
 muž. žen. stř. mn.č. 

1.p. der die das die 

2.p. des+ (e)s der des + (e)s der 

3.p. dem der dem den + n 

4.p. den die das die 

takto zakroužkované koncovky platí pro skloňování členů: 
ein, kein a přivlastňovacích členů. Vzorec: člen v zákl. tvaru + 
koncovka v kroužku/nulová koncovka, pokud kroužek chybí. 

osobní zájmena: 

1.p. 3.p. 4.p. 

ich mir mich 

du dir dich 

er ihm ihn 

sie ihr sie 

es ihm es 

wir uns uns 

ihr euch euch 

sie ihnen sie 

Sie Ihnen Sie 
 

přivlastňovací členy: 

mein Vater,  
dein Vater,   
sein Vater,  
ihr Vater,  
sein Vater, 

unser Vater,  
euer Vater,  
ihr Vater,  
Ihr Vater 

2. pád os. zájmen: 
- dvouslabičná zájmena zakončená na -
er, která skládáme dle vzorce: 
přivl. člen v zákl. tvaru + er  
(er navíc nedáváme u unser a euer) 
mei/ner, dei/ner, sei/ner, ih/rer, 
sei/ner, un/ser, eu/er, ih/rer, Ih/rer 

 

předložky se 4.p.: 
durch = skrz 
für = pro, za, na 
gegen = proti, okolo (časově), 
ohne = bez 
um = okolo (místně), za (rohem), 
v (čas. okamžik) 
bis = do 
 
předložky se 3. p.: 
aus = z 
bei = u, při 
mit = s 
nach = po, podle, do 
seit = od, už (čas. v minulosti) 
von = od, o, z (časově vyžaduje 2. 
předložku) 
zu = k, do (instituce, akce), osoby 
gegenüber = naproti 
ab = od (přít., bud., min. při zdůr.) 
außer = kromě, mimo 
 

neodlučitelné předpony: be, ge, emp, ent, er, miss, ver, zer 
předpony někdy odlučitelné: durch, um, unter, über, wider, wieder 

předložky se 3. a 4. pádem: 
an = na, u, k (svisle nebo vod. při pohledu zdola), auf = na (voda, vršky, hřebeny (nos), vodorovná plocha 
při pohledu shora dolů či do strany), in = v, do, vor = před, hinter = za, unter = pod, mezi (přeneseně, více 
než 2), über = nad, přes, neben = vedle, zwischen = mezi (dvěma objekty), otázky: kde? - 3.p., kam? - 4.p., 
kdy? - 3.p. (kromě über, kde je 4.p.) 

spojky souřadící bez vlivu na slovosled (nezapočítáváme je do slovosledu): 
und, aber, oder, sondern, denn = a, ale, nebo, nýbrž (ale), neboť 

spojky souřadící s vlivem na slovosled (započítáváme do slovosledu): deshalb, trotzdem = proto, přesto 

spojky podřadící: 
dass = že, aby (spojka předmětné VV) a inf. konstrukce s zu, damit = aby (spojka účelové VV) a infinitivní 
konstrukce um ….. inf s zu, weil = protože, zumal = zvláště proto, že …, zvláště když …., ob = zda, jestli, 
tázací slova: např: wo, warum, wie, atd., obwohl = ačkoliv, přestože, wenn = když, jestliže, až, kdyby, falls 
= jestliže, sofern = pokud, im Fall(e), dass …. = v případě, že …., unter der Voraussetzung, dass 
…./vorausgesetzt, dass ….. = za předpokladu, že, angenommen, dass …. = dejme tomu, že……, unter der 
Bedingung, dass…… = s podmínkou, že ……., es sei denn, dass …. = ledaže by …… vztažná zájmena: der, 
die, das, die = který, která, které, kteří, dessen, deren, dessen, deren = jehož, jejíž, jehož, jejichž, dem, 
der, dem, denen = kterému, které, kterému, kterým, den, die, das, die = kterého, kterou, které, které 
(mn.č.), časové spojky: als = když (1x v min.- současnou a předčasnost), wenn = když, až (současnost a 
předčasnost), sobald/sowie = jakmile (předčasnost), solange = pokud, dokud (současnot), sooft = kdykoli 
(současnot), während = zatímco (současnost), seit(dem) = od té doby, co (současnot a předčasnost), 
bevor, ehe = dříve než (následnost - gram. u dějů v min., jinak jako u součas. dějů), bis = dokud ne 
(následnost - gram. jako u součas. dějů), nachdem = poté co, když (předčasnost),  
způsobové věty: wie = jak (způs. věta), als = než (způs. věta),  als ob/als wenn  = jako by, (an)statt dass = 
místo aby, ohne dass = aniž by a inf. konstrukce statt…… zu a ohne……….. zu, indem = tím, že, 
obgleich/obschon/obwohl = ačkoliv, wenn + auch = i když, tázací slovo + auch = tázací slovo + -koli, např: 
was er auch unternimmt = co+koli podnikne, následující řídící HV má přímý pořádek slov 



