
Časy v němčině - rod činný 

 

Indikativ Konjunktiv 

1. Budoucí čas futurum 1:  
Er wird laufen. = On bude běhat. 
 

1.1. Konjunktiv 1 futura 1: 
Er werde laufen. = Prý bude běhat. 
časování: werd+: e, est, e, en, et, en 

2. Technické préteritum z futura 1: 
Er wurde laufen. 
 

2.1. Konjunktiv 2 - kondicionál přítomný: 
Er würde laufen. = Běhal by. 
časování: würd+: e, est, e, en, et, en 

  

3. Přítomný čas: 
Er läuft. = On běhá.  
 

3.1. Konjunktiv 1 přítomného času: 
Er laufe. = On prý běhá. 
časování: lauf+: e, est, e, en, et, en 

4. Minulý čas - préteritum: 
Er lief. = On běhal. 
 

4.1.  Konjunktiv 2 - konjunktiv préterita 
Er liefe. = On by běhal. 
časování: lief+: e, est, e, en, et, en 

  

5. Minulý čas - perfektum: 
Er ist gelaufen. = On běhal. 
Sie hat gelesen. = Ona četla. 
 

5.1. Konjunktiv 1 perfekta: 
Er sei gelaufen. = On prý běhal. 
Sie habe gelesen. = Ona prý četla. 
časování: sei+: 0, (e)st, 0, en, et, en 
časování: hab+e, est, e, en, et, en 

6. Předminulý čas (Plusquamperfektum) - 
préteritum z perfekta: 
Er war gelaufen. = On byl běhal. 
Sie hatte gelesen. = Ona byla četla. 
 

6.1. Konjunktiv 2 z plusquamperfekta: 
Er wäre gelaufen. = On by býval běhal. 
Sie hätte gelesen. = Ona by bývala četla. 
časování: wär+: e, est, e, en, et, en 
časování: hätt+: e, est, e, en, et, en 

  

7. Budoucí čas - futurum 2: 
Er wird gelaufen sein. = On bude mít naběháno. 
Sie wird gelesen haben. = Ona bude mít 
přečteno. 
 

7.1. Konjunktiv 1 futura 2: 
Er werde gelaufen sein. = On prý bude mít 
naběháno. 
Sie werde gelesen haben. = Ona prý bude mít 
přečteno. 

8. Technické préteritum futura 2: 
Er wurde gelaufen sein. 
Sie wurde gelesen haben. 
 

8.1. Konjunktiv 2 k futuru 2: 
Er würde gelaufen sein. = On by měl naběháno. 
Sie würde gelesen haben. = Ona by měla 
přečteno. 
 

 



Časy v němčině - rod trpný průběhový (s pomocným slovesem werden) 

1. Budoucí čas futurum 1: 
Das Zimmer wird aufgeräumt werden. = Pokoj 
bude uklízen. 
 

1.1. Konjunktiv 1 futura 1: 
Das Zimmer werde aufgeräumt werden. = Pokoj 
prý bude uklízen. 

2. Technické préteritum z futura 1: 
Das Zimmer wurde aufgeräumt werden. 
 

3. Konjunktiv 2 - kondicionál přítomný: 
Das Zimmer würde aufgeräumt werden. = Pokoj 
by se uklízel. 
 

  

3. Přítomný čas: 
Das Zimmer wird aufgeräumt. = Pokoj je uklízen.
  
 

3.1. Konjunktiv 1 přítomného času: 
Das Zimmer werde aufgeräumt. = Pokoj je prý 
uklízen. 

4. Minulý čas - préteritum: 
Das Zimmer wurde aufgeräumt. = Pokoj byl 
uklízen. 
 

4.1. Konjunktiv 2 - konjunktiv préterita 
Das Zimmer würde aufgeräumt. = Pokoj by se 
uklízel. 
 

  

5. Minulý čas - perfektum: 
Das Zimmer ist aufgeräumt worden. = Pokoj byl 
uklízen. 
 

5.1. Konjunktiv 1 perfekta: 
Das Zimmer sei aufgeräumt worden. = Pokoj prý 
byl uklízen. 

6. Předminulý čas (Plusquamperfektum) - 
préteritum z perfekta: 
Das Zimmer war aufgeräumt worden. = Pokoj byl 
býval uklízen. 
 

