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Lekce 15_zvratná slovesa_slovní zásoba_poslouchejte!   

•  sich fühlen - ich fühle mich, du fühlst dich, er 
fühlt sich, wir fühlen uns, ihr fühlt euch, sie 
fühlen sich 

•  cítit se 

•  sich waschen •  umývat se 

•  Exkursionsprogramm, das •  program exkurze 

•  sich interessieren - ich interessiere mich, du 
interessierst dich, er interessiert sich, wir 
interessieren uns, ihr interessiert euch, sie 
interessieren sich 

•  zajímám se - zajímá se 

•  sich erholen •  zotavit se 

•  sich ausruhen •  odpočinout si 

•  sich setzen •  sednout si 

•  sich waschen •  umývat se 

•  Sorgen, die •  starosti 

•  Sonne, die •  slunce 

•  Sorgen, die •  starosti 

•  sich treffen- ich treffe mich, du triffst dich, er 
trifft sich, wir treffen uns, ihr trefft euch, sie 
treffen sich. 

•  setkat se 

•  fühlen, (sich) •  cítit se 

•  sich vorstellen •  představit se, si 

•  einig •  jednotný 

•  am Ende •  na konci 

•  sich freuen •  těšit se 

•  sich verabschieden- ich verabschiede mich, 
du verabschiedest dich, er verabschiedet sich, 
wir verabschieden uns, ihr verabschiedet euch, 
sie verabschieden sich 

•  rozloučit se 

•  sich ausruhen •  odpočinout si 

•  sich entscheiden - ich entscheide mich, du 
entscheidest dich, er entscheidet sich, wir 
entscheiden uns, ihr entscheidet euch, sie 
entscheiden sich 

•  rozhodnout se 

•  sich schicken •  hodit se 

•  Personalabteilung, die •  osobní/ personální oddělení 

•  beschäftigen •  zaměstnat 
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•  sich kaufen •  koupit si 

•  sich auskennen •  vyznat se 

•  Politik, die •  politika 

•  sich bewegen - ich bewege mich, du bewegst 
dich, er bewegt sich, wir bewegen uns, ihr 
bewegt euch, sie bewegen sich 

•  pohybovat se 

•  sich vorstellen •  představit se, si 

•  sich vorstellen •  představit se, si 

•  Ding, das •  věc 

•  sich entschuldigen •  omluvit se 

•  Tisch, der •  stůl 

•  sich freuen auf •  těšit se 

•  verdienen •  vydělat 

•  sich merken •  zapamatovat si 

•  sich merken •  zapamatovat si 

•  sich fühlen •  cítit se 

•  Einwohner, der •  obyvatel 

•  Küchentisch, der •  kuchyňský stůl 

•  nebeneinander •  vedle sebe 

•  sich vorbereiten •  připravit se 

•  sich bedienen •  posloužit si 

•  es befindet sich •  to se nalézá 

•  leisten •  dovolit si 

•  gleichen - ich gleiche, du gleichst, er gleicht, 
wir gleichen, ihr gleicht, sie gleichen 

•  podobat se 

•  beteiligen - ich beteilige, du beteiligst, er 
beteiligt, wir beteiligen, ihr beteiligt, sie 
beteiligen 

•  účastnit se 

 

Lekce 15_zvratná slovesa_slovní zásoba_přeložte!     

•  připravit se •  sich vorbereiten 

•  rozloučit se •  sich verabschieden- ich verabschiede mich, 
du verabschiedest dich, er verabschiedet sich, 
wir verabschieden uns, ihr verabschiedet euch, 
sie verabschieden sich 
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•  pohybovat se •  sich bewegen - ich bewege mich, du bewegst 
dich, er bewegt sich, wir bewegen uns, ihr 
bewegt euch, sie bewegen sich 

•  vyznat se •  sich auskennen 

•  cítit se •  sich fühlen - ich fühle mich, du fühlst dich, er 
fühlt sich, wir fühlen uns, ihr fühlt euch, sie 
fühlen sich 

•  starosti •  Sorgen, die 

•  politika •  Politik, die 

•  zaměstnat •  beschäftigen 

•  posloužit si •  sich bedienen 

•  vedle sebe •  nebeneinander 

•  sednout si •  sich setzen 

•  podobat se •  gleichen - ich gleiche, du gleichst, er gleicht, 
wir gleichen, ihr gleicht, sie gleichen 

•  vydělat •  verdienen 

•  zotavit se •  sich erholen 

•  obyvatel •  Einwohner, der 

•  na konci •  am Ende 

•  kuchyňský stůl •  Küchentisch, der 

•  zajímám se - zajímá se •  sich interessieren - ich interessiere mich, du 
interessierst dich, er interessiert sich, wir 
interessieren uns, ihr interessiert euch, sie 
interessieren sich 

•  představit se, si •  sich vorstellen 

•  představit se, si •  sich vorstellen 

•  starosti •  Sorgen, die 

•  to se nalézá •  es befindet sich 

•  věc •  Ding, das 

•  dovolit si •  leisten 

•  zapamatovat si •  sich merken 

•  jednotný •  einig 

•  koupit si •  sich kaufen 

•  osobní/ personální oddělení •  Personalabteilung, die 

•  setkat se •  sich treffen- ich treffe mich, du triffst dich, er 
trifft sich, wir treffen uns, ihr trefft euch, sie 
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treffen sich. 

•  těšit se •  sich freuen 

•  odpočinout si •  sich ausruhen 

•  zapamatovat si •  sich merken 

•  odpočinout si •  sich ausruhen 

•  cítit se •  sich fühlen 

•  představit se, si •  sich vorstellen 

•  slunce •  Sonne, die 

•  umývat se •  sich waschen 

•  stůl •  Tisch, der 

•  umývat se •  sich waschen 

•  cítit se •  fühlen, (sich) 

•  rozhodnout se •  sich entscheiden - ich entscheide mich, du 
entscheidest dich, er entscheidet sich, wir 
entscheiden uns, ihr entscheidet euch, sie 
entscheiden sich 

•  omluvit se •  sich entschuldigen 

•  hodit se •  sich schicken 

•  těšit se •  sich freuen auf 

•  program exkurze •  Exkursionsprogramm, das 

•  účastnit se •  beteiligen - ich beteilige, du beteiligst, er 
beteiligt, wir beteiligen, ihr beteiligt, sie 
beteiligen 
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Lekce 15_zvratná slovesa_pravidla používání  
Zvratná slovesa jsou taková slovesa, která u sebe mají zvratné zájmeno se, si (těšit se). V němčině je to 
zvratné zájmeno sich , které je uváděno v infinitivu  
 
Zvratná slovesa se zájmenem ve 4. pádě 
 
ich freue mich  já se těším wir freuen uns  my se těšíme 
du freust dich  ty se těšíš ihr freut euch  vy se těšíte 
er freut sich  on se těší sie freuen sich  oni se těší 
 
Ich freue mich schon auf den Sommer. Už se těším na léto. 
Freust du dich auch? Těšíš se také? 
Wo treffen wir uns am Freitag? Kde se v pátek potkáme? 
Ich bereite mich vor. Připravuji se. 
 
Zvratné sloveso může být i se zájmenem ve 3. pádě 
 
ich kaufe mir já si koupím   wir kaufen uns  my si koupíme  
du kaufst dir ty si koupíš   ihr kauft euch  vy si koupíte  
er kauft sich on si koupí  sie kaufen sich  oni si koupí 
 
Pozor – někdy pád změní u stejného slovesa smysl věty.  
 

představit se   sich vorstellen  

Stell dich vor!   Představ se!  4. pád 

  
 představit si   opět sich vostellen 
 Stell dir vor!   Představ si!  3. pád 
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Lekce 15_zvratná slovesa_procvičovací věty_poslouchejte!    

•  Ich interessiere mich für Politik. •  Zajímám se o politiku. 

•  Ich muss mich entschuldigen. •  Musím se omluvit. 

•  Er wäscht sich die Haare. •  Myje si vlasy. 

•  Die Erde dreht sich um die Sonne. •  Země se točí kolem slunce. 

•  Ich mache mir Sorgen. •  Dělám si starosti. 

•  Es schickte sich wirklich nicht … •  Opravdu se to nehodilo … 

•  Setzen wir uns an den Küchentisch? •  Sedneme si ke kuchyňskému stolu? 

•  Ich freue mich auf dich. •  Těším se na tebe. 

•  Ich melde mich in den nächsten 24 Stunden. •  Ohlásím se v následujících čtyřiadvaceti 
hodinách. 

•  Wir treffen uns am Ende der Woche. •  Potkáme se koncem týdne. 

•  Die Einwohner des Hauses teilen sich die 
Kosten. 

•  Obyvatelé domu si rozdělují náklady. 

•  Sind wir uns einig? •  Jsme zajedno? 

•  Ich setze mich neben dich. •  Sedám si vedle tebe. 

•  Manche Dinge ändern sich eben nie. •  Některé věci se nikdy nemění. 

•  Bedienen Sie sich bitte! •  Poslužte si, prosím 

•  Wie fühlst du dich? •  Jak se cítíš? 

•  Willst du dich ausruhen? •  Chceš si odpočinout 

•  Es befindet sich ein Fehler im Programm. •  V programu se nachází chyba. 

•  Ich entscheide mich dagegen. •  Rozhoduji se proti. 

•  Wie fühlen sie sich? •  Jak se cítíte? 

•  Das musst du dir verdienen. •  To si musíš vydělat. 

•  Setzt dich an den Tisch. •  Sedni si ke stolu. 

•  Er bewegt sich zu wenig. •  Příliš málo se hýbe. 

•  Ich interessiere mich dafür. •  Zajímám se o to. 

•  Bereiten Sie sich vor! •  Připravte se. 

•  Er wäscht sich nicht. •  Nemyje se. 

•  Ich fühle mich nicht wohl. •  Necítím se dobře. 

•  Sie gleichen sich wie ein Ei dem anderen. •  Podobají se jako vejce vejci. 

•  Ich kaufe mir eine Brause. •  Koupím si limonádu. 

•  Es freut mich. •  Těší mě. 
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•  Setzen wir uns nebeneinander? •  Sedneme si vedle sebe? 

•  Ich kann es mir leisten. •  Mohu si to dovolit. 

•  Das Exkursionsprogramm hört sich spannend 
an. 

•  Program exkurze se zdá být napnutý. 

•  Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. •  Nemusíš si dělat žádné starosti. 

•  Bitte melden Sie sich in der 
Personalabteilung. 

•  Prosím nahlaste se na personálním oddělení. 

•  Hiermit verabschiede ich mich. •  Tímto se loučím. 

•  Ich kann mich selbst beschäftigen. •  Umím se sám zaměstnat. 

•  Sie treffen sich am Kino. •  Potkávají se v kině. 

•  Ich will mich am Geschenk beteiligen. •  Chci se podílet na tom dárku. 

 

Lekce 15_zvratná slovesa_procvičovací věty_přeložte!    

•  Jak se cítíte? •  Wie fühlen sie sich? 

•  Koupím si limonádu. •  Ich kaufe mir eine Brause. 

•  Zajímám se o politiku. •  Ich interessiere mich für Politik. 

•  To si musíš vydělat. •  Das musst du dir verdienen. 

•  Program exkurze se zdá být napnutý. •  Das Exkursionsprogramm hört sich spannend 
an. 

•  Potkávají se v kině. •  Sie treffen sich am Kino. 

•  Umím se sám zaměstnat. •  Ich kann mich selbst beschäftigen. 

•  Potkáme se koncem týdne. •  Wir treffen uns am Ende der Woche. 

•  Necítím se dobře. •  Ich fühle mich nicht wohl. 

•  Nemusíš si dělat žádné starosti. •  Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. 

•  Dělám si starosti. •  Ich mache mir Sorgen. 

•  Opravdu se to nehodilo … •  Es schickte sich wirklich nicht … 

•  Sedneme si ke kuchyňskému stolu? •  Setzen wir uns an den Küchentisch? 

•  Sedám si vedle tebe. •  Ich setze mich neben dich. 

•  Mohu si to dovolit. •  Ich kann es mir leisten. 

•  Ohlásím se v následujících čtyřiadvaceti 
hodinách. 

•  Ich melde mich in den nächsten 24 Stunden. 

•  Těším se na tebe. •  Ich freue mich auf dich. 

•  Rozhoduji se proti. •  Ich entscheide mich dagegen. 

•  Jak se cítíš? •  Wie fühlst du dich? 
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•  V programu se nachází chyba. •  Es befindet sich ein Fehler im Programm. 

•  Myje si vlasy. •  Er wäscht sich die Haare. 

•  Země se točí kolem slunce. •  Die Erde dreht sich um die Sonne. 

•  Těší mě. •  Es freut mich. 

•  Zajímám se o to. •  Ich interessiere mich dafür. 

•  Nemyje se. •  Er wäscht sich nicht. 

•  Některé věci se nikdy nemění. •  Manche Dinge ändern sich eben nie. 

•  Poslužte si, prosím •  Bedienen Sie sich bitte! 

•  Musím se omluvit. •  Ich muss mich entschuldigen. 

•  Prosím nahlaste se na personálním oddělení. •  Bitte melden Sie sich in der 
Personalabteilung. 

•  Příliš málo se hýbe. •  Er bewegt sich zu wenig. 

•  Sedni si ke stolu. •  Setzt dich an den Tisch. 

•  Podobají se jako vejce vejci. •  Sie gleichen sich wie ein Ei dem anderen. 

•  Připravte se. •  Bereiten Sie sich vor! 

•  Chceš si odpočinout •  Willst du dich ausruhen? 

•  Sedneme si vedle sebe? •  Setzen wir uns nebeneinander? 

•  Obyvatelé domu si rozdělují náklady. •  Die Einwohner des Hauses teilen sich die 
Kosten. 

•  Jsme zajedno? •  Sind wir uns einig? 

•  Tímto se loučím. •  Hiermit verabschiede ich mich. 

•  Chci se podílet na tom dárku. •  Ich will mich am Geschenk beteiligen. 

 

Lekce 15_zvratná slovesa_poslouchejte německy!    

•  Musím se omluvit. •  Ich muss mich entschuldigen. 

•  Podobají se jako vejce vejci. •  Sie gleichen sich wie ein Ei dem anderen. 

•  Myje si vlasy. •  Er wäscht sich die Haare. 

•  Nemyje se. •  Er wäscht sich nicht. 

•  Koupím si limonádu. •  Ich kaufe mir eine Brause. 

•  Ohlásím se v následujících čtyřiadvaceti 
hodinách. 

•  Ich melde mich in den nächsten 24 Stunden. 

•  Příliš málo se hýbe. •  Er bewegt sich zu wenig. 

•  Opravdu se to nehodilo … •  Es schickte sich wirklich nicht … 
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•  Připravte se. •  Bereiten Sie sich vor! 

•  Některé věci se nikdy nemění. •  Manche Dinge ändern sich eben nie. 

•  Těší mě. •  Es freut mich. 

•  Umím se sám zaměstnat. •  Ich kann mich selbst beschäftigen. 

•  Nemusíš si dělat žádné starosti. •  Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. 

•  V programu se nachází chyba. •  Es befindet sich ein Fehler im Programm. 

•  Sedni si ke stolu. •  Setzt dich an den Tisch. 

•  Prosím nahlaste se na personálním oddělení. •  Bitte melden Sie sich in der 
Personalabteilung. 

•  Sedneme si ke kuchyňskému stolu? •  Setzen wir uns an den Küchentisch? 

•  Sedám si vedle tebe. •  Ich setze mich neben dich. 

•  To si musíš vydělat. •  Das musst du dir verdienen. 

•  Potkáme se koncem týdne. •  Wir treffen uns am Ende der Woche. 

