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1.4 Podstatná jména mužského rodu se skloňováním na -(e)n (typ II) - slabé 

skloňování 

 

některá podstatná jména mužského rodu mají ve všech pádech kromě 1. pádu 

jednotného čísla koncovku -en (končí-li na souhlásku) nebo -n (končí-li na 

samohlásku -e) 

 

 jednotné čílo množné číslo jednotné číslo množné číslo 

1.p. der Mensch die Menschen der Junge die Jungen 

2.p. des Menschen der Menschen des Jungen der Jungen 

3.p. dem Menschen den Menschen dem Jungen den Jungen 

4.p. den Menschen die Menschen den Jungen die Jungen 

 

Pouze -n je u těchto podstatných jmen končících na souhlásku: 

der Bauer -> des Bauern -> die Bauern, 

der Nachbar -> des Nachbarn -> die Nachbarn, 

der Ungar -> des Ungarn -> die Ungarn. 

 

Podstatné jméno der Herr má v jednotném čísle pouze -n a v množném 

koncovku -en: 

der Herr -> des Herrn, dem Herrn, den Herrn, 

die Herren -> der Herren, den Herren, die Herren. 

K tomuto typu skloňování patří: 

* všechna životná podstatná jména mužského rodu na -e a některá další 

zakončená souhláskou: 

 

der Affe (opice), des Affen der Löwe (lev), des Löwen 
der Bär (medvěd), des Bären der Kollege (kolega), des Kollegen 
der Bauer (rolník), des Bauern der Kunde (zákazník), des Kunden 
der Erbe (dědic), des Erben der Laie (laik), des Laien 
der Experte (expert), des Experten der Löwe (lev), des Löwen 
der Genosse (druh, soudruh), des 
Genossen 

der Mensch (člověk), des Menschen 

der Fürst (kníže), des Fürsten der Nachbar (soused), des Nachbarn 
der Graf (hrabě), des Grafen der Nachkomme (potomek), des 

Nachkommen 
der Hase (zajíc), des Hasen der Narr (blázen), des Narren 
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der Held (hrdina), des Helden der Neffe (synovec), des Neffen 
der Herr (pán), des Herrn, !die Herren der Prinz (princ), des Prinzen 
der Jude (žid), des Juden der Rabe (havran), des Raben 
der Junge (chlapec), des Jungen der Rebell (rebel), des Rebellen 
der Kamerad (kamarád), des 
Kameraden 

der Riese (obr), des Riesen 

der Knabe (hoch), des Knaben der Sklave (otrok), des Sklaven 
der Kollege (kolega), des Kollegen der Soldat (voják), des Soldaten 
der Kunde (zákazník), des Kunden der Zeuge (svědek), des Zeugen 
der Laie (laik), des Laien der Löwe (lev), des Löwen 
 der Kollege (kolega), des Kollegen 
 

*do této skupiny patří také všechna označení národností zakončená na -e: 

der Brite, des Briten der Portugiese, des Portugiesen 
der Bulgare, des Bulgaren der Rumäne, des Rumänen 
der Chinese, des Chinesen der Russe, des Russen 
der Däne, de Dänen der Schotte, des Schotten 
der Finne, des Finnen der Schwede, des Schweden 
der Franzose, des Franzosen der Serbe, des Serben 
der Grieche, des Griechen der Slowake,des Slowaken 
der Ire, des Iren der Tscheche, des Tschechen 
der Kroate, des Kroaten der Türke, des Türken 
der Pole, des Polen der Vietnamese, des Vietnamesen 
 

Pozn.: der Deutsche se skloňuje jako přídavné jméno (viz 4.1.4.). 

 

*všechna podstatná jména cizího původu mužského rodu (většinou označující 

osoby) zakončená na -and, -ant, -at, -af, -ent, -ist, -om: 

 

-and: der Doktorand, des Doktoranden 

-ant: der Lieferant, des Lieferanten/der Elefant, des Elefanten 

-at: der Diplomat, des Diplomaten 

-af: der Fotograf, des Fotografen 

-ent: der Produzent, des Produzenten 

-ist: der Journalist, des Journalisten/der Christ, des Christen 

-om: der Ökonom, des Ökonomen 
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*podstatná jména mužského rodu (většinou názvy profesí) pocházející z řečtiny 

 

der Soziologe, des Soziologen 

der Bürokrat, des Bürokraten 

der Philosoph, des Philosophen 

der Architekt, des Architekten 

der Monarch, des Monarchen 

der Ökonom, des Ökonomen 

 

Některá podstatná jména rodu mužského mají ve 2. pádě jednotného čísla 

koncovku -ns. V ostatních pádech pak -n, tzv. slabosilné skloňování. Patří sem 

např.: 