6.1. Konjunktiv 2 z plusquamperfekta: 
Das Zimmer wäre aufgeräumt worden. = Pokoj 
by býval byl uklízen. 
 

  

7. Budoucí čas - futurum 2: 
Das Zimmer wird aufgeräumt worden sein.  
 

7.1. Konjunktiv 1 futura 2: 
Das Zimmer werde aufgeräumt worden sein. 

8. Technické préteritum futura 2: 
Das Zimmer wurde aufgeräumt worden sein. 
 

8.1. Konjunktiv 2 k futuru 2: 
Das Zimmer würde aufgeräumt worden sein.  
 

 



Časy v němčině - rod trpný stavový (s pomocným slovesem sein) 

1. Budoucí čas futurum 1: 
Der Mensch wird enttäuscht sein. = Ten člověk 
bude zklamaný. 
 

1.1. Konjunktiv 1 futura 1: 
Der Mensch werde enttäuscht sein. = Ten člověk 
prý bude zklamaný. 

2. Technické préteritum z futura 1: 
Der Mensch wurde enttäuscht sein. 
 

2.1. Konjunktiv 2 - kondicionál přítomný: 
Der Mensch würde enttäuscht sein. = Ten člověk 
by byl zklamaný. 
 

  

3. Přítomný čas: 
Der Mensch ist enttäuscht. = Ten člověk je 
zklamaný.  
 

3.1. Konjunktiv 1 přítomného času: 
Der Mensch sei enttäuscht. = Ten člověk je prý 
zklamaný. 

4. Minulý čas - préteritum: 
Der Mensch war enttäuscht. = Ten člověk byl 
zklamaný. 
 

4.1. Konjunktiv 2 - konjunktiv préterita 
Der Mensch wäre enttäuscht. = Ten člověk by byl 
zklamaný. 
 

  

5. Minulý čas - perfektum: 
Der Mensch ist enttäuscht gewesen. = Ten 
člověk byl zklamaný. 
 

5.1. Konjunktiv 1 perfekta: 
Der Mensch sei enttäuscht worden. = Pokoj prý 
byl uklízen. 

6. Předminulý čas (Plusquamperfektum) - 
préteritum z perfekta: 
Der Mensch war enttäuscht gewesen. = Ten 
člověk byl býval zklamaný. 
 

6.1. Konjunktiv 2 z plusquamperfekta: 
Der Mensch wäre enttäuscht gewesen. = Ten 
člověk by býval byl zklamaný. 
 

  

7. Budoucí čas - futurum 2: 
Der Mensch wird enttäuscht gewesen sein.  
 

7.1. Konjunktiv 1 futura 2: 
Der Mensch werde enttäuscht gewesen sein. 

8. Technické préteritum futura 2: 
Der Mensch wurde enttäuscht gewesen sein. 
 

8. Konjunktiv 2 k futuru 2: 
Der Mensch würde enttäuscht gewesen sein.  
 

 

  



Indikativ Konjunktiv 

1. Budoucí čas futurum 1:  
Er wird laufen. = On bude běhat. 
 

1.1. Konjunktiv 1 futura 1: 
Er werde laufen. = Prý bude běhat. 
časování: werd+: e, est, e, en, et, en 

2. Technické préteritum z futura 1: 
Er wurde laufen. 
 

2.1. Konjunktiv 2 - kondicionál přítomný: 
Er würde laufen. = Běhal by. 
časování: würd+: e, est, e, en, et, en 

  

3. Přítomný čas: 
Er läuft. = On běhá.  
 

3.1. Konjunktiv 1 přítomného času: 
Er laufe. = On prý běhá. 
časování: lauf+: e, est, e, en, et, en 

4. Minulý čas - préteritum: 
Er lief. = On běhal. 
 

4.1.  Konjunktiv 2 - konjunktiv préterita 
Er liefe. = On by běhal. 
časování: lief+: e, est, e, en, et, en 

  

5. Minulý čas - perfektum: 
Er ist gelaufen. = On běhal. 
Sie hat gelesen. = Ona četla. 
 

5.1. Konjunktiv 1 perfekta: 
Er sei gelaufen. = On prý běhal. 
Sie habe gelesen. = Ona prý četla. 
časování: sei+: 0, (e)st, 0, en, et, en 
časování: hab+e, est, e, en, et, en 

6. Předminulý čas (Plusquamperfektum) - 
préteritum z perfekta: 
Er war gelaufen. = On byl běhal. 
Sie hatte gelesen. = Ona byla četla. 
 

6.1. Konjunktiv 2 z plusquamperfekta: 
Er wäre gelaufen. = On by býval běhal. 
Sie hätte gelesen. = Ona by bývala četla. 
časování: wär+: e, est, e, en, et, en 
časování: hätt+: e, est, e, en, et, en 

  

7. Budoucí čas - futurum 2: 
Er wird gelaufen sein. = On bude mít naběháno. 
Sie wird gelesen haben. = Ona bude mít 
přečteno. 
 

7.1. Konjunktiv 1 futura 2: 
Er werde gelaufen sein. = On prý bude mít 
naběháno. 
Sie werde gelesen haben. = Ona prý bude mít 
přečteno. 

