
Jak skloňujeme přídavná jména po členu nebo po nulovém členu 

 

Příklad: 

Heute ist ein herrlicher Tag. = Dnes je jeden nádherný den. 

Der herrliche Tag ist gekommen. = Ten nádherný den přišel. 

Es kommen 0 weitere herrliche Tage. = Ono přijdou další nádherné dny. 

 

Technika skloňování vychází z toho, že podstatné jméno má dva průvodce: člen a shodný přívlastek 

a pouze člen nebo přívlastek se sčítá s příslušným členem určitým.  

Některý z průvodců, někdy dokonce oba, může být nulový. 

 

Skloňování po členu určitém 

der herrliche Tag die schöne Woche das sonnige Wochenende die langen Tage 

des herrlichen Tag(e)s der schönen Woche des sonnigen Wochenendes der langen Tage 

dem herrlichen Tag der schönen Woche dem sonnigen Wochenende den langen Tagen 

den herrlichen Tag die schöne Woche das sonnige Wochenende die langen Tage 

 

Skloňování po členu neurčitém a v mn.č. po nulovém členu 

ein herrlicher Tag eine schöne Woche ein sonniges Wochenende lange Tage 

eines herrlichen Tag(e)s einer schönen Woche eines sonnigen Wochenendes langer Tage 

einem herrlichen Tag einer schönen Woche einem sonnigen Wochenende langen Tagen 

einen herrlichen Tag eine schöne Woche ein sonniges Wochenende lange Tage 

 

Skloňování po nulovém členu 

grüner Tee frische Milch kaltes Bier frische Brote 

grünen Tee(e)s frischer Milch kalten Biers frischer Brote 

grünem Tee frischer Milch kaltem Bier frischen Broten 

grünen Tee frische Milch kaltes Bier frische Brote 

 

Poznámka 1: 

Pokud použijeme člen určitý nebo jiný člen, který je se členem určitým sečtený, skloňujeme přídavné 

jméno dle barvy. 

červená barva znamená koncovku e: schöne, frische, herrliche, sonnige 

zelená barva znamená koncovku en: schönen, frischen, herrlichen, sonnigen 

* 

die schöne Woche………………...die  - člen určitý, schöne podle červené barvy 

eine schöne Woche ……………..eine=ein+die, schöne podle červené barvy 

* 

nach dem herrlichen Tag ………dem - člen určitý, herrlichen podle zelené barvy 

nach einem herrlichen Tag…….einem=ein+dem, herrlichen podle zelené barvy 

 

Poznámka 2: 

Co ale dělat, když se nový člen se členem určitým nesečte? 

- pak neskloňujeme přídavné jméno podle barvy, ale sečteme ho se členem určitým. Jsou tu však 2 

výjimky, o nich dále níže. 

* 

der grüne Tee………..der - člen určitý, grüne podle červené barvy 

ein grüner Tee……….ein=ein+0, člen určitý není zapojen v novém členu, proto: grün + der = grüner 

0 grüner Tee ………...0=0+0, člen určitý není zapojen v novém členu, proto: grün + der = grüner 



Jak skloňujeme přídavná jména po členu nebo po nulovém členu 

 

 

Poznámka 3: 

V pozici des + (e)s má přídavné jméno po nulovém členu koncovku -en. 

 

Der Geschmack grünen Tees (r) und frischen Biers (s). = Chuť zeleného čaje a čerstvého piva 

* 

der Tee: 
des grünen Tees 
0 grünen Tees 

das Bier: 
des frischen Biers 
0 frischen Biers 

 

Domnívám se, že důvod, proč nesčítáme v pozici des přívlastek s tímto členem, tedy 

grün+des = grünes, čili grünes Tees 

frisch+des = frisches, čili frisches Biers, 

je ve středním rodě. Podívejme se na skloňování: 

frisches Bier 

frischen Biers….nikoliv: frisches Biers 

frischem Bier 

frisches Bier 

- frisches bychom zde měli 3x, a to není po nulovém členu v žádném rodě možné. 

 

Poznámka 4: 

Jak poznám, že nový člen typu ein nemám sečíst se členem určitým? 

- To je jednoduché. To se děje v pozicích der (muž. rod), das, das (stř. rod) 

 

der nette Vater .….. ein/kein/mein/dein/sein/ihr/sein/unser/euer/ihr/Ihr alter Vater 

das kleine Kind…….. ein/kein/mein/dein/sein/ihr/sein/unser/euer/ihr/Ihr kleines Kind 

 

Poznámka 5: 

Členy ein, kein, mein, dein, sein, unser, euer, ihr, Ihr jsou jediné členy, které se v j.č. chovají jako ein. 


