“  ( např. chystám se 

jet, pak se obvykle vynechává „to“ a infinitiv ( = 

vynecháme „to go“)  

 

      I‘m going to Germany next week. 

 ne „I‘m going to go to Germany“ 

     



Be going to + 

Podmět  

Kdo, co 

Pomocné  

„být“ 

Going to Infinitiv zbytek věty 

 I  am going to visit my parents 

at the 

weekend 

Peter is going to run marathon. 

They are going  -  to the USA. 



    Be going to - 

Podmět  

Kdo, co 

Pomocné  

„být“ 

Záporka 

„not“ 

Going to Infinitiv 

bez „to“ 

zbytek 

věty 

 I  am not going to visit my 

parents at 

the 

weekend 

Peter is not going to run marathon. 

They are not going  -  to the 

USA. 



 Be going to ? 

Pomocné  

„být“ 

Podmět  

Kdo, co 

Going to Infinitiv 

bez „to“ 

zbytek věty 

Are  you going to visit your 

parents at 

the 

weekend? 

Is Peter going to run marathon? 

Are they going  -  to the USA? 



Short answers 

Stejně jako u ostattních Yes/No questions i na otázky týkající 
se plánované budoucnosti lze odpovědět krátce : 

      Yes, I am. 

Are you going to help him? 

      No, I‘m not. 

          Yes, she is. 

Is she going to stay here? 

          No, she isn‘t. 

       Yes, they are. 

Are they going to visit me?  

       No, they aren‘t. 
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