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3 Grammatik und Wortschatz

I. Opakované (pravidelné) časové údaje
Opakovaná činnost   Jednorázová činnost  
montags/dienstags ✘  am Montag/am Dienstag
vormittags ✘  am Vormittag
abends ✘  am Abend
nachts ✘  in der Nacht

Samstags cache ich mit meinen Freunden. 
Am Samstag gehen wir ins Kino. 

Pokud porovnáváme rovnocenné vlastnosti, použijeme: 
1. stupeň:  so + 1. stupeň + wie (tak … jako) 
Pavel ist so intelligent wie Peter. 
genauso + 1. stupeň + wie (právě tak/stejně tak … jako)

III. Řadové číslovky
Řadové číslovky 2–19 tvoříme příponou -te od základních 
číslovek. 
vierzehn → der vierzehnte Februar → am vierzehnten Februar 
1. pád: Heute ist der vierzehnte Februar. Dnes je 14. února.
3. pád: Wann bist du geboren? – Ich bin am vierzehnten 
Februar geboren. Narodil jsem se čtrnáctého února.
Řadové číslovky od 20 výše tvoříme příponou -ste od zá- 
kladních číslovek. 
vierundzwanzig → der vierundzwanzigste Oktober →  
am vierundzwanzigsten Oktober
1. pád: Heute ist der vierundzwanzigste Oktober. 
3. pád: Wann ist die Party? Die Party ist am vierundzwanzigsten 
Oktober.  
Výjimky:
eins  →  der erste April  →  am ersten April 
drei  →  der dritte Juni →  am dritten Juni 
sieben  →  der siebte Oktober  →	 am siebten Oktober 

II. Stupňování přídavných jmen a příslovcí
Stupňováním vyjádřujeme různou intenzitu vlastností. 
Základní tvar: 1. stupeň (Positiv). 
Srovnání: 2. stupeň (Komparativ)  přípona -er + als
Nejvyšší úroveň: 3. stupeň (Superlativ) am + přípona -(e)sten 
(-e- používáme u příd. jmen, která jsou zakončená na -t, -d, -tz, 
-z, -s, -ss, -sch, -ß: např. alt, kurz – am ältesten, am kürzesten) 

Odchylky od pravidelného stupňování:
Některá příd. jména/příslovce ve 2. a 3. stupni přehlasují, např. 
alt, groß, kurz, jung, kalt, lang, stark, warm … (obvykle se jedná 
o jednoslabičná příd. jména/příslovce). Výjimku tvoří pouze 
gesund, jsou možné obě varianty – s přehláskou i bez ní. 
U některých přídavných jmen/příslovcí dochází ke změně  
v kmenu přídavného jména/příslovce. 

význam 1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň

malý klein kleiner am kleinsten

veselý lustig lustiger am lustigsten

milý nett netter am nettesten

význam 1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň

velký groß größer am größten

starý alt älter am ältesten

vysoký hoch höher am höchsten

drahý teuer teurer am teuersten

tmavý dunkel dunkler am dunkelsten

Některá jsou zcela nepravidelná. 

význam 1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň

dobrý gut besser am besten

rád gern lieber am liebsten

hodně viel mehr am meisten

IV. Odpověď na zápornou otázku
Kommst du nicht zur Grillparty? (záporná otázka) 

– Doch, ich komme. (kladná odpověď) Ano, přijdu.
– Nein, ich komme nicht. (záporná odpověď) Ne, nepřijdu. 

Pokud chceme kladně odpovědět na zápornou otázku, 
používá se výraz doch. Nepoužívá se ja. 

předpona

V. Minulý čas – perfektum 
Pro vyjádření minulého času – perfekta se používá pomocné 
sloveso haben nebo sein + tzv. příčestí minulé (Partizip II, 
Partizip Perfekt). 

Er hat gestern viele Hausaufgaben gemacht. 
Sie ist im Gebirge gewandert. 

Pomocné sloveso je v přítom- 
ném čase a mění se dle osob. 
Většina sloves má pomocné  
sloveso haben. Pomocné  
sloveso sein se užívá převážně  
u sloves vyjadřujících pohyb  
(z bodu A do bodu B), změnu stavu a u jiných vybraných 
sloves. Příčestí minulé stojí v hlavní větě na konci věty  
a nemění se. 
Příčestí minulé se u pravidelných sloves tvoří pomocí 
předpony ge- a přípony -t ke kmenu slovesa.

 
U sloves s příponou -ieren (studieren, probieren, fotografieren, …) 
se předpona ge- neužívá.

přípona
kmen slova

ge-mach-t

Pro srovnávání vlastností různého stupně používáme: 
2. stupeň: -er + als Martin ist jünger als Michael. 
Pro vyjádření nejvyšší možné míry používáme: 
3. stupeň: + am + … -(e)sten Das Flugzeug ist am schnellsten. 

d.leicht 1

Tipp!
Všimněte si, že obě 
části perfekta „orámují 
( = uzavřou)“ větu  
v jeden celek, tvoří  
tzv. větný rámec. 

achtunddreißig

Podobný  
princip známe  
z angličtiny.