•  Sedneme si vedle sebe? •  Setzen wir uns nebeneinander? 

•  Tímto se loučím. •  Hiermit verabschiede ich mich. 

•  Chceš si odpočinout •  Willst du dich ausruhen? 

•  Dělám si starosti. •  Ich mache mir Sorgen. 

•  Rozhoduji se proti. •  Ich entscheide mich dagegen. 

•  Jak se cítíte? •  Wie fühlen sie sich? 

•  Poslužte si, prosím •  Bedienen Sie sich bitte! 

•  Mohu si to dovolit. •  Ich kann es mir leisten. 

•  Zajímám se o politiku. •  Ich interessiere mich für Politik. 

•  Těším se na tebe. •  Ich freue mich auf dich. 

•  Jsme zajedno? •  Sind wir uns einig? 

•  Zajímám se o to. •  Ich interessiere mich dafür. 

•  Program exkurze se zdá být napnutý. •  Das Exkursionsprogramm hört sich spannend 
an. 

•  Jak se cítíš? •  Wie fühlst du dich? 

•  Obyvatelé domu si rozdělují náklady. •  Die Einwohner des Hauses teilen sich die 
Kosten. 

•  Země se točí kolem slunce. •  Die Erde dreht sich um die Sonne. 

•  Potkávají se v kině. •  Sie treffen sich am Kino. 

•  Necítím se dobře. •  Ich fühle mich nicht wohl. 
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•  Chci se podílet na tom dárku. •  Ich will mich am Geschenk beteiligen. 

Lekce 15_zvratná slovesa_karty     

Bereiten Sie sich vor! Ich setze mich neben dich. 
Manche Dinge ändern sich 

eben nie. 

Sie gleichen sich wie ein Ei 
dem anderen. 

Die Erde dreht sich um die 
Sonne. 

Es schickte sich wirklich nicht 
… 

Es freut mich. Ich muss mich entschuldigen. Setzen wir uns nebeneinander? 

Sie treffen sich am Kino. Er bewegt sich zu wenig. Ich interessiere mich dafür. 

Ich freue mich auf dich. Willst du dich ausruhen? Ich kaufe mir eine Brause. 

Er wäscht sich die Haare. Bedienen Sie sich bitte! Er wäscht sich nicht. 
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Některé věci se nikdy nemění. Sedám si vedle tebe. Připravte se. 

Opravdu se to nehodilo … Země se točí kolem slunce. Podobají se jako vejce vejci. 

Sedneme si vedle sebe? Musím se omluvit. Těší mě. 

Zajímám se o to. Příliš málo se hýbe. Potkávají se v kině. 

Koupím si limonádu. Chceš si odpočinout Těším se na tebe. 

Nemyje se. Poslužte si, prosím Myje si vlasy. 
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Ich fühle mich nicht wohl. 
Setzen wir uns an den 

Küchentisch? 
Setzt dich an den Tisch. 

Die Einwohner des Hauses 
teilen sich die Kosten. 

Das Exkursionsprogramm hört 
sich spannend an. 

Es befindet sich ein Fehler im 
Programm. 

Wie fühlen sie sich? Hiermit verabschiede ich mich. 
Bitte melden Sie sich in der 

Personalabteilung. 

Ich entscheide mich dagegen. Ich kann es mir leisten. Das musst du dir verdienen. 

Ich kann mich selbst 
beschäftigen. 

Wir treffen uns am Ende der 
Woche. 

Ich melde mich in den 
nächsten 24 Stunden. 

Ich mache mir Sorgen. 
Ich interessiere mich für 

Politik. 
Wie fühlst du dich? 
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Sedni si ke stolu. 
Sedneme si ke kuchyňskému 

stolu? 
Necítím se dobře. 

V programu se nachází chyba. 
Program exkurze se zdá být 

napnutý. 
Obyvatelé domu si rozdělují 

náklady. 

Prosím nahlaste se na 
personálním oddělení. 

Tímto se loučím. Jak se cítíte? 

To si musíš vydělat. Mohu si to dovolit. Rozhoduji se proti. 

Ohlásím se v následujících 
čtyřiadvaceti hodinách. 

Potkáme se koncem týdne. Umím se sám zaměstnat. 

Jak se cítíš? Zajímám se o politiku. Dělám si starosti. 
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Sind wir uns einig? 
Du brauchst dir keine Sorgen 

zu machen. 
Ich will mich am Geschenk 

beteiligen. 

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  
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Chci se podílet na tom dárku. 
Nemusíš si dělat žádné 

starosti. 
Jsme zajedno? 
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Lekce 15_zvratná slovesa_test    

•  Mohu si to dovolit. ................................................................. 

•  Musím se omluvit. ................................................................. 

•  Rozhoduji se proti. ................................................................. 

•  V programu se nachází chyba. ................................................................. 

•  Necítím se dobře. ................................................................. 

•  Chceš si odpočinout ................................................................. 

•  Program exkurze se zdá být napnutý. ................................................................. 

•  Jak se cítíš? ................................................................. 

•  Opravdu se to nehodilo … ................................................................. 

•  Tímto se loučím. ................................................................. 

•  Nemyje se. ................................................................. 

•  Chci se podílet na tom dárku. ................................................................. 

•  Jak se cítíte? ................................................................. 

•  Potkáme se koncem týdne. ................................................................. 

•  Obyvatelé domu si rozdělují náklady. ................................................................. 

•  Prosím nahlaste se na personálním oddělení. ................................................................. 

•  Umím se sám zaměstnat. ................................................................. 

•  Připravte se. ................................................................. 

•  Zajímám se o to. ................................................................. 

•  Poslužte si, prosím ................................................................. 

•  Některé věci se nikdy nemění. ................................................................. 

•  Těším se na tebe. ................................................................. 
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•  Myje si vlasy. ................................................................. 

•  Země se točí kolem slunce. ................................................................. 

•  Ohlásím se v následujících čtyřiadvaceti 
hodinách. 

................................................................. 

•  Sedám si vedle tebe. ................................................................. 

•  Potkávají se v kině. ................................................................. 

•  Příliš málo se hýbe. ................................................................. 

•  Zajímám se o politiku. ................................................................. 

•  To si musíš vydělat. ................................................................. 

•  Sedneme si ke kuchyňskému stolu? ................................................................. 

•  Dělám si starosti. ................................................................. 

•  Nemusíš si dělat žádné starosti. ................................................................. 

•  Sedneme si vedle sebe? ................................................................. 

•  Sedni si ke stolu. ................................................................. 

•  Podobají se jako vejce vejci. ................................................................. 

•  Jsme zajedno? ................................................................. 

•  Koupím si limonádu. ................................................................. 

•  Těší mě. ................................................................. 
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Lekce 15_zvratná slovesa_test_řešení    

•  Mohu si to dovolit. •  Ich kann es mir leisten. 

•  Musím se omluvit. •  Ich muss mich entschuldigen. 

•  Rozhoduji se proti. •  Ich entscheide mich dagegen. 

•  V programu se nachází chyba. •  Es befindet sich ein Fehler im Programm. 

•  Necítím se dobře. •  Ich fühle mich nicht wohl. 

•  Chceš si odpočinout •  Willst du dich ausruhen? 

•  Program exkurze se zdá být napnutý. •  Das Exkursionsprogramm hört sich spannend 
an. 

•  Jak se cítíš? •  Wie fühlst du dich? 

•  Opravdu se to nehodilo … •  Es schickte sich wirklich nicht … 

•  Tímto se loučím. •  Hiermit verabschiede ich mich. 

•  Nemyje se. •  Er wäscht sich nicht. 

•  Chci se podílet na tom dárku. •  Ich will mich am Geschenk beteiligen. 

•  Jak se cítíte? •  Wie fühlen sie sich? 

•  Potkáme se koncem týdne. •  Wir treffen uns am Ende der Woche. 

•  Obyvatelé domu si rozdělují náklady. •  Die Einwohner des Hauses teilen sich die 
Kosten. 

•  Prosím nahlaste se na personálním oddělení. •  Bitte melden Sie sich in der 
Personalabteilung. 

•  Umím se sám zaměstnat. •  Ich kann mich selbst beschäftigen. 

•  Připravte se. •  Bereiten Sie sich vor! 

•  Zajímám se o to. •  Ich interessiere mich dafür. 

•  Poslužte si, prosím •  Bedienen Sie sich bitte! 

•  Některé věci se nikdy nemění. •  Manche Dinge ändern sich eben nie. 

•  Těším se na tebe. •  Ich freue mich auf dich. 

•  Myje si vlasy. •  Er wäscht sich die Haare. 

•  Země se točí kolem slunce. •  Die Erde dreht sich um die Sonne. 

•  Ohlásím se v následujících čtyřiadvaceti 
hodinách. 

•  Ich melde mich in den nächsten 24 Stunden. 

•  Sedám si vedle tebe. •  Ich setze mich neben dich. 

•  Potkávají se v kině. •  Sie treffen sich am Kino. 

•  Příliš málo se hýbe. •  Er bewegt sich zu wenig. 

•  Zajímám se o politiku. •  Ich interessiere mich für Politik. 
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•  To si musíš vydělat. •  Das musst du dir verdienen. 

•  Sedneme si ke kuchyňskému stolu? •  Setzen wir uns an den Küchentisch? 

•  Dělám si starosti. •  Ich mache mir Sorgen. 

•  Nemusíš si dělat žádné starosti. •  Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. 

•  Sedneme si vedle sebe? •  Setzen wir uns nebeneinander? 

•  Sedni si ke stolu. •  Setzt dich an den Tisch. 

•  Podobají se jako vejce vejci. •  Sie gleichen sich wie ein Ei dem anderen. 

•  Jsme zajedno? •  Sind wir uns einig? 

•  Koupím si limonádu. •  Ich kaufe mir eine Brause. 

•  Těší mě. •  Es freut mich. 
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Lekce 16_skloň.příd.jmen_slovní zásoba_poslouchejte!   

•  dritten •  třetí 

•  Architektur, die •  architektura 

•  Stimmung, die •  nálada, atmosféra 

•  Hähnchen, das •  kuře 

•  Halbjahr, das •  pololetí 

•  Skifahrer, der •  lyžař/ka 

•  Bürostuhl, der •  kancelářská židle 

•  Küche, die •  kuchyně 

•  Kollege, der •  kolega 

•  breit •  široký 

•  alte •  starý 

•  Sofa, das-s •  pohovka 

•  einzigen •  jediný 

•  weltbekannt •  světoznámý 

•  höchstens •  nanejvýš 

•  Ereignis, das, Ereignisse •  událost 

•  ausländischen •  zahraniční 

•  private •  soukromý 

•  gewisse •  jistý 

•  Gründung, die •  založení 

•  Berufung, die •  povolání 

•  nächste •  příští 

•  Obst, das •  ovoce 

•  Botschaft, die •  velvyslanectví 

•  ebenfalls •  stejně 

•  künftige •  příští 

•  privat •  soukromý 

•  Erdbeere, die •  jahoda 

•  eigenen •  vlastní 

•  exotisch •  exotický 

•  halben •  půl 
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•  privaten •  soukromý 

•  Kleid, das •  šaty 

•  Einnahmen, die •  příjmy 

•  Wortschatz, der •  slovní zásoba 

•  günstig •  výhodný 

•  Mittel, das •  prostředek 

•  Leser •  čtenář 

•  Skyline, die •  panorama 

•  allenfalls •  nanejvýš 

•  Flughafen, der •  letiště 

•  Bauernhaus, das •  selský dům 

•  alten •  starý 

•  mehr •  více 

•  Sehenswürdigkeit, die •  pamětihodnost, pozoruhodnost 

•  Service, der •  služba 

•  vielen •  mnoho 

•  Temperatur, die •  teplota 

•  Sender, der •  stanice, vysílač 

•  Prinzip •  princip 

•  Landwirtschaft, die •  zemědělství 

•  mehrere •  více 

•  äußerst •  nanejvýš 

•  selbstverständlich •  samozřejmě 

•  all •  celkově 

•  führenden •  vedoucí 

•  dritte •  třetí 

•  Kommode, die •  komoda 

•  doch •  ano, přece 

•  weltweit •  celosvětově 

•  Prinzip, das •  princip 

•  Nase, die •  nos 

•  Gute Besserung! •  Brzké uzdravení! 
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•  Schauspieler, der •  herec 

•  richtige •  správný 

•  Gesellschaft, die, Gesellschaften •  společnost 

•  alter •  starý 

•  schick •  vkusný 

 

Lekce 16_skloň.příd.jmen_slovní zásoba_přeložte!  

•  třetí •  dritte 

•  velvyslanectví •  Botschaft, die 

•  komoda •  Kommode, die 

•  kolega •  Kollege, der 

•  čtenář •  Leser 

•  zahraniční •  ausländischen 

•  nálada, atmosféra •  Stimmung, die 

•  nanejvýš •  äußerst 

•  zemědělství •  Landwirtschaft, die 

•  kuchyně •  Küche, die 

•  architektura •  Architektur, die 

•  soukromý •  private 

•  široký •  breit 

•  pamětihodnost, pozoruhodnost •  Sehenswürdigkeit, die 

•  společnost •  Gesellschaft, die, Gesellschaften 

•  pohovka •  Sofa, das-s 

•  celosvětově •  weltweit 

•  starý •  alte 

•  samozřejmě •  selbstverständlich 

•  služba •  Service, der 

•  panorama •  Skyline, die 

•  příjmy •  Einnahmen, die 

•  ano, přece •  doch 

•  vedoucí •  führenden 

•  lyžař/ka •  Skifahrer, der 
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•  správný •  richtige 

•  starý •  alter 

•  založení •  Gründung, die 

•  nanejvýš •  allenfalls 

•  prostředek •  Mittel, das 

•  exotický •  exotisch 

•  nos •  Nase, die 

•  jistý •  gewisse 

•  kancelářská židle •  Bürostuhl, der 

•  selský dům •  Bauernhaus, das 

•  světoznámý •  weltbekannt 

•  více •  mehrere 

•  teplota •  Temperatur, die 

•  půl •  halben 

•  nanejvýš •  höchstens 

•  princip •  Prinzip 

•  více •  mehr 

•  ovoce •  Obst, das 

•  jediný •  einzigen 

•  pololetí •  Halbjahr, das 

•  soukromý •  privat 

•  jahoda •  Erdbeere, die 

•  výhodný •  günstig 

•  událost •  Ereignis, das, Ereignisse 

•  mnoho •  vielen 

•  Brzké uzdravení! •  Gute Besserung! 

•  soukromý •  privaten 

•  slovní zásoba •  Wortschatz, der 

•  kuře •  Hähnchen, das 

•  princip •  Prinzip, das 

•  příští •  nächste 

•  starý •  alten 
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•  povolání •  Berufung, die 

•  celkově •  all 

•  letiště •  Flughafen, der 

•  stejně •  ebenfalls 

•  třetí •  dritten 

•  šaty •  Kleid, das 

•  příští •  künftige 

•  stanice, vysílač •  Sender, der 

•  herec •  Schauspieler, der 

•  vlastní •  eigenen 

•  vkusný •  schick 
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Lekce 16_skloň.příd.jmen_pravidla používání  
Přídavná jména pak ve spojení s podstatným jménem získávají koncovky; a to podle toho, zda je před 
podstatným jménem člen určitý nebo neurčitý a také podle toho, kve kterém jsou pádu.  
Po členu určitém: 
1. p. der   klein-e    Mann  ten malý muž 
2. p. des   klein-en  Mannes  toho malého muže 
3. p. dem  klein-en  Mann  tomu malému muži 
4. p. den   klein-en  Mann  toho malého muže 
 
1. p. die  klein-e    Frau  ta malá žena 
2. p. der  klein-en  Frau      té malé ženy 
3. p. der  klein-en  Frau  té malé ženě 
4. p. die  kein-e     Frau  tu malou ženu 
 
1. p. das  klein-e    Kind   to malé dítě 
2. p. des klein-en  Kindes  toho malého dítěte 
3. p. dem klein-en  Kind   tomu malému dítěti 
4. p. das  klein-e    Kind  to malé dítě 
 
Wer ist der nette Mann? Kdo je ten milý muž? 
Kennst du die junge Frau? Znáš tu mladou ženu? 
Was steht in der langen Email? Co stojí v tom dlouhém mailu? 
 