Přehledy předložek rozšířené - nejdůležitější předložky dle Dudnu: 

předložky se 4.p.: 

bis = do, durch = skrz, für = pro, za, na (účel), gegen = proti, ohne = bez, um = o, okolo, v (čas. okamžik), 
wider = proti, oproti 

 

předložky se 3.p.: 

aus = z, außer = kromě, mimo, bei = u, při, entgegen = navzdory, v rozporu, entsprechend = přiměřeně, 
podle, gegenüber = naproti, oproti, vzhledem k, gemäß = podle, v souladu s, mit = s, nach = po, podle, do, 
seit = od, von od, o, z , zu = k, na, do, zuliebe = z lásky k, pro (dobro) 

 

předložka se 3. a 4. pádem: ab = od, z (místo, bod), od (časově přít., bud., minulost při zdůraznění zač. 

něčeho důležitého),  

předložka s 2., 3. a 4. pádem: entlang = podél 

 

Předložky se 3. a 4. pádem s rozlišujícími otázkami kde?  - 3.p., kam? - 4.p., kdy? - 3.p. kromě über, kde je 

4.p.: 

an = u, k, na (svislé plochy, na také vod. plochy při pohledu zdola nahoru), auf = na (vod. plochy při 
pohledu shora dolů a šikmo, vršky, hřebeny), in = v, do, vor = před, hinter = za, unter = pod, mezi (více než 
2 a přeneseně), über = nad, přes, o (sloves. vazby), neben = vedle, zwischen = mezi (fyzicky mezi 2 
stranami) 

 

Předložky se 2. pádem: 

abseits = stranou, opodál, dál od, angesichts = vzhledem k, s ohledem na, anhand = na základě, pomocí 
čeho, anlässlich = u příležitosti něčeho, anstelle = místo, aufgrund = na základě, beiderseits = po obou 
stranách, diesseits = na této straně něčeho, halber = pro, kvůli, infolge = následkem, v důsledku, inmitten = 
uprostřed, mezi, jenseits = na druhé straně, mimo, kraft = z moci, podle, oberhalb = nad, seitens = ze 
strany (úř.), um -  willen = kvůli, ungeachtet = navzdory, unterhalb = pod, unweit = nedaleko, vermöge = 
díky/na základě/pomocí, zeit meines/deines Lebens = po celý můj/tvůj život, zugunsten = ve 
prospěch/zuungunsten = v neprospěch, zwecks = za účelem 
 

 

Předložky se 2. a 3. pádem: 

abzüglich = po odečtení, (an)statt = místo, namísto, ausschließlich = vyjma, kromě, außerhalb = mimo, 
(an)statt = místo, namísto, bezüglich = ohledně, binnen = během, v průběhu, dank = díky, hinsichtlich = 
vzhledem k, einschließlich = včetně, exklusive = vyjma, mimo, inklusive = včetně, innerhalb = uvnitř, längs 
= podél, laut = podle (na základě), mittels = pomocí, mangels = pro nedostatek, z nedostatku, trotz přes, 
navzdory, während = během, wegen = kvůli, zufolge = podle, s odvoláním na, zuzüglich = s přičtením 
 

 