8. Technické préteritum futura 2: 
Er wurde gelaufen sein. 
Sie wurde gelesen haben. 
 

8.1. Konjunktiv 2 k futuru 2: 
Er würde gelaufen sein. = On by měl naběháno. 
Sie würde gelesen haben. = Ona by měla 
přečteno. 
 

 



Časy v němčině - rod trpný průběhový (s pomocným slovesem werden) 

1. Budoucí čas futurum 1: 
Das Zimmer wird aufgeräumt werden. = Pokoj 
bude uklízen. 
 

1.1. Konjunktiv 1 futura 1: 
Das Zimmer werde aufgeräumt werden. = Pokoj 
prý bude uklízen. 

2. Technické préteritum z futura 1: 
Das Zimmer wurde aufgeräumt werden. 
 

3. Konjunktiv 2 - kondicionál přítomný: 
Das Zimmer würde aufgeräumt werden. = Pokoj 
by se uklízel. 
 

  

3. Přítomný čas: 
Das Zimmer wird aufgeräumt. = Pokoj je uklízen.
  
 

3.1. Konjunktiv 1 přítomného času: 
Das Zimmer werde aufgeräumt. = Pokoj je prý 
uklízen. 

4. Minulý čas - préteritum: 
Das Zimmer wurde aufgeräumt. = Pokoj byl 
uklízen. 
 

4.1. Konjunktiv 2 - konjunktiv préterita 
Das Zimmer würde aufgeräumt. = Pokoj by se 
uklízel. 
 

  

5. Minulý čas - perfektum: 
Das Zimmer ist aufgeräumt worden. = Pokoj byl 
uklízen. 
 

5.1. Konjunktiv 1 perfekta: 
Das Zimmer sei aufgeräumt worden. = Pokoj prý 
byl uklízen. 

6. Předminulý čas (Plusquamperfektum) - 
préteritum z perfekta: 
Das Zimmer war aufgeräumt worden. = Pokoj byl 
býval uklízen. 
 

6.1. Konjunktiv 2 z plusquamperfekta: 
Das Zimmer wäre aufgeräumt worden. = Pokoj 
by býval byl uklízen. 
 

  

7. Budoucí čas - futurum 2: 
Das Zimmer wird aufgeräumt worden sein.  
 

7.1. Konjunktiv 1 futura 2: 
Das Zimmer werde aufgeräumt worden sein. 

8. Technické préteritum futura 2: 
Das Zimmer wurde aufgeräumt worden sein. 
 

8.1. Konjunktiv 2 k futuru 2: 
Das Zimmer würde aufgeräumt worden sein.  
 

 



Časy v němčině - rod trpný stavový (s pomocným slovesem sein) 

1. Budoucí čas futurum 1: 
Der Mensch wird enttäuscht sein. = Ten člověk 
bude zklamaný. 
 

1.1. Konjunktiv 1 futura 1: 
Der Mensch werde enttäuscht sein. = Ten člověk 
prý bude zklamaný. 

2. Technické préteritum z futura 1: 
Der Mensch wurde enttäuscht sein. 
 

2.1. Konjunktiv 2 - kondicionál přítomný: 
Der Mensch würde enttäuscht sein. = Ten člověk 
by byl zklamaný. 
 

  

3. Přítomný čas: 
Der Mensch ist enttäuscht. = Ten člověk je 
zklamaný.  
 

3.1. Konjunktiv 1 přítomného času: 
Der Mensch sei enttäuscht. = Ten člověk je prý 
zklamaný. 

4. Minulý čas - préteritum: 
Der Mensch war enttäuscht. = Ten člověk byl 
zklamaný. 
 

4.1. Konjunktiv 2 - konjunktiv préterita 
Der Mensch wäre enttäuscht. = Ten člověk by byl 
zklamaný. 
 

  

5. Minulý čas - perfektum: 
Der Mensch ist enttäuscht gewesen. = Ten 
člověk byl zklamaný. 
 

5.1. Konjunktiv 1 perfekta: 
Der Mensch sei enttäuscht worden. = Pokoj prý 
byl uklízen. 

6. Předminulý čas (Plusquamperfektum) - 
préteritum z perfekta: 
Der Mensch war enttäuscht gewesen. = Ten 
člověk byl býval zklamaný. 
 

6.1. Konjunktiv 2 z plusquamperfekta: 
Der Mensch wäre enttäuscht gewesen. = Ten 
člověk by býval byl zklamaný. 
 

  

7. Budoucí čas - futurum 2: 
Der Mensch wird enttäuscht gewesen sein.  
 

7.1. Konjunktiv 1 futura 2: 
Der Mensch werde enttäuscht gewesen sein. 

8. Technické préteritum futura 2: 
Der Mensch wurde enttäuscht gewesen sein. 
 

8. Konjunktiv 2 k futuru 2: 
Der Mensch würde enttäuscht gewesen sein.  
 

 

 