 
 
Skloňování po členu neurčitém: 
1. p. ein  klein-er   Mann  jeden malý muž 
2. p. eines klein-en Mannes  jednoho malého muže 
3. p. einem  klein-en  Mann  jednomu malému muži 
4. p. einen klein-en  Mann  jednoho malého muže 
 
1. p. eine  klein-e Frau  jedna malá žena 
2. p. einer klein-en Frau      jedné malé ženy 
3. p. einer klein-en Frau  jedné malé ženě 
4. p. eine  klein-e Frau  jednu malou ženu 
 
1. p. ein klein-es  Kind  jedno malé dítě 
2. p. eines klein-en Kindes  jednoho malého dítěte 
3. p. einem klein-en Kind  jednomu malému dítěti 
4. p. ein klein-es  Kind  jedno malé dítě 
 
 
Wir wohnen in einer modernen Wohnung. Bydlíme v moderním bytě. 
Warum kaufen Sie ein teueres Auto? Proč kupujete  drahé auto? 
Wir haben einen guten Lehrer. Máme dobrého učitele. 
 
Přídavná jména se mohou pojit s podstatným jménem v množném čísle se členem určitým, nebo s 
podstatným jménem bez členu. S podstatným jménem v množném čísle se členem určitým mají ve všech 
pádech koncovku  - en 
   
1. p. die   klein-en  Häuser   malé domy 
2. p. der   klein-en  Häuser   malých domů 
3. p. den  klein-en  Häusern  malým domům 
4. p. die   klein-en  Häuser   malé domy 
 
 
 
 
Ve spojení s podstatným jménem v množném čísle bez členu mají ve  koncovky určitího členu v množním 
čísle  die, der, den, die   
 
1. p. klein-e   Häuser  malé domy 
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2. p. klein-er  Häuser malých domů 
3. p. klein-en  Häusern malým domům 
4. p. klein-e    Häuser malé domy 
 
 
Die jungen Leute verdienen nicht viel. Ti mladí lidé nevydělávají moc. 
 
Junge Leute verdienen hier gut. Mladí lidé zde vydělávají dobře. 
 
Er spricht mit den kleinen Kindern. Mluví  s těmi malými dětmi. 
 
Die Marke der neuen Autos gefällt mir nicht. Značka těch nových aut se mi nelíbí. 
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Lekce 16_skloň.příd.jmen_procvičovací věty_poslouchejte!      

•  Das ist meine neue Kommode. •  To je má nová komoda. 

•  Deutschland ist weltweit bekannt für sein 
gutes Bier. 

•  Německo je po celém světě známé svým 
dobrým pivem. 

•  Der neue Flughafen in Berlin ist noch nicht 
fertig. 

•  Nové letiště v Berlíně ještě není hotovo. 

•  Das ist doch selbstverständlich. •  To je přece samozřejmé. 

•  Ist das der richtige Weg? •  Je to ta správná cesta? 

•  Die Kosten steigen jährlich. •  Náklady každoročně rostou. 

•  Mein lieber Mann! •  Můj milý muž. 

•  Die Stimmung ist großartig. •  Atmosféra je skvělá. 

•  Ich fahre mit meinem eigenen Auto. •  Jedu svým vlastním autem. 

•  Gute Besserung. •  Brzké uzdravení. 

•  Das ist die deutsche Botschaft. •  To je německé zastupitelství. 

•  Ich habe eine kalte Nase. •  Mám studený nos. 

•  Er hat einen ausländischen Führerschein. •  On má zahraniční průkaz. 

•  Das ist unser großer Saal. •  To je náš velký sál. 

•  Ein halbes Hähnchen, bitte. •  Půl kuřete, prosím. 

•  Ich liebe frisches Obst. •  Mám rád čerstvé ovoce. 

•  Ich habe einen großen Wortschatz. •  Mám velkou slovní zásobu. 

•  Eine Urlaubsreise ist nicht immer angenehm. •  Cesta na dovolenou není vždy příjemná. 

•  Der Papst ist das Oberhaupt der katholischen 
Kirche. 

•  Papež je hlavou katolické církve. 

•  Ich bin rein privat hier. •  Jsem zde zcela soukromě. 

•  Wann kommt die nächste Folge? •  Kdy přijde další díl? 

•  Ist das ein neues Kleid? •  Jsou tohle nějaké nové šaty? 

•  Ich bin einer von vielen Angestellten. •  Jsem jedním z mnoha úředníků. 

•  Die Architektur ist unbeschreiblich. •  Architektura je nepopsatelná. 

•  Hättest du Geld für einen neuen Mercedes? •  Měl bys peníze na nový Mercedes? 

•  Ich habe ein altes Bauernhaus. •  Mám starý selský dům. 

•  Dienstleistungen sind in Deutschland sehr 
teuer. 

•  Služby jsou v Německu velmi drahé. 

•  Das gilt für die ganze Welt. •  To platí pro celý svět. 

•  Ich habe mehrere Jobs. •  Mám více jobů. 
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•  Ich komme regelmäßig hierher. •  Chodí sem pravidelně. 

•  Ich habe ein neues Sofa. •  Mám novou pohovku. 

•  Das ist ein sehr netter Kollege. •  To je velmi milý kolega. 

•  Es ist sehr windig. •  Je docela větrno. 

•  Ich gehe ebenfalls. •  Stejně jdu. 

•  Das ist ein neues Mittel. •  To je nějaký nový prostředek. 

•  Sie tragen die traditionellen Kleider. •  Nosí tradiční oblečení. 

•  Er hat hohe Einnahmen. •  Má vysoké příjmy. 

•  Da sind auch noch andere Leute. •  Jsou tady také další lidé. 

•  Ich habe nur einen einzigen Wunsch. •  Mám jen jedno jediné přání. 

•  Das ist eine berühmte Sehenswürdigkeit. •  To je slavná pamětihodnost. 

•  Ich bin kein guter Skifahrer. •  Nejsem žádný dobrý lyžař. 

•  Er ist all gegenwärtig. •  On je celkově současný. 

•  Wir gehören zu den führenden Unternehmen. •  Patříme k vedoucím podnikům. 

•  Ich habe gewisse Vorstellungen. •  Mám jisté představy. 

•  Das ist das dritte Bier. •  To je třetí pivo. 

•  Er ist ein weltbekannter Sportler. •  On je světoznámý sportovec. 

•  bei allem nötigen Respekt gegenüber •  při všem možném respektu vůči 

•  Meine alte Wohnung war klein. •  Můj starý byt byl malý. 

•  Das ist meine neue Küche. •  To je moje nová kuchyň. 

•  Ist das dein alter Wagen? •  Je to tvůj starý vůz? 

•  Ich treffe alle notwendigen Vorbereitungen. •  Provádím všechny nutné přípravy. 

•  Das liegt im zentralen Nervensystem. •  To je v centrálním nervovém systému. 

•  Das gönne ich dir von ganzem Herzen. •  To ti přeji z celého srdce. 

•  Das ist eine tolle Skyline. •  To je úžasné panorama. 

•  Die Landwirtschaft ist ein schweres Geschäft. •  Zemědělství je těžký obor. 

•  Ich habe einen alten Wagen. •  Mám staré auto. 

•  Die Tendenz ist steigend. •  Tendence je stoupající. 

•  Es ist ein einfaches Prinzip. •  To je jednoduchý princip. 

•  Der Fluss ist nicht breit. •  Řeka není široká. 

•  Ich brauche mehr Zeit. •  Potřebuji více času. 

•  Wer ist der zuständige Sachbearbeiter? •  Kdo je příslušný referent? 
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•  Ich habe gute Reflexe. •  Mám dobré reflexy. 

•  Es ist ein merkwürdiger Laden. •  To je pozoruhodná ráže. 

•  Das ist der Kölner Dom. •  To je Kolínský dóm. 

•  Wir sehen uns in einem halben Jahr. •  Uvidíme se za půl roku. 

•  Die Situation ist äußerst Beunruhigend. •  Situace je nanejvýš znepokojivá. 

•  Ich habe einen privaten Eingang. •  Mám jeden soukromý vchod. 

•  Ich bin ein regelmäßiger Leser dieser 
Zeitung. 

•  Jsem pravidelným čtenářem těch novin. 

•  Sie ist unsere künftige Kanzlerin. •  Je naší budoucí kancléřkou. 

•  Die Nutzung ist kostenpflichtig. •  Použití je zpoplatněno. 

•  Diese Frucht ist sehr exotisch. •  Toto ovoce je velmi exotické. 

•  Ich mag frische Erdbeeren. •  Mám rád čerstvé jahody. 

•  Das gleiche Prinzip kommt hier zur 
Anwendung. 

•  Tady se uplatňuje stejný princip. 

•  Ich bin in guter Gesellschaft. •  Jsem v dobré společnosti. 

•  Ich bin der stellvertretende Geschäftsführer. •  Jsem zastupujícím ředitelem. 

•  Ich habe übrigens einen neuen Lehrer. •  Mám ostatně jednoho nového učitele. 

•  Er ist ein guter Schauspieler. •  On je dobrý herec. 

•  Ich biete höchstens 100 Euro an. •  Nabízím nanejvýš sto euro. 

•  Heute beginnt das neue Halbjahr. •  Dnes začíná nové pololetí. 

•  Ich brauche einen neuen Bürostuhl. •  Potřebuji novou kancelářskou židli. 

•  Die Kölner Innenstadt ist sehr sehenswert. •  Centrum Kolína stojí za vidění. 

•  Aus welcher Umgebung stammst du? •  Z jakého prostředí pocházíš? 

•  Wir feiern die Gründung der neuen Firma. •  Slavíme založení nové firmy. 

•  Das ist doch unmenschlich. •  To je přece nelidské. 

•  Das ist ein großes Ereignis. •  To je velká událost. 

•  Ich habe erhöhte Temperatur. •  Mám zvýšenou teplotu. 

•  Das ist meine Berufung. •  To je moje povolání. 

•  Das ist so eine Sache. •  To je taková věc. 

•  Das nenne ich guten Service. •  Tomu říkám dobrá služba. 

•  Ich lese jetzt den dritten Teil der Serie. •  Čtu teď třetí díl té série. 

•  Ist das wirklich sinnvoll? •  Je to opravdu smysluplné? 

•  Das ist meine private Angelegenheit. •  To je moje soukromá záležitost. 
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•  Das reicht allenfalls zum 2. Platz. •  To stačí nanejvýš na druhé místo. 

•  Es liegt möglicherweise an der Batterie. •  Pravděpodobně to leží na baterii. 

•  Das ist aber schick! •  To je ale vkusné. 

 

Lekce 16_skloň.příd.jmen_procvičovací věty_přeložte!     

•  To je německé zastupitelství. •  Das ist die deutsche Botschaft. 

•  Stejně jdu. •  Ich gehe ebenfalls. 

•  Provádím všechny nutné přípravy. •  Ich treffe alle notwendigen Vorbereitungen. 

•  Řeka není široká. •  Der Fluss ist nicht breit. 

•  Nabízím nanejvýš sto euro. •  Ich biete höchstens 100 Euro an. 

•  Německo je po celém světě známé svým 
dobrým pivem. 

•  Deutschland ist weltweit bekannt für sein 
gutes Bier. 

•  To je moje soukromá záležitost. •  Das ist meine private Angelegenheit. 

•  To stačí nanejvýš na druhé místo. •  Das reicht allenfalls zum 2. Platz. 

•  Kdo je příslušný referent? •  Wer ist der zuständige Sachbearbeiter? 

•  Kdy přijde další díl? •  Wann kommt die nächste Folge? 

•  To je moje povolání. •  Das ist meine Berufung. 

•  Jsou tady také další lidé. •  Da sind auch noch andere Leute. 

•  Mám ostatně jednoho nového učitele. •  Ich habe übrigens einen neuen Lehrer. 

•  Tomu říkám dobrá služba. •  Das nenne ich guten Service. 

•  To je má nová komoda. •  Das ist meine neue Kommode. 

•  To je třetí pivo. •  Das ist das dritte Bier. 

•  Centrum Kolína stojí za vidění. •  Die Kölner Innenstadt ist sehr sehenswert. 

•  To platí pro celý svět. •  Das gilt für die ganze Welt. 

•  Potřebuji novou kancelářskou židli. •  Ich brauche einen neuen Bürostuhl. 

•  Potřebuji více času. •  Ich brauche mehr Zeit. 

•  Jsem zastupujícím ředitelem. •  Ich bin der stellvertretende Geschäftsführer. 

•  Má vysoké příjmy. •  Er hat hohe Einnahmen. 

•  Slavíme založení nové firmy. •  Wir feiern die Gründung der neuen Firma. 

•  Je naší budoucí kancléřkou. •  Sie ist unsere künftige Kanzlerin. 

•  Tendence je stoupající. •  Die Tendenz ist steigend. 

•  On je světoznámý sportovec. •  Er ist ein weltbekannter Sportler. 

•  Uvidíme se za půl roku. •  Wir sehen uns in einem halben Jahr. 
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•  To je jednoduchý princip. •  Es ist ein einfaches Prinzip. 

•  To je přece samozřejmé. •  Das ist doch selbstverständlich. 

•  Je to tvůj starý vůz? •  Ist das dein alter Wagen? 

•  Jedu svým vlastním autem. •  Ich fahre mit meinem eigenen Auto. 

•  Nové letiště v Berlíně ještě není hotovo. •  Der neue Flughafen in Berlin ist noch nicht 
fertig. 

•  Dnes začíná nové pololetí. •  Heute beginnt das neue Halbjahr. 

•  Toto ovoce je velmi exotické. •  Diese Frucht ist sehr exotisch. 

•  Jsem jedním z mnoha úředníků. •  Ich bin einer von vielen Angestellten. 

•  Chodí sem pravidelně. •  Ich komme regelmäßig hierher. 

•  To je úžasné panorama. •  Das ist eine tolle Skyline. 

•  Architektura je nepopsatelná. •  Die Architektur ist unbeschreiblich. 

•  Atmosféra je skvělá. •  Die Stimmung ist großartig. 

•  Je docela větrno. •  Es ist sehr windig. 

•  On má zahraniční průkaz. •  Er hat einen ausländischen Führerschein. 

•  Tady se uplatňuje stejný princip. •  Das gleiche Prinzip kommt hier zur 
Anwendung. 

•  Můj milý muž. •  Mein lieber Mann! 

•  Půl kuřete, prosím. •  Ein halbes Hähnchen, bitte. 

•  To je přece nelidské. •  Das ist doch unmenschlich. 

•  Patříme k vedoucím podnikům. •  Wir gehören zu den führenden Unternehmen. 

•  Z jakého prostředí pocházíš? •  Aus welcher Umgebung stammst du? 

•  To ti přeji z celého srdce. •  Das gönne ich dir von ganzem Herzen. 

•  Cesta na dovolenou není vždy příjemná. •  Eine Urlaubsreise ist nicht immer angenehm. 

•  To je slavná pamětihodnost. •  Das ist eine berühmte Sehenswürdigkeit. 

•  Zemědělství je těžký obor. •  Die Landwirtschaft ist ein schweres Geschäft. 

