
Grammatikübersicht 

 1 Nomen Podstatná jména

Podstatná jména jsou slova označující osoby, zvířata, věci, činnosti, stavy a vlastnosti.  

V němčině se píšou s velkým písmenem a většinou před nimi stojí člen (neurčitý:  

ein, ein, eine, nebo určitý: der, das, die). Člen vyjadřuje rod, číslo a pád podstatného jména.  

Němčina má 3 rody, 2 čísla a na rozdíl od češtiny jen 4 pády.

Pro snadnější zapamatování používáme pro vyjádření rodu a množného čísla různé barvy:  

rod mužský – modrá, rod střední – zelená, rod ženský – červená, množné číslo – žlutá.

V tabulkách uvádíme střední rod vedle mužského rodu, protože se tvary obou rodů v němčině  

často shodují a toto pořadí usnadňuje učení. Totéž platí pro rod ženský a množné číslo.

 a Deklination von Nomen und Artikel Skloňování podstatných jmen a členy

V prvním díle učebnice se naučíš používat 1. a 4. pád, proto zatím uvádíme v tabulkách  

pouze tvary těchto dvou pádů. Ve druhém díle probereme 3. pád a 2. pád je zařazen  

až na konec, protože se v ústní komunikaci skoro nepoužívá.

  Der bestimmte Artikel Určitý člen

Jestliže ukazujeme nebo odkazujeme na osobu nebo věc, o které už byla řeč,  

používáme určitý člen. V češtině v této situaci používáme ukazovací zájmena ten, to, ta, ti.

jednotné číslo množné číslo

rod mužský rod střední rod ženský všechny rody

1. pád
Da ist/sind … !
Tam je/jsou … !

der Füller
to plnicí pero

das Heft
ten sešit

die Schere
ty nůžky

die Bleistifte
ty tužky

4. pád Hast du … ?
Máš … ?

den Füller
to plnicí pero

das Heft
ten sešit

die Schere
ty nůžky

die Bleistifte
ty tužky

S výjimkou mužského rodu jsou tvary 1. pádu a 4. pádu stejné.

  Der unbestimmte Artikel Člen neurčitý

Jestliže mluvíme o nějaké osobě nebo věci poprvé, používáme člen neurčitý.

jednotné číslo množné číslo

rod mužský rod střední rod ženský všechny rody

1. pád
Ist/Sind das … ?
Je/Jsou to … ?

ein Füller
plnicí pero

ein Heft
sešit

eine Schere
nůžky

Bleistifte
tužky

4. pád Ich habe … .
Mám … .

einen Füller
plnicí pero

ein Heft
sešit

eine Schere
nůžky

Bleistifte
tužky

S výjimkou mužského rodu jsou tvary 1. pádu a 4. pádu stejné.

Neurčitý člen ein, ein, eine vlastně znamená jeden, jedno, jedna z mnoha, proto se používá  

pouze v čísle jednotném. V množném čísle se nepoužívá žádný člen, neměl by smysl.

fünfundsechzig 


