
Stupňování přídavných jmen 

Použití: 

a) první stupeň: Meine Mutter ist so alt wie mein Vater. 

b) druhý stupeň: Meine Mutter ist nicht älter als mein Vater. 

c) třetí stupeň: Mein Opa ist am ältesten. ………zde nesrovnáváme, neupřesňujeme skupinu 

nebo: Mein Opa ist der älteste von uns/unter uns. …zde srovnáváme, upřesňujeme v jaké skupině 

 

Nepravidelné stupňování mají tato přídavná jména: 

1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň 

gut = dobrý besser = lepší der beste  = ten nejlepší 

hoch = vysoký höher = vyšší der höchste = ten nejvyšší 

nahe = blízký näher = bližší der nächste = nejbližší, příští 

viele = mnozí mehrere = více die meisten = většina 

 

a) První stupeň: 

Zde pozor na  

1) přídavná jména zakončená na -el, např. dunkel, která v přívlastku redukujeme o e: 

dunkel ------dunkles Bier 

Es ist dunkel. 

Er trinkt dunkles Bier. 

* 

2) přídavná jména zakončená na -er, např. teuer, která v přívlastku redukujeme o e: 

teuer ------ das teure Hotel 

Das Hotel ist teuer. 

Das teure Hotel. 

* 

3) přídavné jméno hoch = vysoký, které ve shodném přívlastku redukujeme o c: 

hoch--------die Hohe Tatra 

Der Berg ist sehr hoch. 

Wir fahren in die Hohe Tatra. 

* 

b) 2. Stupeň přídavných jmen 

Klara ist hübsch. 

Meine Freundin ist jedoch hübscher als Klara.  

Ich habe aber ein hübscher*es Mädchen………. přídavné jméno jakožto shodný přívlastek 

 

Druhý stupeň tvoříme tak, že připojíme -er k prvnímu stupni: 

hübsch ------ hübscher 

lang ---------- länger 

 

Přídavná jména, která tvoříme z 1. stupně mimo jiné přehlasováním: 

a) 20 jednoslabičných přídavných jmen: 

alt, arg, arm, hart, kalt, krank, lang, nah, scharf, schwach, schwarz, stark, warm, grob, groß, hoch, 

dumm, jung, klug, kurz 

b) 1 víceslabičné přídavné jméno: 

gesund 



Stupňování přídavných jmen 

1) Pozor na přídavná jména zakončená na -el, např. dunkel. Ve 2. stupni se vypouští e. 

dunkel----- dunkler 

Mein Mantel ist dunkler als dein Mantel. 

Ich habe einen dunkler/en Mantel als du. 

* 

2) Pozor na přídavná jména zakončená na auer, euer, auen, euen. Ve 2. stupni se vypouští e. 

sauer------ saurer 

Mein Apfel ist saurer als dein Apfel. 

Ich habe einen saurer/en Apfel als du. 

* 

3) U ostatních přídavných jmen zakončených na er a en se e většinou ponechává. Je ovšem možné e 

vypustit, a to hlavně ve shodném přívlastku 

trocken-------- trockener nebo trockner: 

Der Boden hier ist trockener als der Boden bei uns. 

Wir haben einen trockneren Boden. 

* 

c) 3. stupeň přídavných jmen 

Karl ist zwar klug. 

Ich bin aber am klügsten. 

Ich bin aber der klügste in unserer Klasse/von allen.  

 

Jak poznám, že přídavné jméno ve 3. stupni přijímá -st nebo -est? 

 

- Aby příd. jméno přijalo -est, musí splňovat jednu z těchto podmínek: 

a) základní tvar je zakončen na d, s, sch, ß, st, t, tz, x, z … a zároveň je přídavné jméno 

jednoslabičné nebo víceslabičné s přízvukem na poslední slabice. 

výjimka: groß-------- der größte 

b) základní tvar je zakončen na -los nebo -haft. 

farblos ------ das farbloseste T-Shirt 

schmackhaft--- das schmackhafteste Essen 

c) základní tvar je zakončen na dvojhlásku nebo samohlásku a h - tam se většinou používá st, est je 

však také možné 

frei------ das frei(e)ste Land 

 

Vyjádření vazby jeden z nej…… 

Hier steht einer der schönsten Wagen, die wir haben. 

Ich biete Ihnen einen der schönsten Wagen an, die wir haben. 

* 

Eine der besten Nähmaschinen. = Jeden z nejlepších šicích strojů 

Eines der kleinsten Kinder. = Jedno z nejmenších dětí 

* 

vzorec: 
tvar ein sečtený se členem určitým + 2.p.mn.č. podstatného jména 

 