•  Měl bys peníze na nový Mercedes? •  Hättest du Geld für einen neuen Mercedes? 

•  Mám studený nos. •  Ich habe eine kalte Nase. 

•  To je Kolínský dóm. •  Das ist der Kölner Dom. 

•  Mám starý selský dům. •  Ich habe ein altes Bauernhaus. 

•  Mám novou pohovku. •  Ich habe ein neues Sofa. 

•  Je to ta správná cesta? •  Ist das der richtige Weg? 

•  Čtu teď třetí díl té série. •  Ich lese jetzt den dritten Teil der Serie. 
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•  Náklady každoročně rostou. •  Die Kosten steigen jährlich. 

•  Mám rád čerstvé ovoce. •  Ich liebe frisches Obst. 

•  Použití je zpoplatněno. •  Die Nutzung ist kostenpflichtig. 

•  Nejsem žádný dobrý lyžař. •  Ich bin kein guter Skifahrer. 

•  Situace je nanejvýš znepokojivá. •  Die Situation ist äußerst Beunruhigend. 

•  Můj starý byt byl malý. •  Meine alte Wohnung war klein. 

•  To je pozoruhodná ráže. •  Es ist ein merkwürdiger Laden. 

•  To je nějaký nový prostředek. •  Das ist ein neues Mittel. 

•  To je v centrálním nervovém systému. •  Das liegt im zentralen Nervensystem. 

•  To je velmi milý kolega. •  Das ist ein sehr netter Kollege. 

•  Jsou tohle nějaké nové šaty? •  Ist das ein neues Kleid? 

•  Mám dobré reflexy. •  Ich habe gute Reflexe. 

•  To je moje nová kuchyň. •  Das ist meine neue Küche. 

•  Papež je hlavou katolické církve. •  Der Papst ist das Oberhaupt der katholischen 
Kirche. 

•  Je to opravdu smysluplné? •  Ist das wirklich sinnvoll? 

•  Nosí tradiční oblečení. •  Sie tragen die traditionellen Kleider. 

•  Jsem v dobré společnosti. •  Ich bin in guter Gesellschaft. 

•  On je dobrý herec. •  Er ist ein guter Schauspieler. 

•  Mám jen jedno jediné přání. •  Ich habe nur einen einzigen Wunsch. 

•  Mám zvýšenou teplotu. •  Ich habe erhöhte Temperatur. 

•  Mám více jobů. •  Ich habe mehrere Jobs. 

•  To je velká událost. •  Das ist ein großes Ereignis. 

•  Mám jisté představy. •  Ich habe gewisse Vorstellungen. 

•  Služby jsou v Německu velmi drahé. •  Dienstleistungen sind in Deutschland sehr 
teuer. 

•  On je celkově současný. •  Er ist all gegenwärtig. 

•  při všem možném respektu vůči •  bei allem nötigen Respekt gegenüber 

•  Mám velkou slovní zásobu. •  Ich habe einen großen Wortschatz. 

•  Jsem zde zcela soukromě. •  Ich bin rein privat hier. 

•  Jsem pravidelným čtenářem těch novin. •  Ich bin ein regelmäßiger Leser dieser 
Zeitung. 

•  To je náš velký sál. •  Das ist unser großer Saal. 
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•  Mám jeden soukromý vchod. •  Ich habe einen privaten Eingang. 

•  Mám rád čerstvé jahody. •  Ich mag frische Erdbeeren. 

•  Brzké uzdravení. •  Gute Besserung. 

•  Mám staré auto. •  Ich habe einen alten Wagen. 

•  To je taková věc. •  Das ist so eine Sache. 

•  Pravděpodobně to leží na baterii. •  Es liegt möglicherweise an der Batterie. 

•  To je ale vkusné. •  Das ist aber schick! 

 

Lekce 16_skloň.příd.jmen_poslouchejte německy!  

•  On je světoznámý sportovec. •  Er ist ein weltbekannter Sportler. 

•  Jsem zastupujícím ředitelem. •  Ich bin der stellvertretende Geschäftsführer. 

•  Z jakého prostředí pocházíš? •  Aus welcher Umgebung stammst du? 

•  Náklady každoročně rostou. •  Die Kosten steigen jährlich. 

•  To je taková věc. •  Das ist so eine Sache. 

•  Stejně jdu. •  Ich gehe ebenfalls. 

•  To je moje nová kuchyň. •  Das ist meine neue Küche. 

•  Má vysoké příjmy. •  Er hat hohe Einnahmen. 

•  Uvidíme se za půl roku. •  Wir sehen uns in einem halben Jahr. 

•  On je dobrý herec. •  Er ist ein guter Schauspieler. 

•  Dnes začíná nové pololetí. •  Heute beginnt das neue Halbjahr. 

•  Mám ostatně jednoho nového učitele. •  Ich habe übrigens einen neuen Lehrer. 

•  při všem možném respektu vůči •  bei allem nötigen Respekt gegenüber 

•  To je německé zastupitelství. •  Das ist die deutsche Botschaft. 

•  To je slavná pamětihodnost. •  Das ist eine berühmte Sehenswürdigkeit. 

•  To je přece samozřejmé. •  Das ist doch selbstverständlich. 

•  Centrum Kolína stojí za vidění. •  Die Kölner Innenstadt ist sehr sehenswert. 

•  To je pozoruhodná ráže. •  Es ist ein merkwürdiger Laden. 

•  Kdy přijde další díl? •  Wann kommt die nächste Folge? 

•  Mám jeden soukromý vchod. •  Ich habe einen privaten Eingang. 

•  Měl bys peníze na nový Mercedes? •  Hättest du Geld für einen neuen Mercedes? 

•  Mám rád čerstvé ovoce. •  Ich liebe frisches Obst. 

•  Kdo je příslušný referent? •  Wer ist der zuständige Sachbearbeiter? 
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•  Situace je nanejvýš znepokojivá. •  Die Situation ist äußerst Beunruhigend. 

•  Mám více jobů. •  Ich habe mehrere Jobs. 

•  Německo je po celém světě známé svým 
dobrým pivem. 

•  Deutschland ist weltweit bekannt für sein 
gutes Bier. 

•  Brzké uzdravení. •  Gute Besserung. 

•  Jsem zde zcela soukromě. •  Ich bin rein privat hier. 

•  Mám rád čerstvé jahody. •  Ich mag frische Erdbeeren. 

•  Jsou tady také další lidé. •  Da sind auch noch andere Leute. 

•  Potřebuji více času. •  Ich brauche mehr Zeit. 

•  Mám starý selský dům. •  Ich habe ein altes Bauernhaus. 

•  Jsou tohle nějaké nové šaty? •  Ist das ein neues Kleid? 

•  Je to opravdu smysluplné? •  Ist das wirklich sinnvoll? 

•  Jsem v dobré společnosti. •  Ich bin in guter Gesellschaft. 

•  Mám novou pohovku. •  Ich habe ein neues Sofa. 

•  Mám studený nos. •  Ich habe eine kalte Nase. 

•  Můj milý muž. •  Mein lieber Mann! 

•  To je v centrálním nervovém systému. •  Das liegt im zentralen Nervensystem. 

•  Služby jsou v Německu velmi drahé. •  Dienstleistungen sind in Deutschland sehr 
teuer. 

•  Jsem jedním z mnoha úředníků. •  Ich bin einer von vielen Angestellten. 

•  Papež je hlavou katolické církve. •  Der Papst ist das Oberhaupt der katholischen 
Kirche. 

•  Pravděpodobně to leží na baterii. •  Es liegt möglicherweise an der Batterie. 

•  Mám staré auto. •  Ich habe einen alten Wagen. 

•  Použití je zpoplatněno. •  Die Nutzung ist kostenpflichtig. 

•  Atmosféra je skvělá. •  Die Stimmung ist großartig. 

•  Zemědělství je těžký obor. •  Die Landwirtschaft ist ein schweres Geschäft. 

•  Nové letiště v Berlíně ještě není hotovo. •  Der neue Flughafen in Berlin ist noch nicht 
fertig. 

•  Jedu svým vlastním autem. •  Ich fahre mit meinem eigenen Auto. 

•  Potřebuji novou kancelářskou židli. •  Ich brauche einen neuen Bürostuhl. 

•  Patříme k vedoucím podnikům. •  Wir gehören zu den führenden Unternehmen. 

•  To platí pro celý svět. •  Das gilt für die ganze Welt. 

•  To je má nová komoda. •  Das ist meine neue Kommode. 
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•  To je moje soukromá záležitost. •  Das ist meine private Angelegenheit. 

•  Řeka není široká. •  Der Fluss ist nicht breit. 

•  To je nějaký nový prostředek. •  Das ist ein neues Mittel. 

•  To je velká událost. •  Das ist ein großes Ereignis. 

•  To je velmi milý kolega. •  Das ist ein sehr netter Kollege. 

•  On je celkově současný. •  Er ist all gegenwärtig. 

•  Tendence je stoupající. •  Die Tendenz ist steigend. 

•  To stačí nanejvýš na druhé místo. •  Das reicht allenfalls zum 2. Platz. 

•  To je třetí pivo. •  Das ist das dritte Bier. 

•  Nejsem žádný dobrý lyžař. •  Ich bin kein guter Skifahrer. 

•  Mám zvýšenou teplotu. •  Ich habe erhöhte Temperatur. 

•  To je Kolínský dóm. •  Das ist der Kölner Dom. 

•  Cesta na dovolenou není vždy příjemná. •  Eine Urlaubsreise ist nicht immer angenehm. 

•  To je úžasné panorama. •  Das ist eine tolle Skyline. 

•  Provádím všechny nutné přípravy. •  Ich treffe alle notwendigen Vorbereitungen. 

•  Mám dobré reflexy. •  Ich habe gute Reflexe. 

•  Mám jisté představy. •  Ich habe gewisse Vorstellungen. 

•  Můj starý byt byl malý. •  Meine alte Wohnung war klein. 

•  Půl kuřete, prosím. •  Ein halbes Hähnchen, bitte. 

•  Mám velkou slovní zásobu. •  Ich habe einen großen Wortschatz. 

•  Architektura je nepopsatelná. •  Die Architektur ist unbeschreiblich. 

•  Tady se uplatňuje stejný princip. •  Das gleiche Prinzip kommt hier zur 
Anwendung. 

•  Je naší budoucí kancléřkou. •  Sie ist unsere künftige Kanzlerin. 

•  To je přece nelidské. •  Das ist doch unmenschlich. 

•  Je to tvůj starý vůz? •  Ist das dein alter Wagen? 

•  To je jednoduchý princip. •  Es ist ein einfaches Prinzip. 

•  On má zahraniční průkaz. •  Er hat einen ausländischen Führerschein. 

•  Mám jen jedno jediné přání. •  Ich habe nur einen einzigen Wunsch. 

•  Čtu teď třetí díl té série. •  Ich lese jetzt den dritten Teil der Serie. 

•  Je to ta správná cesta? •  Ist das der richtige Weg? 

•  Jsem pravidelným čtenářem těch novin. •  Ich bin ein regelmäßiger Leser dieser 
Zeitung. 
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•  To je moje povolání. •  Das ist meine Berufung. 

•  Nabízím nanejvýš sto euro. •  Ich biete höchstens 100 Euro an. 

•  Nosí tradiční oblečení. •  Sie tragen die traditionellen Kleider. 

•  Je docela větrno. •  Es ist sehr windig. 

•  Tomu říkám dobrá služba. •  Das nenne ich guten Service. 

•  To je náš velký sál. •  Das ist unser großer Saal. 

•  Slavíme založení nové firmy. •  Wir feiern die Gründung der neuen Firma. 

•  Chodí sem pravidelně. •  Ich komme regelmäßig hierher. 

•  Toto ovoce je velmi exotické. •  Diese Frucht ist sehr exotisch. 

•  To ti přeji z celého srdce. •  Das gönne ich dir von ganzem Herzen. 

•  To je ale vkusné. •  Das ist aber schick! 
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Lekce 16_skloň.příd.jmen_karty   

Mein lieber Mann! 
Das reicht allenfalls zum 2. 

Platz. 
Die Situation ist äußerst 

Beunruhigend. 

Ist das wirklich sinnvoll? 
Ich biete höchstens 100 Euro 

an. 
Ich habe gewisse 
Vorstellungen. 

Ich habe ein altes Bauernhaus. Das ist meine neue Kommode. Das ist meine neue Küche. 

Ich habe ein neues Sofa. Das ist unser großer Saal. 
Das ist eine berühmte 

Sehenswürdigkeit. 

Das ist eine tolle Skyline. Das ist der Kölner Dom. 
Eine Urlaubsreise ist nicht 

immer angenehm. 

Ich bin kein guter Skifahrer. 
Der neue Flughafen in Berlin 

ist noch nicht fertig. 
Er hat einen ausländischen 

Führerschein. 
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Situace je nanejvýš 
znepokojivá. 

To stačí nanejvýš na druhé 
místo. 

Můj milý muž. 

Mám jisté představy. Nabízím nanejvýš sto euro. Je to opravdu smysluplné? 

To je moje nová kuchyň. To je má nová komoda. Mám starý selský dům. 

To je slavná pamětihodnost. To je náš velký sál. Mám novou pohovku. 

Cesta na dovolenou není vždy 
příjemná. 

To je Kolínský dóm. To je úžasné panorama. 

On má zahraniční průkaz. 
Nové letiště v Berlíně ještě 

není hotovo. 
Nejsem žádný dobrý lyžař. 
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Die Kölner Innenstadt ist sehr 
sehenswert. 

Hättest du Geld für einen 
neuen Mercedes? 

Die Kosten steigen jährlich. 

Heute beginnt das neue 
Halbjahr. 

Ich bin einer von vielen 
Angestellten. 

Ich lese jetzt den dritten Teil 
der Serie. 

Das ist das dritte Bier. 
Wir sehen uns in einem halben 

Jahr. 
Ich habe erhöhte Temperatur. 

Ich habe gute Reflexe. Ist das ein neues Kleid? Ich habe eine kalte Nase. 

Ich mag frische Erdbeeren. Ein halbes Hähnchen, bitte. Ich liebe frisches Obst. 

Ich habe einen großen 
Wortschatz. 

Gute Besserung. Ich gehe ebenfalls. 
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Náklady každoročně rostou. 
Měl bys peníze na nový 

Mercedes? 
Centrum Kolína stojí za 

vidění. 

Čtu teď třetí díl té série. 
Jsem jedním z mnoha 

úředníků. 
Dnes začíná nové pololetí. 

Mám zvýšenou teplotu. Uvidíme se za půl roku. To je třetí pivo. 

Mám studený nos. Jsou tohle nějaké nové šaty? Mám dobré reflexy. 

Mám rád čerstvé ovoce. Půl kuřete, prosím. Mám rád čerstvé jahody. 

Stejně jdu. Brzké uzdravení. Mám velkou slovní zásobu. 
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Das ist so eine Sache. Das ist ein neues Mittel. Er ist all gegenwärtig. 

Es liegt möglicherweise an der 
Batterie. 

Ich habe nur einen einzigen 
Wunsch. 

Ich habe übrigens einen neuen 
Lehrer. 

Die Nutzung ist 
kostenpflichtig. 

Ich brauche einen neuen 
Bürostuhl. 

Ich bin in guter Gesellschaft. 

Die Architektur ist 
unbeschreiblich. 

Das nenne ich guten Service. 
Wir gehören zu den führenden 

Unternehmen. 

Wir feiern die Gründung der 
neuen Firma. 

Er hat hohe Einnahmen. 
Die Landwirtschaft ist ein 

schweres Geschäft. 

Ich bin der stellvertretende 
Geschäftsführer. 

