
Skloňování podstatných jmen v němčině 

1) Silné skloňování podstatných jmen: 

der Mann die Frau das Kind die Leute 

des Mann(e)s der Frau des Kind(e)s der Leute 

dem Mann der Frau dem Kind den Leuten 

den Mann die Frau das Kind die Leute 

 

ein Mann eine Frau ein Kind 0 Leute 

eines Mann(e)s einer Frau eines Kind(e)s 0 Leute 

einem Mann einer Frau einem Kind 0 Leuten 

einen Mann eine Frau ein Kind 0 Leute 

  

0 Tee 0 Milch 0 Bier 0 Brötchen 

0 Tees 0 Milch 0 Biers 0 Brötchen 

0 Tee 0 Milch 0 Bier 0 Brötchen 

0 Tee 0 Milch 0 Bier 0 Brötchen 

 

Poznámka č.1: 

V pozici des (týká se 2.p.j.č. muž. a stř. rodu), přijímá podstatné jméno -(e)s: das Foto des Mann(e)s 

und des Kind(e)s. Výjimku tvoří některá podstatná jména cizího původu,  

- např. der/das Virus, des Virus, ….  

nebo například měsíce, kde jsou 2 možnosti: 

- např. der Januar, des Januars nebo des Januar, ….. 

* 

Poznámka č.2: 

V pozici den v mn.č. (3.p. v mn. č.) přibírají podstatná jména koncovku n: 

např. Ich glaube den Kindern/den Leuten. 

Výjimku tvoří ta podstatná jména, která jsou v 1.p.mn.č. zakončena na -n nebo která končí na -s.  

- Např: Hier fahren Autos und Straßenbahnen. (1.p. mn.č.) 

- Die Straßen sind voll von Autos und Straßenbahnen. (3.p. mn.č.) 

 

2) Slabé skloňování podstatných jmen 

 

der Kollege, -n, -n = kolega der Herr, -n, -en = pán 

der Kollege die Kollegen der Herr die Herren 

des Kollegen der Kollegen des Herrn der Herren 

dem Kollegen den Kollegen dem Herrn den Herren 

den Kollegen die Kollegen den Herrn die Herren 

 

ein Kollege 0 Kollegen ein Herr 0 Herren 

eines Kollegen 0 Kollegen eines Herrn 0 Herren 

einem Kollegen 0 Kollegen einem Herrn 0 Herren 

einen Kollegen 0 Kollegen einen Herrn 0 Herren 

 

 

 



Skloňování podstatných jmen v němčině 

Poznámka č. 3: 

Slabá podstatná jména přijímají od 2.p.j.č. koncovku (e)n - viz výše. Ve slovníku je poznáme podle 

toho, že v 2.p.j.č. autor uvádí místo -s nebo -es koncovku -n nebo -en. 

 

Poznámka č.4: 

Slabě skloňujeme tato podstatná jména: 

a) podstatná jména mužského rodu životná zakončená na -e: např. der Kollege, patří sem 

národnosti, der Junge, der Knabe, der Sklawe, der Hase a další. Z národností např.  

 

der Brite, -n, -n der Bulgare, -n, -n der Tscheche, -n, -n der Pole, -n, -n 
der Slowake, -n, -n der Russe, -n, -n der Franzose, -n, -n atd. 
 

- pozor, nepočítáme tzv. zpodstatnělá přídavná jména. Jsou to např. der Deutsche, der Kranke, der 

Angestellte, ta se skloňují podle pravidel pro skloňování shodného přívlastku, čili: 

 

deutsch = německý 

der Deutsche …………….jako der deutsche Mann 

ein Deutscher…………….jako ein deutscher Mann 

0 Deutsche………………….jako 0 deutsche Leute 

* 

b) podstatná jména cizího původu mužského rodu (většinou označují osoby), která jsou zakončená 

na -and, ant, at, af, ent, ist, om: 

der Doktorand, der Lieferant, der Geldautomat, der Fotograf, der Produzent, der Ökonom 

* 

c) další podstatná jména:  

der Bär, -en, -en der Bauer, -n, -n der Fürst, -en, -en der Graf, -en, -en 
der Held, -en, -en der Herr, -n, -en der Junge, -n, -n der Kamerad, -en, -en 
der Mensch, -en, -en der Nachbar, -n, -n der Narr, -en, -en der Prinz, -en, -en 
der Rebell, -en, -en der Soldat, -en, -en der Ungar, -n, -n der Planet, -en, -en 
atd. 
 

3. Smíšené (slabosilné skloňování) 

- mají některá podstatná jména typu der Name 

der Name die Namen das Herz die Herzen 

des Namens der Namen des Herzens der Herzen 

dem Namen den Namen dem Herzen den Herzen 

den Namen die Namen das Herz die Herzen 

- jsou to vlastně slabá podstatná jména s výjimkou 2.p.j.č., kde je koncovka -ns. 

patří sem například: 

der Gedanke - des Gedankens, der Wille - des Willens, der Buchstabe - des Buchstabens, der Funke - 

des Funkens a jediné podstatné jméno stř. rodu: das Herz. 