 

der Name (jméno) -> des Namens, dem Namen, den Namen; die Namen 

dále: 

der Gedanke (myšlenka) -> des Gedankens, dem Gedanken, den Gedanken  die 

Gedanken 

der Wille (vůle) -> des Willens, dem Willen, den Willen; mn.č. se nepoužívá 

der Buchstabe (písmeno) -> des Buchstabens, dem Buchstaben, den 

Buchstaben; die Buchstaben 

der Funke (jiskra) -> des Funkens, dem Funken, den Funken; die Funken 

 

!Patří sem jediné podstatné jméno středního rodu: das Herz, pozor: v 

jednotném čísle platí: 1.p. = 4.p. 

 

das Herz (srdce), des Herzens, dem Herzen, das Herz; die Herzen 
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Cvičení:  

Cvičení 1. Čtěte a překládejte:  

a) Das ist mein Kollege Karl. Vor dem Haus steht der Wagen meines Kollegen. 

Meinem Kollegen verspreche ich alles. Für meinen Kollegen werde ich auch 

durch das Feuer gehen. 

 

b) Das ist unser Kunde. Hier ist die Brille unseres Kunden. Unserem Kunden 

glauben wir. Für unseren Kunden haben wir immer Verständnis. 

 

c) Hier ist unser Experte. Die Ansicht unseres Experten nehmen wir immer 

ernsthaft wahr. Unserem Experten glauben wir. Diesen Experten werden wir in 

seiner Forschung immer unterstützen. 

 

d) Das ist unser Ökonom. Hier ist die Aufgabe unseres Ökonomen. Unserem 

Ökonomen müssen wir etwas erklären. Jetzt lassen wir unseren Ökonomen 

arbeiten. 

 

e) Hier ist ein Slowake von der Firma Siemens. Die Arbeit des Slowaken ist 

ausgezeichnet. Dem Slowaken müssen wir noch unser Projekt vorstellen. Wir 

möchten den Slowaken zum Treffen einladen. 

 

f) Hier steht ein Name. Ich kenne aber keinen Menschen des Namens. Bei dem 

Namen steht keine Unterschrift. Den Namen muss ich noch überprüfen. 

 

g) Monikas Herz soll gut sein. Die Güte ihres Herzens ist bekannt. Ich habe sie 

von Herzen gern. Ich schließe sie in mein Herz. 

 

Cvičení 2. Převeďte předchozí texty, pokud je to možné na věty, kde bude 

tučně vyznačené podstatné jméno vystupovat v množném čísle. 
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Cvičení 3. Přeložte: 

1. Soused toho člověka ukazuje tomu chlapci toho zajíce. 

2. Syn našeho souseda půjčí tvému synovci plyšového medvídka. (r Plüschbär) 

3. Spolupracovník vašeho dodavatele ukazuje tomu pánovi jiskry. 

4. Šéf našeho dodavatele se toho člověka ptá na jméno toho ekonoma. 

5. Kolega toho Slováka zaplatí tomu producentovi za jeho myšlenku. 

6. Bratr toho pána nezná žádného architekta toho jména. 

7. Kolegové toho fotografa řeknou tomu diplomatovi pravdu. 

8. Doktorand mého kolegy půjčí svému potomkovi svou knihu. 

 

Cvičení 4: Přeložte 

a) To je můj kolega Karel. Před domem stojí vůz mého kolegy. Svému kolegovi 

slíbím všechno. Pro mého kolegu půjdu také ohněm (dám ruku do ohně).  

 

b) To je náš zákazník. Zde jsou brýle našeho zákazníka. Našemu zákazníkovi 

věříme. Pro našeho zákazníka máme vždy pochopení.  

 

c) Zde je náš expert. Názor našeho experta bereme vždy vážně. Tohoto experta 

budeme v jeho výzkumu vždy podporovat.  

 

d) To je náš ekonom. Zde je úkol našeho ekonoma. Našemu ekonomovi musíme 

něco vysvětlit. Teď necháme našeho ekonoma pracovat.  

 

e) Tady je jeden Slovák z firmy Siemens. Práce toho Slováka je výborná. Tomu 

Slovákovi musíme ještě představit náš projekt. Chtěli bychom pozvat toho 

Slováka na schůzku.  

 

f) Tady stojí nějaké jméno. Neznám ale žádného člověka toho jména. U jména 

nestojí podpis. To jméno musím ještě prověřit.  

 

g) Moničino srdce je prý dobré. Dobrota jejího srdce je známá. Mám ji ze srdce 

rád. Vyryji si ji do svého srdce.  

 

 