Das ist meine Berufung. 
Dienstleistungen sind in 
Deutschland sehr teuer. 
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On je celkově současný. To je nějaký nový prostředek. To je taková věc. 

Mám ostatně jednoho nového 
učitele. 

Mám jen jedno jediné přání. 
Pravděpodobně to leží na 

baterii. 

Jsem v dobré společnosti. 
Potřebuji novou kancelářskou 

židli. 
Použití je zpoplatněno. 

Patříme k vedoucím 
podnikům. 

Tomu říkám dobrá služba. Architektura je nepopsatelná. 

Zemědělství je těžký obor. Má vysoké příjmy. Slavíme založení nové firmy. 

Služby jsou v Německu velmi 
drahé. 

To je moje povolání. Jsem zastupujícím ředitelem. 
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Die Tendenz ist steigend. 
Wer ist der zuständige 

Sachbearbeiter? 
Das ist ein sehr netter Kollege. 

Das gleiche Prinzip kommt 
hier zur Anwendung. 

Es ist sehr windig. 
Ich habe einen privaten 

Eingang. 

Aus welcher Umgebung 
stammst du? 

Die Stimmung ist großartig. Das ist die deutsche Botschaft. 

Es ist ein einfaches Prinzip. 
Sie ist unsere künftige 

Kanzlerin. 
Der Papst ist das Oberhaupt 

der katholischen Kirche. 

Das liegt im zentralen 
Nervensystem. 

Das gilt für die ganze Welt. 
Das gönne ich dir von ganzem 

Herzen. 

Ich brauche mehr Zeit. 
Er ist ein weltbekannter 

Sportler. 
Ich habe einen alten Wagen. 
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To je velmi milý kolega. Kdo je příslušný referent? Tendence je stoupající. 

Mám jeden soukromý vchod. Je docela větrno. 
Tady se uplatňuje stejný 

princip. 

To je německé zastupitelství. Atmosféra je skvělá. Z jakého prostředí pocházíš? 

Papež je hlavou katolické 
církve. 

Je naší budoucí kancléřkou. To je jednoduchý princip. 

To ti přeji z celého srdce. To platí pro celý svět. 
To je v centrálním nervovém 

systému. 

Mám staré auto. On je světoznámý sportovec. Potřebuji více času. 
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Der Fluss ist nicht breit. 
Meine alte Wohnung war 

klein. 
Ich habe mehrere Jobs. 

Ich bin rein privat hier. 
Deutschland ist weltweit 

bekannt für sein gutes Bier. 
Diese Frucht ist sehr exotisch. 

Wann kommt die nächste 
Folge? 

Das ist meine private 
Angelegenheit. 

Ich komme regelmäßig 
hierher. 

Ist das der richtige Weg? Ist das dein alter Wagen? 
Sie tragen die traditionellen 

Kleider. 

Ich treffe alle notwendigen 
Vorbereitungen. 

Es ist ein merkwürdiger 
Laden. 

bei allem nötigen Respekt 
gegenüber 

Ich bin ein regelmäßiger Leser 
dieser Zeitung. 

Er ist ein guter Schauspieler. Das ist ein großes Ereignis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
51 

Mám více jobů. Můj starý byt byl malý. Řeka není široká. 

Toto ovoce je velmi exotické. 
Německo je po celém světě 
známé svým dobrým pivem. 

Jsem zde zcela soukromě. 

Chodí sem pravidelně. 
To je moje soukromá 

záležitost. 
Kdy přijde další díl? 

Nosí tradiční oblečení. Je to tvůj starý vůz? Je to ta správná cesta? 

při všem možném respektu 
vůči 

To je pozoruhodná ráže. 
Provádím všechny nutné 

přípravy. 

To je velká událost. On je dobrý herec. 
Jsem pravidelným čtenářem 

těch novin. 
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Das ist doch unmenschlich. 
Ich fahre mit meinem eigenen 

Auto. 
Da sind auch noch andere 

Leute. 

Das ist doch 
selbstverständlich. 

Das ist aber schick! -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  
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Jsou tady také další lidé. Jedu svým vlastním autem. To je přece nelidské. 

-  To je ale vkusné. To je přece samozřejmé. 
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Lekce 16_skloň.příd.jmen_test     

•  Služby jsou v Německu velmi drahé. ................................................................. 

•  To je úžasné panorama. ................................................................. 

•  Patříme k vedoucím podnikům. ................................................................. 

•  To je moje nová kuchyň. ................................................................. 

•  Čtu teď třetí díl té série. ................................................................. 

•  Je to tvůj starý vůz? ................................................................. 

•  To je v centrálním nervovém systému. ................................................................. 

•  On má zahraniční průkaz. ................................................................. 

•  Má vysoké příjmy. ................................................................. 

•  To je má nová komoda. ................................................................. 

•  Nejsem žádný dobrý lyžař. ................................................................. 

•  Mám více jobů. ................................................................. 

•  Jsou tady také další lidé. ................................................................. 

•  Německo je po celém světě známé svým 
dobrým pivem. 

................................................................. 

•  Provádím všechny nutné přípravy. ................................................................. 

•  To je nějaký nový prostředek. ................................................................. 

•  To je jednoduchý princip. ................................................................. 

•  Jsem pravidelným čtenářem těch novin. ................................................................. 

•  Uvidíme se za půl roku. ................................................................. 

•  To ti přeji z celého srdce. ................................................................. 

•  Řeka není široká. ................................................................. 

•  Mám staré auto. ................................................................. 
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•  Stejně jdu. ................................................................. 

•  Potřebuji novou kancelářskou židli. ................................................................. 

•  Použití je zpoplatněno. ................................................................. 

•  Jsem zastupujícím ředitelem. ................................................................. 

•  Nabízím nanejvýš sto euro. ................................................................. 

•  To je pozoruhodná ráže. ................................................................. 

•  Mám ostatně jednoho nového učitele. ................................................................. 

•  Můj starý byt byl malý. ................................................................. 

•  Pravděpodobně to leží na baterii. ................................................................. 

•  Atmosféra je skvělá. ................................................................. 

•  Zemědělství je těžký obor. ................................................................. 

•  Nové letiště v Berlíně ještě není hotovo. ................................................................. 

•  Jsem jedním z mnoha úředníků. ................................................................. 

•  Mám rád čerstvé ovoce. ................................................................. 

•  Mám starý selský dům. ................................................................. 

•  Jsem v dobré společnosti. ................................................................. 

•  Mám studený nos. ................................................................. 

•  To je přece nelidské. ................................................................. 

•  Jsou tohle nějaké nové šaty? ................................................................. 

•  Můj milý muž. ................................................................. 

•  Je naší budoucí kancléřkou. ................................................................. 

•  Mám jeden soukromý vchod. ................................................................. 

•  Půl kuřete, prosím. ................................................................. 
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•  Chodí sem pravidelně. ................................................................. 

•  Je to ta správná cesta? ................................................................. 

•  Tendence je stoupající. ................................................................. 

•  Nosí tradiční oblečení. ................................................................. 

•  To platí pro celý svět. ................................................................. 

•  Slavíme založení nové firmy. ................................................................. 

•  Z jakého prostředí pocházíš? ................................................................. 

•  Brzké uzdravení. ................................................................. 

•  To je Kolínský dóm. ................................................................. 

•  Mám dobré reflexy. ................................................................. 

•  Toto ovoce je velmi exotické. ................................................................. 

•  On je světoznámý sportovec. ................................................................. 

•  To stačí nanejvýš na druhé místo. ................................................................. 

•  To je velmi milý kolega. ................................................................. 

•  To je německé zastupitelství. ................................................................. 

•  Kdy přijde další díl? ................................................................. 

•  To je moje soukromá záležitost. ................................................................. 

•  Je docela větrno. ................................................................. 

•  Papež je hlavou katolické církve. ................................................................. 

•  Tomu říkám dobrá služba. ................................................................. 

•  Mám rád čerstvé jahody. ................................................................. 

•  Cesta na dovolenou není vždy příjemná. ................................................................. 

•  Jsem zde zcela soukromě. ................................................................. 
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•  On je celkově současný. ................................................................. 

•  To je taková věc. ................................................................. 

•  Měl bys peníze na nový Mercedes? ................................................................. 

•  To je slavná pamětihodnost. ................................................................. 

•  To je moje povolání. ................................................................. 

•  Náklady každoročně rostou. ................................................................. 

•  Mám zvýšenou teplotu. ................................................................. 

•  On je dobrý herec. ................................................................. 

•  Mám jisté představy. ................................................................. 

•  při všem možném respektu vůči ................................................................. 

•  Mám novou pohovku. ................................................................. 

•  Tady se uplatňuje stejný princip. ................................................................. 

•  Potřebuji více času. ................................................................. 

•  Mám jen jedno jediné přání. ................................................................. 

•  Situace je nanejvýš znepokojivá. ................................................................. 

•  To je velká událost. ................................................................. 

•  Centrum Kolína stojí za vidění. ................................................................. 

•  Jedu svým vlastním autem. ................................................................. 

•  Dnes začíná nové pololetí. ................................................................. 

•  To je třetí pivo. ................................................................. 

•  To je přece samozřejmé. ................................................................. 

•  Mám velkou slovní zásobu. ................................................................. 

•  Kdo je příslušný referent? ................................................................. 
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•  Je to opravdu smysluplné? ................................................................. 

•  To je ale vkusné. ................................................................. 

•  Architektura je nepopsatelná. ................................................................. 

•  To je náš velký sál. ................................................................. 
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Lekce 16_skloň.příd.jmen_test_řešení   

•  Služby jsou v Německu velmi drahé. •  Dienstleistungen sind in Deutschland sehr 
teuer. 

•  To je úžasné panorama. •  Das ist eine tolle Skyline. 

•  Patříme k vedoucím podnikům. •  Wir gehören zu den führenden Unternehmen. 

•  To je moje nová kuchyň. •  Das ist meine neue Küche. 

•  Čtu teď třetí díl té série. •  Ich lese jetzt den dritten Teil der Serie. 

•  Je to tvůj starý vůz? •  Ist das dein alter Wagen? 

•  To je v centrálním nervovém systému. •  Das liegt im zentralen Nervensystem. 

•  On má zahraniční průkaz. •  Er hat einen ausländischen Führerschein. 

•  Má vysoké příjmy. •  Er hat hohe Einnahmen. 

•  To je má nová komoda. •  Das ist meine neue Kommode. 

•  Nejsem žádný dobrý lyžař. •  Ich bin kein guter Skifahrer. 

•  Mám více jobů. •  Ich habe mehrere Jobs. 

•  Jsou tady také další lidé. •  Da sind auch noch andere Leute. 

•  Německo je po celém světě známé svým 
dobrým pivem. 

•  Deutschland ist weltweit bekannt für sein 
gutes Bier. 

•  Provádím všechny nutné přípravy. •  Ich treffe alle notwendigen Vorbereitungen. 

•  To je nějaký nový prostředek. •  Das ist ein neues Mittel. 

•  To je jednoduchý princip. •  Es ist ein einfaches Prinzip. 

•  Jsem pravidelným čtenářem těch novin. •  Ich bin ein regelmäßiger Leser dieser 
Zeitung. 

•  Uvidíme se za půl roku. •  Wir sehen uns in einem halben Jahr. 

•  To ti přeji z celého srdce. •  Das gönne ich dir von ganzem Herzen. 

•  Řeka není široká. •  Der Fluss ist nicht breit. 

•  Mám staré auto. •  Ich habe einen alten Wagen. 

•  Stejně jdu. •  Ich gehe ebenfalls. 

•  Potřebuji novou kancelářskou židli. •  Ich brauche einen neuen Bürostuhl. 

•  Použití je zpoplatněno. •  Die Nutzung ist kostenpflichtig. 

•  Jsem zastupujícím ředitelem. •  Ich bin der stellvertretende Geschäftsführer. 

•  Nabízím nanejvýš sto euro. •  Ich biete höchstens 100 Euro an. 

•  To je pozoruhodná ráže. •  Es ist ein merkwürdiger Laden. 

•  Mám ostatně jednoho nového učitele. •  Ich habe übrigens einen neuen Lehrer. 
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•  Můj starý byt byl malý. •  Meine alte Wohnung war klein. 

•  Pravděpodobně to leží na baterii. •  Es liegt möglicherweise an der Batterie. 

•  Atmosféra je skvělá. •  Die Stimmung ist großartig. 

•  Zemědělství je těžký obor. •  Die Landwirtschaft ist ein schweres Geschäft. 

•  Nové letiště v Berlíně ještě není hotovo. •  Der neue Flughafen in Berlin ist noch nicht 
fertig. 

•  Jsem jedním z mnoha úředníků. •  Ich bin einer von vielen Angestellten. 

•  Mám rád čerstvé ovoce. •  Ich liebe frisches Obst. 

•  Mám starý selský dům. •  Ich habe ein altes Bauernhaus. 

•  Jsem v dobré společnosti. •  Ich bin in guter Gesellschaft. 

•  Mám studený nos. •  Ich habe eine kalte Nase. 

•  To je přece nelidské. •  Das ist doch unmenschlich. 

•  Jsou tohle nějaké nové šaty? •  Ist das ein neues Kleid? 

•  Můj milý muž. •  Mein lieber Mann! 

•  Je naší budoucí kancléřkou. •  Sie ist unsere künftige Kanzlerin. 

•  Mám jeden soukromý vchod. •  Ich habe einen privaten Eingang. 

•  Půl kuřete, prosím. •  Ein halbes Hähnchen, bitte. 

•  Chodí sem pravidelně. •  Ich komme regelmäßig hierher. 

•  Je to ta správná cesta? •  Ist das der richtige Weg? 

•  Tendence je stoupající. •  Die Tendenz ist steigend. 

•  Nosí tradiční oblečení. •  Sie tragen die traditionellen Kleider. 

•  To platí pro celý svět. •  Das gilt für die ganze Welt. 

•  Slavíme založení nové firmy. •  Wir feiern die Gründung der neuen Firma. 

•  Z jakého prostředí pocházíš? •  Aus welcher Umgebung stammst du? 

•  Brzké uzdravení. •  Gute Besserung. 

•  To je Kolínský dóm. •  Das ist der Kölner Dom. 

•  Mám dobré reflexy. •  Ich habe gute Reflexe. 

•  Toto ovoce je velmi exotické. •  Diese Frucht ist sehr exotisch. 

•  On je světoznámý sportovec. •  Er ist ein weltbekannter Sportler. 

•  To stačí nanejvýš na druhé místo. •  Das reicht allenfalls zum 2. Platz. 

•  To je velmi milý kolega. •  Das ist ein sehr netter Kollege. 

•  To je německé zastupitelství. •  Das ist die deutsche Botschaft. 

•  Kdy přijde další díl? •  Wann kommt die nächste Folge? 
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•  To je moje soukromá záležitost. •  Das ist meine private Angelegenheit. 

•  Je docela větrno. •  Es ist sehr windig. 

•  Papež je hlavou katolické církve. •  Der Papst ist das Oberhaupt der katholischen 
Kirche. 

•  Tomu říkám dobrá služba. •  Das nenne ich guten Service. 

•  Mám rád čerstvé jahody. •  Ich mag frische Erdbeeren. 

•  Cesta na dovolenou není vždy příjemná. •  Eine Urlaubsreise ist nicht immer angenehm. 

•  Jsem zde zcela soukromě. •  Ich bin rein privat hier. 

•  On je celkově současný. •  Er ist all gegenwärtig. 

•  To je taková věc. •  Das ist so eine Sache. 

•  Měl bys peníze na nový Mercedes? •  Hättest du Geld für einen neuen Mercedes? 

•  To je slavná pamětihodnost. •  Das ist eine berühmte Sehenswürdigkeit. 

•  To je moje povolání. •  Das ist meine Berufung. 

•  Náklady každoročně rostou. •  Die Kosten steigen jährlich. 

•  Mám zvýšenou teplotu. •  Ich habe erhöhte Temperatur. 

•  On je dobrý herec. •  Er ist ein guter Schauspieler. 

•  Mám jisté představy. •  Ich habe gewisse Vorstellungen. 

•  při všem možném respektu vůči •  bei allem nötigen Respekt gegenüber 

•  Mám novou pohovku. •  Ich habe ein neues Sofa. 

•  Tady se uplatňuje stejný princip. •  Das gleiche Prinzip kommt hier zur 
Anwendung. 

•  Potřebuji více času. •  Ich brauche mehr Zeit. 

•  Mám jen jedno jediné přání. •  Ich habe nur einen einzigen Wunsch. 

•  Situace je nanejvýš znepokojivá. •  Die Situation ist äußerst Beunruhigend. 

•  To je velká událost. •  Das ist ein großes Ereignis. 

•  Centrum Kolína stojí za vidění. •  Die Kölner Innenstadt ist sehr sehenswert. 

•  Jedu svým vlastním autem. •  Ich fahre mit meinem eigenen Auto. 

•  Dnes začíná nové pololetí. •  Heute beginnt das neue Halbjahr. 

•  To je třetí pivo. •  Das ist das dritte Bier. 

•  To je přece samozřejmé. •  Das ist doch selbstverständlich. 

•  Mám velkou slovní zásobu. •  Ich habe einen großen Wortschatz. 

•  Kdo je příslušný referent? •  Wer ist der zuständige Sachbearbeiter? 

•  Je to opravdu smysluplné? •  Ist das wirklich sinnvoll? 
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•  To je ale vkusné. •  Das ist aber schick! 

•  Architektura je nepopsatelná. •  Die Architektur ist unbeschreiblich. 

•  To je náš velký sál. •  Das ist unser großer Saal. 
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•  früh •  brzy 

•  traditionellen •  tradiční 

•  am schnellsten •  nejrychlejší 

•  hellgrün •  světlezelený 

•  uralt •  velmi starý 

•  länger •  delší 

•  modisch •  módní 

•  alt, älter, am ältesten •  starý, starší, nejstarší 

•  merkwürdig •  pozoruhodný 

•  am kleinsten •  nejmenší 

•  statt •  namísto 

•  immer schneller •  stále rychleji 

•  südlich von •  jižně od 

•  nötig •  nutný 

•  scharf •  ostrý 

•  zwar •  sice 

•  nett •  milý 

•  vorsichtiger •  opatněji 

•  Städte, die •  města 

•  Beziehungen, die •  vztahy 

•  gut, besser, am besten •  dobrý, lepší, nejlepší 

•  jung, jünger, am jüngsten •  mladý, mladší, nejmladší 

•  Aussicht, die •  výhled 

•  kurz, kürzer, am kürzesten •  krátký, kratší, nejkratší 

•  Berg, der •  hora 

•  hoher •  vyšší 

•  notwendig •  nutný 

•  gelegentlich •  příležitostně 

•  Buchstabe, der •  písmeno 

•  in Zukunft •  v budoucnu 

•  viel, mehr, am meisten •  hodně, více, nejvíce 
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•  Angabe, die •  údaj 

•  Freiheit, die •  svoboda 

•  Integration, die •  integrace 

•  Soße, die •  omáčka 

•  billig •  levný 

•  verbunden •  zavázán 

•  üblich •  obvyklý 

•  unverändert •  nezměněný 

•  kalt, kälter, am kältesten •  studený, studenější, nejstudenější 

•  groß, grösser, am größten •  velký, větší, největší 

•  höchst •  nejvýš 

•  hoch, höher, am höchsten •  vysoký, vyšší, nejvyšší 

•  reich •  bohatý 

•  Teilnahme, die •  účastnit se 

•  notwendig •  nutný 

•  Holz, das •  dřevo 

•  lieb •  milý 

•  desto •  tím 

•  jüngste •  nejmladší 

•  nationale •  národní 

•  vorstellbar •  představitelný 

•  schwindlig •  špatně, zle 

•  gern, lieber, am liebsten •  rád, raději, nejraději 

•  froh •  šťastný 

•  bloß •  jen 

•  höher •  vyšší 

•  Abschied, der •  rozloučení 

•  Rang, der •  hodnost 

•  wenigstens •  přinejmenším 

•  regelmäßig •  pravidelný 

•  Süden, der •  jih 

•  U-Bahn, die •  metro, podzemní dráha 
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•  Schluss, der •  konec 

•  sichtbar •  viditelný 

•  jüdisch •  židovský 

•  Gewicht, das •  váha 

•  preiswert •  cenově výhodný, přiměřený ceně 

•  höchste •  nejvyšší 

•  nötig •  nutný 

•  klug •  chytrý 

•  Verkehrsmittel, das •  dopravní prostředek 

•  Stadtviertel, das •  městská čtvrť 

•  am schönsten •  nejhezčí 

•  höflich •  zdvořilý 

•  übrigen •  ostatně 

•  unterschiedlich •  rozdílný 

•  traurig •  smutný 

•  besser •  lepší 

•  nett •  milý 

•  stärker •  silnější 

•  heftig •  prudký 

•  nötig •  nutný 

•  leer •  prázdný 

•  höflich •  zdvořilý 

•  sinnvoll •  smysluplné 

•  Abschied, der •  rozloučení 

•  Medizin, die •  medicína 

•  warm, wärmer, am wärmsten •  teplý, teplejší, nejteplejší 

•  Schluss, der •  konec 

•  Quartal, das •  kvartál 

•  flexibel •  flexibilní, pružný 

•  unterrichtet •  informován, poučen 

•  menschlich •  lidské 

•  wichtigste •  nejdůležitější 
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•  am teuersten •  nejdražší 

•  Alltag, der •  všední den 

•  wichtigste •  nejdůležitější 

•  unglaublich •  neuvěřitelný 

•  Je •  čím 
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•  jižně od •  südlich von 

•  viditelný •  sichtbar 

•  rozloučení •  Abschied, der 

•  židovský •  jüdisch 

•  rozloučení •  Abschied, der 

•  zdvořilý •  höflich 

•  zdvořilý •  höflich 

•  levný •  billig 

•  stále rychleji •  immer schneller 

•  zavázán •  verbunden 

•  dopravní prostředek •  Verkehrsmittel, das 

•  lidské •  menschlich 

•  mladý, mladší, nejmladší •  jung, jünger, am jüngsten 

•  nejhezčí •  am schönsten 

•  velmi starý •  uralt 

•  nejmenší •  am kleinsten 

•  starý, starší, nejstarší •  alt, älter, am ältesten 

•  nutný •  notwendig 

•  flexibilní, pružný •  flexibel 

•  obvyklý •  üblich 

•  prudký •  heftig 

•  nezměněný •  unverändert 

•  lepší •  besser 

•  svoboda •  Freiheit, die 

•  cenově výhodný, přiměřený ceně •  preiswert 
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•  váha •  Gewicht, das 

•  jen •  bloß 

•  nejmladší •  jüngste 

•  nejvýš •  höchst 

•  pravidelný •  regelmäßig 

•  velký, větší, největší •  groß, grösser, am größten 

•  konec •  Schluss, der 

•  nutný •  notwendig 

•  špatně, zle •  schwindlig 

•  dobrý, lepší, nejlepší •  gut, besser, am besten 

•  nutný •  nötig 

•  namísto •  statt 

•  dřevo •  Holz, das 

•  studený, studenější, nejstudenější •  kalt, kälter, am kältesten 

•  krátký, kratší, nejkratší •  kurz, kürzer, am kürzesten 

•  nejdražší •  am teuersten 

•  integrace •  Integration, die 

•  silnější •  stärker 

•  smysluplné •  sinnvoll 

•  kvartál •  Quartal, das 

•  města •  Städte, die 

•  milý •  nett 

•  údaj •  Angabe, die 

•  hora •  Berg, der 

•  módní •  modisch 

•  šťastný •  froh 

•  hodnost •  Rang, der 

•  vztahy •  Beziehungen, die 

•  neuvěřitelný •  unglaublich 

•  účastnit se •  Teilnahme, die 

•  jih •  Süden, der 

•  nejvyšší •  höchste 



 
68 

•  rozdílný •  unterschiedlich 

•  pozoruhodný •  merkwürdig 

•  v budoucnu •  in Zukunft 

•  chytrý •  klug 

•  delší •  länger 

•  světlezelený •  hellgrün 

•  medicína •  Medizin, die 

•  prázdný •  leer 

•  tím •  desto 

•  nejrychlejší •  am schnellsten 

•  národní •  nationale 

•  nejdůležitější •  wichtigste 

•  informován, poučen •  unterrichtet 

•  bohatý •  reich 

•  ostrý •  scharf 

•  konec •  Schluss, der 

•  brzy •  früh 

•  přinejmenším •  wenigstens 

•  milý •  nett 

•  tradiční •  traditionellen 

•  všední den •  Alltag, der 

•  ostatně •  übrigen 

•  hodně, více, nejvíce •  viel, mehr, am meisten 

•  opatněji •  vorsichtiger 

•  rád, raději, nejraději •  gern, lieber, am liebsten 

•  teplý, teplejší, nejteplejší •  warm, wärmer, am wärmsten 

•  výhled •  Aussicht, die 

•  metro, podzemní dráha •  U-Bahn, die 

•  vyšší •  hoher 

•  příležitostně •  gelegentlich 

•  písmeno •  Buchstabe, der 

•  vysoký, vyšší, nejvyšší •  hoch, höher, am höchsten 
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•  smutný •  traurig 

•  nutný •  nötig 

•  městská čtvrť •  Stadtviertel, das 

•  vyšší •  höher 

•  omáčka •  Soße, die 

•  milý •  lieb 

•  nutný •  nötig 

•  nejdůležitější •  wichtigste 

•  představitelný •  vorstellbar 

•  sice •  zwar 

•  čím •  Je 
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Lekce 17_stup.příd.jmen_pravidla používání     
 
V této lekci se také naučíme stupňovat přídavná jména. 
 
Přídavné jméno v přísudku (samostatně stojící) 
1. stupeň pěkný  schön  Ten dům je pěkný  Das Haus ist schön. 
Druhý stupeň přídavného jména tvoříme pomocí koncovky -er.  
2. stupeň pěknější schön-er Ten dům je pěknější Das Haus ist schöner. 
Třetí stupeň pomocí předložky  am a koncovky -sten. 
3. stupeň  nejpěknější   am schönsten  Ten dům je nejpěknější Das Haus ist am schönsten. 
 
Další příklady 
klein kleiner  am kleinsten  malý, menší, nejmenší 
schnell schneller am schnellsten rychlý, rychlejší, nejrychlejší 
teuer teurer  am teuersten  drahý, dražší, nejdražší 
billig billiger  am billigsten  levný, levnější, nejlevnější 
 
Přídavné jméno v přívlastku – rozlišujeme po členu určitém a neurčitém: 
 
1. stupeň Das ist das schöne Haus.  To je ten pěkný dům. 
 Das ist ein schönes Haus.  To je pěkný dům. 
 
2. stupeň  Das ist das schönere Haus.  To je ten pěknější dům. 
 Das ist ein schöneres Haus.  To je pěknější dům. 
 
Třetí stupeň přídavného jména vyjadřuje jedinečnost, proto je před třetím stupněm vždy člen určitý.  
3. stupeň Das ist das schönste Haus.  To je nejpěknější dům. 
 
U některých přídavných jmen dochází k přehlaskování kmenové samohlásky: 
 
jung jünger  am jüngsten   mladý mladší nejmladší 
alt älter am ältesten  starý starší nejstarší 
groß größer am größten  velký větší největší 
kurz kürzer am kürzesten  krátký kratší nejkratší 
warm wärmer   am wärmsten teplý teplejší nejteplejší 
hoch höher am höchsten  vysoký vyšší nejvyšší 
 
Některá přídavná jména tvoří druhý a třetí stupeň nepravidelně. Tvary se od výchozích přídavných jmen 
nedají nijak odvodit, musíme se je proto naučit. 
 
gut besser   am besten       dobrý  lepší nejlepší 
viel mehr  am meisten  hodně  více nejvíce  
gern lieber  am liebsten  rád  raději nejraději 
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•  Das Haus ist am größten. •  Ten dům je největší. 

•  Die Situation ist unverändert. •  Situace je nezměněna. 

•  Der Bus ist das beste Verkehrsmittel in der 
Stadt. 

•  Autobus je nejlepším dopravním prostředkem 
ve městě. 

•  Kannst du wenigstens etwas früher kommen? •  Můžeš alespoň přijít trochu dříve? 

•  Der Alex ist das höchste Gebäude in Berlin. •  Alex je nejvyšší budova v Berlíně. 

•  Das ist höchst seltsam. •  To je nanejvýš zvláštní. 

•  Lieber Wein statt Wasser. •  Raději víno než vodu. 

•  Diese Angaben sind richtig. •  Tyto údaje jsou správné. 

•  Er ist kaum noch sichtbar. •  On je sotva ještě viditelný. 

•  Er ist stärker als ich. •  On je silnější než já. 

•  Das Haus ist am kleinsten. •  Ten dům je nejmenší. 

•  Der Tank ist leer. •  Nádrž je prázdná. 

•  Dieses Quartal ist besser als das vergangene. •  Tento kvartál je lepší než minulý. 

•  Das wichtigste kommt noch. •  To nejdůležitější teprve přijde. 

•  Der Alltag ist langweilig. •  Všední den je nudný. 

•  Mir ist kalt. •  Je mi chladno. 

•  April ist wärmer als Februar. •  Duben je teplejší než únor. 

•  Irren ist menschlich. •  Mýlit se je lidské. 

•  Im Süden ist es wärmer als hier. •  Na jihu je tepleji než tady. 

•  Das Holz ist trocken. •  Dřevo je suché. 

•  Ich gehe gelegentlich ins Kino. •  Příležitostně chodím do kina. 

•  Im übrigen lerne ich lieber Deutsch. •  Ostatně se učím raději německy. 

•  Er ist der jüngste der Kinder. •  On je nejmladší z dětí. 

•  Das ist besser. •  To je lepší. 

•  Ist noch mehr Soße da? •  Je tam ještě více omáčky? 

•  Die U-Bahn ist meistens pünktlich. •  Metro je většinou přesné. 

•  Ich habe zwar zu wenig Geld ... •  Mám sice příliš málo peněz 

•  Ehrlichkeit ist mir das wichtigste. •  Čestnost je pro mě nejdůležitější. 

•  Das ist das älteste Stadtviertel. •  To je nejstarší městská čtvrť. 

•  In Zukunft bin ich vorsichtiger. •  V budoucnu budu opatrnější. 

•  Die Freiheit ist das höchste Gut. •  Svoboda je nejvyšší dobro. 
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•  Die Teilnahme ist freiwillig. •  Účast je dobrovolná. 

•  Das Auto ist am schnellsten. •  To auto je nejrychlejší 

•  Das ist südlich von hier. •  To je jižně odsud. 

•  Das Beste kommt zum Schluss. •  Nejlepší přijde nakonec. 

•  Ich habe gute Beziehungen. •  Mám dobré vztahy. 

•  Da sind unsere Ansichten unterschiedlich. •  Tady jsou naše názory odlišné. 

•  Chinesische Buchstaben sind unlernbar. •  Čínská písmena jsou nenaučitelná. 

•  Integration ist nicht immer leicht. •  Integrace není vždy snadná. 

•  Die Frau ist am jüngsten. •  Ta paní je nejmladší. 

•  Das Haus ist am schönsten. •  Ten dům je nejhezčí. 

•  Je mehr desto besser. •  Čím více tím lépe. 

•  Der Abschied ist schwer. •  Rozloučení je těžké. 

•  Er kam zu dem gleichen Schluss. •  Dospěl ke stejnému závěru. 

•  Das Gewicht ist zu hoch. •  Váha je příliš vysoká. 

•  Er fuhr immer schneller und schneller. •  Jezdil stále rychleji a rychleji. 

•  Die Medizin ist auf diesem Gebiet weit 
fortgeschritten. 

•  Medicína je v této oblasti velmi pokročilá. 

•  Die Aussicht ist großartig. •  Výhled je velkolepý. 

•  Das Auto ist am teuersten. •  To auto je nejdražší. 

•  Die Strecke ist am kürzesten. •  Ta cesta je nejkratší. 

•  Es ist billiger. •  To je levnější. 

•  Das ist unser höchster Berg. •  To je naše nejvyšší hora. 

•  Dich habe ich für klüger gehalten. •  Tebe jsem měl za chytřejšího. 

•  Die Städte mit den meisten Einwohnern sind 
zum Beispiel Berlin und Hamburg. 

•  Města s nejvíce obyvateli jsou např. Berlín a 
Hamburg. 

•  Das war ein hoher Preis. •  To byla vyšší cena. 

•  Jetzt ist es besser. •  Teď je to lepší. 

•  Warum kommst du so früh? •  Proč jdeš tak brzy? 

•  Das ist sehr preiswert. •  To je velmi výhodné. 

•  Der Kurs steigt sicher noch höher. •  Kurs vystoupí určitě ještě výše. 

•  Der Tod ist unvermeidlich. •  Smrt je nevyhnutelná. 

•  Ist das üblich? •  Je to obvyklé? 

•  Die Frau ist am ältesten. •  Ta žena je nejstarší. 
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•  Ich ziehe näher zur Arbeit. •  Stěhuji se blíže k práci. 

•  Ich bleibe noch einen Tag länger. •  Zůstanu ještě jeden den déle. 

•  Mit bloßen Fingern. •  S holými prsty. 

•  Ich bin zeitlich sehr flexibel. •  Jsem časově velmi flexibilní. 

•  Er hat jüdische Wurzeln. •  Má židovské kořeny. 

•  Er hat einen höheren Rang als ich. •  On má vyšší hodnost než já. 

•  Das Haus ist höher. •  Ten dům je vyšší. 

•  Je mehr desto besser. •  Čím více tím lépe. 
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•  Čestnost je pro mě nejdůležitější. •  Ehrlichkeit ist mir das wichtigste. 

•  Integrace není vždy snadná. •  Integration ist nicht immer leicht. 

•  Nejlepší přijde nakonec. •  Das Beste kommt zum Schluss. 

•  Proč jdeš tak brzy? •  Warum kommst du so früh? 

•  Je tam ještě více omáčky? •  Ist noch mehr Soße da? 

•  Kurs vystoupí určitě ještě výše. •  Der Kurs steigt sicher noch höher. 

•  To nejdůležitější teprve přijde. •  Das wichtigste kommt noch. 

•  Metro je většinou přesné. •  Die U-Bahn ist meistens pünktlich. 

•  On je nejmladší z dětí. •  Er ist der jüngste der Kinder. 

•  Teď je to lepší. •  Jetzt ist es besser. 

•  Dřevo je suché. •  Das Holz ist trocken. 

•  Duben je teplejší než únor. •  April ist wärmer als Februar. 

•  Ta žena je nejstarší. •  Die Frau ist am ältesten. 

•  On má vyšší hodnost než já. •  Er hat einen höheren Rang als ich. 

•  To je lepší. •  Das ist besser. 

•  Nádrž je prázdná. •  Der Tank ist leer. 

•  Jsem časově velmi flexibilní. •  Ich bin zeitlich sehr flexibel. 

•  Zůstanu ještě jeden den déle. •  Ich bleibe noch einen Tag länger. 

•  To je velmi výhodné. •  Das ist sehr preiswert. 

•  Mám dobré vztahy. •  Ich habe gute Beziehungen. 

•  Ta cesta je nejkratší. •  Die Strecke ist am kürzesten. 

•  Ten dům je nejhezčí. •  Das Haus ist am schönsten. 
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•  Příležitostně chodím do kina. •  Ich gehe gelegentlich ins Kino. 

•  Na jihu je tepleji než tady. •  Im Süden ist es wärmer als hier. 

•  Tyto údaje jsou správné. •  Diese Angaben sind richtig. 

•  Jezdil stále rychleji a rychleji. •  Er fuhr immer schneller und schneller. 

•  Čínská písmena jsou nenaučitelná. •  Chinesische Buchstaben sind unlernbar. 

•  To je nanejvýš zvláštní. •  Das ist höchst seltsam. 

•  Raději víno než vodu. •  Lieber Wein statt Wasser. 

•  Můžeš alespoň přijít trochu dříve? •  Kannst du wenigstens etwas früher kommen? 

•  Mám sice příliš málo peněz •  Ich habe zwar zu wenig Geld ... 

•  Váha je příliš vysoká. •  Das Gewicht ist zu hoch. 

•  Čím více tím lépe. •  Je mehr desto besser. 

•  On je silnější než já. •  Er ist stärker als ich. 

•  To byla vyšší cena. •  Das war ein hoher Preis. 

•  Má židovské kořeny. •  Er hat jüdische Wurzeln. 

•  Svoboda je nejvyšší dobro. •  Die Freiheit ist das höchste Gut. 

•  Ten dům je vyšší. •  Das Haus ist höher. 

•  To auto je nejrychlejší •  Das Auto ist am schnellsten. 

•  To auto je nejdražší. •  Das Auto ist am teuersten. 

•  Stěhuji se blíže k práci. •  Ich ziehe näher zur Arbeit. 

•  Tady jsou naše názory odlišné. •  Da sind unsere Ansichten unterschiedlich. 

•  To je jižně odsud. •  Das ist südlich von hier. 

•  Je to obvyklé? •  Ist das üblich? 

•  Je mi chladno. •  Mir ist kalt. 

•  Autobus je nejlepším dopravním prostředkem 
ve městě. 

•  Der Bus ist das beste Verkehrsmittel in der 
Stadt. 

•  Ostatně se učím raději německy. •  Im übrigen lerne ich lieber Deutsch. 

•  Smrt je nevyhnutelná. •  Der Tod ist unvermeidlich. 

•  Všední den je nudný. •  Der Alltag ist langweilig. 

•  Mýlit se je lidské. •  Irren ist menschlich. 

•  Města s nejvíce obyvateli jsou např. Berlín a 
Hamburg. 

•  Die Städte mit den meisten Einwohnern sind 
zum Beispiel Berlin und Hamburg. 

•  To je levnější. •  Es ist billiger. 

•  Výhled je velkolepý. •  Die Aussicht ist großartig. 
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•  S holými prsty. •  Mit bloßen Fingern. 

•  On je sotva ještě viditelný. •  Er ist kaum noch sichtbar. 

•  Ten dům je nejmenší. •  Das Haus ist am kleinsten. 

•  To je naše nejvyšší hora. •  Das ist unser höchster Berg. 

•  V budoucnu budu opatrnější. •  In Zukunft bin ich vorsichtiger. 

•  Alex je nejvyšší budova v Berlíně. •  Der Alex ist das höchste Gebäude in Berlin. 

•  Medicína je v této oblasti velmi pokročilá. •  Die Medizin ist auf diesem Gebiet weit 
fortgeschritten. 

•  Ta paní je nejmladší. •  Die Frau ist am jüngsten. 

•  To je nejstarší městská čtvrť. •  Das ist das älteste Stadtviertel. 

•  Tebe jsem měl za chytřejšího. •  Dich habe ich für klüger gehalten. 

•  Ten dům je největší. •  Das Haus ist am größten. 

•  Rozloučení je těžké. •  Der Abschied ist schwer. 

•  Situace je nezměněna. •  Die Situation ist unverändert. 

•  Dospěl ke stejnému závěru. •  Er kam zu dem gleichen Schluss. 

•  Účast je dobrovolná. •  Die Teilnahme ist freiwillig. 

•  Tento kvartál je lepší než minulý. •  Dieses Quartal ist besser als das vergangene. 

•  Čím více tím lépe. •  Je mehr desto besser. 

 

Lekce17_stup.příd.jmen_poslouchejte německy!    

•  Váha je příliš vysoká. •  Das Gewicht ist zu hoch. 

•  Integrace není vždy snadná. •  Integration ist nicht immer leicht. 

•  Nádrž je prázdná. •  Der Tank ist leer. 

•  Kurs vystoupí určitě ještě výše. •  Der Kurs steigt sicher noch höher. 

•  Jezdil stále rychleji a rychleji. •  Er fuhr immer schneller und schneller. 

•  Čínská písmena jsou nenaučitelná. •  Chinesische Buchstaben sind unlernbar. 

•  Tebe jsem měl za chytřejšího. •  Dich habe ich für klüger gehalten. 

•  Je tam ještě více omáčky? •  Ist noch mehr Soße da? 

•  Raději víno než vodu. •  Lieber Wein statt Wasser. 

•  Ten dům je největší. •  Das Haus ist am größten. 

•  Mám sice příliš málo peněz •  Ich habe zwar zu wenig Geld ... 

•  Ostatně se učím raději německy. •  Im übrigen lerne ich lieber Deutsch. 

•  Mám dobré vztahy. •  Ich habe gute Beziehungen. 
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•  Ten dům je nejhezčí. •  Das Haus ist am schönsten. 

•  Na jihu je tepleji než tady. •  Im Süden ist es wärmer als hier. 

•  Ta cesta je nejkratší. •  Die Strecke ist am kürzesten. 

•  Tyto údaje jsou správné. •  Diese Angaben sind richtig. 

•  Je mi chladno. •  Mir ist kalt. 

•  To byla vyšší cena. •  Das war ein hoher Preis. 

•  Teď je to lepší. •  Jetzt ist es besser. 

•  Nejlepší přijde nakonec. •  Das Beste kommt zum Schluss. 

•  Medicína je v této oblasti velmi pokročilá. •  Die Medizin ist auf diesem Gebiet weit 
fortgeschritten. 

•  To je lepší. •  Das ist besser. 

•  Alex je nejvyšší budova v Berlíně. •  Der Alex ist das höchste Gebäude in Berlin. 

•  Ta paní je nejmladší. •  Die Frau ist am jüngsten. 

•  Ten dům je nejmenší. •  Das Haus ist am kleinsten. 

•  On je nejmladší z dětí. •  Er ist der jüngste der Kinder. 

•  Mýlit se je lidské. •  Irren ist menschlich. 

•  Zůstanu ještě jeden den déle. •  Ich bleibe noch einen Tag länger. 

•  To je nejstarší městská čtvrť. •  Das ist das älteste Stadtviertel. 

•  Je to obvyklé? •  Ist das üblich? 

•  Duben je teplejší než únor. •  April ist wärmer als Februar. 

•  Výhled je velkolepý. •  Die Aussicht ist großartig. 

•  Tento kvartál je lepší než minulý. •  Dieses Quartal ist besser als das vergangene. 

•  Dřevo je suché. •  Das Holz ist trocken. 

•  On je silnější než já. •  Er ist stärker als ich. 

•  To je velmi výhodné. •  Das ist sehr preiswert. 

•  Ta žena je nejstarší. •  Die Frau ist am ältesten. 

•  Města s nejvíce obyvateli jsou např. Berlín a 
Hamburg. 

•  Die Städte mit den meisten Einwohnern sind 
zum Beispiel Berlin und Hamburg. 

•  Účast je dobrovolná. •  Die Teilnahme ist freiwillig. 

•  Proč jdeš tak brzy? •  Warum kommst du so früh? 

•  Jsem časově velmi flexibilní. •  Ich bin zeitlich sehr flexibel. 

•  Rozloučení je těžké. •  Der Abschied ist schwer. 

•  Má židovské kořeny. •  Er hat jüdische Wurzeln. 
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•  To je nanejvýš zvláštní. •  Das ist höchst seltsam. 

•  To auto je nejrychlejší •  Das Auto ist am schnellsten. 

•  Tady jsou naše názory odlišné. •  Da sind unsere Ansichten unterschiedlich. 

•  Situace je nezměněna. •  Die Situation ist unverändert. 

•  S holými prsty. •  Mit bloßen Fingern. 

•  To nejdůležitější teprve přijde. •  Das wichtigste kommt noch. 

•  Autobus je nejlepším dopravním prostředkem 
ve městě. 

•  Der Bus ist das beste Verkehrsmittel in der 
Stadt. 

•  To je levnější. •  Es ist billiger. 

•  To je jižně odsud. •  Das ist südlich von hier. 

•  Všední den je nudný. •  Der Alltag ist langweilig. 

•  Ten dům je vyšší. •  Das Haus ist höher. 

•  On je sotva ještě viditelný. •  Er ist kaum noch sichtbar. 

•  Stěhuji se blíže k práci. •  Ich ziehe näher zur Arbeit. 

•  To je naše nejvyšší hora. •  Das ist unser höchster Berg. 

•  On má vyšší hodnost než já. •  Er hat einen höheren Rang als ich. 

•  Příležitostně chodím do kina. •  Ich gehe gelegentlich ins Kino. 

•  Čestnost je pro mě nejdůležitější. •  Ehrlichkeit ist mir das wichtigste. 

•  Můžeš alespoň přijít trochu dříve? •  Kannst du wenigstens etwas früher kommen? 

•  V budoucnu budu opatrnější. •  In Zukunft bin ich vorsichtiger. 

•  Metro je většinou přesné. •  Die U-Bahn ist meistens pünktlich. 

•  Čím více tím lépe. •  Je mehr desto besser. 

•  Dospěl ke stejnému závěru. •  Er kam zu dem gleichen Schluss. 

•  Svoboda je nejvyšší dobro. •  Die Freiheit ist das höchste Gut. 

•  Smrt je nevyhnutelná. •  Der Tod ist unvermeidlich. 

•  To auto je nejdražší. •  Das Auto ist am teuersten. 

•  Čím více tím lépe. •  Je mehr desto besser. 
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Im übrigen lerne ich lieber 
Deutsch. 

Irren ist menschlich. Mit bloßen Fingern. 

Ich ziehe näher zur Arbeit. Warum kommst du so früh? 
Die Medizin ist auf diesem 
Gebiet weit fortgeschritten. 

Ich bleibe noch einen Tag 
länger. 

Mir ist kalt. 
Die Städte mit den meisten 

Einwohnern sind zum Beispiel 
Berlin und Hamburg. 

Ich habe zwar zu wenig Geld 
... 

Der Kurs steigt sicher noch 
höher. 

Das war ein hoher Preis. 

Das ist unser höchster Berg. 
Im Süden ist es wärmer als 

hier. 
Das ist südlich von hier. 

Die U-Bahn ist meistens 
pünktlich. 

Der Bus ist das beste 
Verkehrsmittel in der Stadt. 

Er fuhr immer schneller und 
schneller. 
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S holými prsty. Mýlit se je lidské. 
Ostatně se učím raději 

německy. 

Medicína je v této oblasti 
velmi pokročilá. 

Proč jdeš tak brzy? Stěhuji se blíže k práci. 

Města s nejvíce obyvateli jsou 
např. Berlín a Hamburg. 

Je mi chladno. Zůstanu ještě jeden den déle. 

To byla vyšší cena. 
Kurs vystoupí určitě ještě 

výše. 
Mám sice příliš málo peněz 

To je jižně odsud. Na jihu je tepleji než tady. To je naše nejvyšší hora. 

Jezdil stále rychleji a rychleji. 
Autobus je nejlepším 

dopravním prostředkem ve 
městě. 

Metro je většinou přesné. 
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Das ist das älteste Stadtviertel. 
In Zukunft bin ich 

vorsichtiger. 
Der Alltag ist langweilig. 

Ist noch mehr Soße da? 
Chinesische Buchstaben sind 

unlernbar. 
Lieber Wein statt Wasser. 

Er hat einen höheren Rang als 
ich. 

Die Teilnahme ist freiwillig. Je mehr desto besser. 

Ich gehe gelegentlich ins Kino. 
Er kam zu dem gleichen 

Schluss. 
Dieses Quartal ist besser als 

das vergangene. 

Diese Angaben sind richtig. 
Das Beste kommt zum 

Schluss. 
Die Aussicht ist großartig. 

Er ist kaum noch sichtbar. Das Holz ist trocken. Der Tod ist unvermeidlich. 
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Všední den je nudný. V budoucnu budu opatrnější. To je nejstarší městská čtvrť. 

Raději víno než vodu. 
Čínská písmena jsou 

nenaučitelná. 
Je tam ještě více omáčky? 

Čím více tím lépe. Účast je dobrovolná. On má vyšší hodnost než já. 

Tento kvartál je lepší než 
minulý. 

Dospěl ke stejnému závěru. Příležitostně chodím do kina. 

Výhled je velkolepý. Nejlepší přijde nakonec. Tyto údaje jsou správné. 

Smrt je nevyhnutelná. Dřevo je suché. On je sotva ještě viditelný. 
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Ich habe gute Beziehungen. Er ist der jüngste der Kinder. Der Abschied ist schwer. 

Die Freiheit ist das höchste 
Gut. 

Integration ist nicht immer 
leicht. 

Das ist besser. 

Ich bin zeitlich sehr flexibel. Er ist stärker als ich. Das ist sehr preiswert. 

Kannst du wenigstens etwas 
früher kommen? 

Ehrlichkeit ist mir das 
wichtigste. 

Der Alex ist das höchste 
Gebäude in Berlin. 

Das Gewicht ist zu hoch. Der Tank ist leer. Die Situation ist unverändert. 

Das ist höchst seltsam. Ist das üblich? 
Da sind unsere Ansichten 

unterschiedlich. 
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Rozloučení je těžké. On je nejmladší z dětí. Mám dobré vztahy. 

To je lepší. Integrace není vždy snadná. Svoboda je nejvyšší dobro. 

To je velmi výhodné. On je silnější než já. Jsem časově velmi flexibilní. 

Alex je nejvyšší budova v 
Berlíně. 

Čestnost je pro mě 
nejdůležitější. 

Můžeš alespoň přijít trochu 
dříve? 

Situace je nezměněna. Nádrž je prázdná. Váha je příliš vysoká. 

Tady jsou naše názory odlišné. Je to obvyklé? To je nanejvýš zvláštní. 
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Dich habe ich für klüger 
gehalten. 

Das wichtigste kommt noch. Es ist billiger. 

Das Haus ist am schönsten. Das Haus ist am kleinsten. Das Auto ist am schnellsten. 

Das Auto ist am teuersten. Die Frau ist am jüngsten. Die Frau ist am ältesten. 

Das Haus ist am größten. Die Strecke ist am kürzesten. April ist wärmer als Februar. 

Das Haus ist höher. Jetzt ist es besser. Er hat jüdische Wurzeln. 

Je mehr desto besser. -  -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
85 

To je levnější. To nejdůležitější teprve přijde. Tebe jsem měl za chytřejšího. 

To auto je nejrychlejší Ten dům je nejmenší. Ten dům je nejhezčí. 

Ta žena je nejstarší. Ta paní je nejmladší. To auto je nejdražší. 

Duben je teplejší než únor. Ta cesta je nejkratší. Ten dům je největší. 

Má židovské kořeny. Teď je to lepší. Ten dům je vyšší. 

-  -  Čím více tím lépe. 
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•  Je to obvyklé? ................................................................. 

•  Jsem časově velmi flexibilní. ................................................................. 

•  To je nejstarší městská čtvrť. ................................................................. 

•  Tebe jsem měl za chytřejšího. ................................................................. 

•  Stěhuji se blíže k práci. ................................................................. 

•  Medicína je v této oblasti velmi pokročilá. ................................................................. 

•  Smrt je nevyhnutelná. ................................................................. 

•  To auto je nejrychlejší ................................................................. 

•  Mám dobré vztahy. ................................................................. 

•  Ten dům je vyšší. ................................................................. 

•  Raději víno než vodu. ................................................................. 

•  Integrace není vždy snadná. ................................................................. 

•  Mám sice příliš málo peněz ................................................................. 

•  Dospěl ke stejnému závěru. ................................................................. 

•  To je naše nejvyšší hora. ................................................................. 

•  Nejlepší přijde nakonec. ................................................................. 

•  Města s nejvíce obyvateli jsou např. Berlín a 
Hamburg. 

................................................................. 

•  Účast je dobrovolná. ................................................................. 

•  To je jižně odsud. ................................................................. 

•  Tady jsou naše názory odlišné. ................................................................. 

•  Ta cesta je nejkratší. ................................................................. 

•  Ta paní je nejmladší. ................................................................. 



 
87 

•  On je sotva ještě viditelný. ................................................................. 

•  Kurs vystoupí určitě ještě výše. ................................................................. 

•  To je nanejvýš zvláštní. ................................................................. 

•  To auto je nejdražší. ................................................................. 

•  Výhled je velkolepý. ................................................................. 

•  Čínská písmena jsou nenaučitelná. ................................................................. 

•  Mýlit se je lidské. ................................................................. 

•  Rozloučení je těžké. ................................................................. 

•  On je silnější než já. ................................................................. 

•  Teď je to lepší. ................................................................. 

•  Ostatně se učím raději německy. ................................................................. 

•  Ta žena je nejstarší. ................................................................. 

•  Na jihu je tepleji než tady. ................................................................. 

•  Je mi chladno. ................................................................. 

•  Jezdil stále rychleji a rychleji. ................................................................. 

•  Nádrž je prázdná. ................................................................. 

•  On je nejmladší z dětí. ................................................................. 

•  Situace je nezměněna. ................................................................. 

•  Můžeš alespoň přijít trochu dříve? ................................................................. 

•  To je levnější. ................................................................. 

•  To byla vyšší cena. ................................................................. 

•  V budoucnu budu opatrnější. ................................................................. 

•  Ten dům je nejmenší. ................................................................. 
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•  On má vyšší hodnost než já. ................................................................. 

•  Ten dům je největší. ................................................................. 

•  Váha je příliš vysoká. ................................................................. 

•  Duben je teplejší než únor. ................................................................. 

•  Čím více tím lépe. ................................................................. 

•  Ten dům je nejhezčí. ................................................................. 

•  Čestnost je pro mě nejdůležitější. ................................................................. 

•  Je tam ještě více omáčky? ................................................................. 

•  Tento kvartál je lepší než minulý. ................................................................. 

•  Dřevo je suché. ................................................................. 

•  To nejdůležitější teprve přijde. ................................................................. 

•  Zůstanu ještě jeden den déle. ................................................................. 

•  Proč jdeš tak brzy? ................................................................. 

•  S holými prsty. ................................................................. 

•  Všední den je nudný. ................................................................. 

•  Svoboda je nejvyšší dobro. ................................................................. 

•  Autobus je nejlepším dopravním prostředkem 
ve městě. 

................................................................. 

•  Alex je nejvyšší budova v Berlíně. ................................................................. 

•  Metro je většinou přesné. ................................................................. 

•  Tyto údaje jsou správné. ................................................................. 

•  To je lepší. ................................................................. 

•  To je velmi výhodné. ................................................................. 

•  Čím více tím lépe. ................................................................. 
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•  Příležitostně chodím do kina. ................................................................. 

•  Má židovské kořeny. ................................................................. 
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•  Je to obvyklé? •  Ist das üblich? 

•  Jsem časově velmi flexibilní. •  Ich bin zeitlich sehr flexibel. 

•  To je nejstarší městská čtvrť. •  Das ist das älteste Stadtviertel. 

•  Tebe jsem měl za chytřejšího. •  Dich habe ich für klüger gehalten. 

•  Stěhuji se blíže k práci. •  Ich ziehe näher zur Arbeit. 

•  Medicína je v této oblasti velmi pokročilá. •  Die Medizin ist auf diesem Gebiet weit 
fortgeschritten. 

•  Smrt je nevyhnutelná. •  Der Tod ist unvermeidlich. 

•  To auto je nejrychlejší •  Das Auto ist am schnellsten. 

•  Mám dobré vztahy. •  Ich habe gute Beziehungen. 

•  Ten dům je vyšší. •  Das Haus ist höher. 

•  Raději víno než vodu. •  Lieber Wein statt Wasser. 

•  Integrace není vždy snadná. •  Integration ist nicht immer leicht. 

•  Mám sice příliš málo peněz •  Ich habe zwar zu wenig Geld ... 

•  Dospěl ke stejnému závěru. •  Er kam zu dem gleichen Schluss. 

•  To je naše nejvyšší hora. •  Das ist unser höchster Berg. 

•  Nejlepší přijde nakonec. •  Das Beste kommt zum Schluss. 

•  Města s nejvíce obyvateli jsou např. Berlín a 
Hamburg. 

•  Die Städte mit den meisten Einwohnern sind 
zum Beispiel Berlin und Hamburg. 

•  Účast je dobrovolná. •  Die Teilnahme ist freiwillig. 

•  To je jižně odsud. •  Das ist südlich von hier. 

•  Tady jsou naše názory odlišné. •  Da sind unsere Ansichten unterschiedlich. 

•  Ta cesta je nejkratší. •  Die Strecke ist am kürzesten. 

•  Ta paní je nejmladší. •  Die Frau ist am jüngsten. 

•  On je sotva ještě viditelný. •  Er ist kaum noch sichtbar. 

•  Kurs vystoupí určitě ještě výše. •  Der Kurs steigt sicher noch höher. 

•  To je nanejvýš zvláštní. •  Das ist höchst seltsam. 

•  To auto je nejdražší. •  Das Auto ist am teuersten. 

•  Výhled je velkolepý. •  Die Aussicht ist großartig. 

•  Čínská písmena jsou nenaučitelná. •  Chinesische Buchstaben sind unlernbar. 

•  Mýlit se je lidské. •  Irren ist menschlich. 

•  Rozloučení je těžké. •  Der Abschied ist schwer. 
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•  On je silnější než já. •  Er ist stärker als ich. 

•  Teď je to lepší. •  Jetzt ist es besser. 

•  Ostatně se učím raději německy. •  Im übrigen lerne ich lieber Deutsch. 

•  Ta žena je nejstarší. •  Die Frau ist am ältesten. 

•  Na jihu je tepleji než tady. •  Im Süden ist es wärmer als hier. 

•  Je mi chladno. •  Mir ist kalt. 

•  Jezdil stále rychleji a rychleji. •  Er fuhr immer schneller und schneller. 

•  Nádrž je prázdná. •  Der Tank ist leer. 

•  On je nejmladší z dětí. •  Er ist der jüngste der Kinder. 

•  Situace je nezměněna. •  Die Situation ist unverändert. 

•  Můžeš alespoň přijít trochu dříve? •  Kannst du wenigstens etwas früher kommen? 

•  To je levnější. •  Es ist billiger. 

•  To byla vyšší cena. •  Das war ein hoher Preis. 

•  V budoucnu budu opatrnější. •  In Zukunft bin ich vorsichtiger. 

•  Ten dům je nejmenší. •  Das Haus ist am kleinsten. 

•  On má vyšší hodnost než já. •  Er hat einen höheren Rang als ich. 

•  Ten dům je největší. •  Das Haus ist am größten. 

•  Váha je příliš vysoká. •  Das Gewicht ist zu hoch. 

•  Duben je teplejší než únor. •  April ist wärmer als Februar. 

•  Čím více tím lépe. •  Je mehr desto besser. 

•  Ten dům je nejhezčí. •  Das Haus ist am schönsten. 

•  Čestnost je pro mě nejdůležitější. •  Ehrlichkeit ist mir das wichtigste. 

•  Je tam ještě více omáčky? •  Ist noch mehr Soße da? 

•  Tento kvartál je lepší než minulý. •  Dieses Quartal ist besser als das vergangene. 

•  Dřevo je suché. •  Das Holz ist trocken. 

•  To nejdůležitější teprve přijde. •  Das wichtigste kommt noch. 

•  Zůstanu ještě jeden den déle. •  Ich bleibe noch einen Tag länger. 

•  Proč jdeš tak brzy? •  Warum kommst du so früh? 

•  S holými prsty. •  Mit bloßen Fingern. 

•  Všední den je nudný. •  Der Alltag ist langweilig. 

•  Svoboda je nejvyšší dobro. •  Die Freiheit ist das höchste Gut. 

•  Autobus je nejlepším dopravním prostředkem 
ve městě. 

•  Der Bus ist das beste Verkehrsmittel in der 
Stadt. 
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•  Alex je nejvyšší budova v Berlíně. •  Der Alex ist das höchste Gebäude in Berlin. 

•  Metro je většinou přesné. •  Die U-Bahn ist meistens pünktlich. 

•  Tyto údaje jsou správné. •  Diese Angaben sind richtig. 

•  To je lepší. •  Das ist besser. 

•  To je velmi výhodné. •  Das ist sehr preiswert. 

•  Čím více tím lépe. •  Je mehr desto besser. 

•  Příležitostně chodím do kina. •  Ich gehe gelegentlich ins Kino. 

•  Má židovské kořeny. •  Er hat jüdische Wurzeln. 
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Lekce 18_slovesné předložkové vazby_slovní zásoba_poslouchejte!      

•  verantwortlich •  zodpovědný 

•  aufpassen auf 4p •  dávat pozor na 

•  dafür •  za to 

•  profitieren •  profitovat 

•  antworten - ich antworte, du antwortest, er 
antwortet, wir antworten, ihr antwortet, sie 
antworten 

•  odpovídat 

•  denken - ich denke, du denkst, er denkt, wir 
denken, ihr denkt, sie denken 

•  myslet 

•  davon •  z toho 

•  verschieden •  různý 

•  davor •  z toho 

•  wonach •  po čem, jak 

•  Erfahrung, die, Erfahrungen •  zkušenost 

•  Rückfahrt, die •  zpáteční cesta 

•  glauben an •  věřit na 

•  verwenden •  použít 

•  verlangen •  vyžadovat 

•  Investoren, die •  investoři 

•  worüber •  o čem 

•  überraschen an •  překvapit na 

•  dabei •  u toho 

•  danach •  potom 

•  Pommes, (frites) •  hranolky 

•  darüber •  o tom 

•  Schrift, die •  písmo 

•  aufpassen auf •  dávat pozor na 

•  sich erinnern an - ich erinnere mich an, du 
erinnerst dich an, er erinnert sich an, wir 
erinnern uns an, ihr erinnert euch an, sie 
erinnern sich an 

•  vzpomenout si na 

•  daraus •  z toho 

•  sich fürchten- ich fürchte mich, du fürchtest 
dich, er fürchtet sich, wir fürchten uns, ihr 

•  bojím se - bojí se 
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fürchtet euch, sie fürchten sich. 

•  an •  na 

•  Erinnerung, die •  vzpomínka 

•  achten auf 4p •  dávat pozor na 

•  versprechen •  slíbit 

•  ums •  o 

•  sich handeln um •  jednat se o 

•  Lust, die •  chuť 

•  aufpassen auf •  dávat pozor na 

•  plötzlich •  náhle 

•  Öl, das •  olej 

•  dienen - ich diene, du dienst, er dient, wir 
dienen, ihr dient, sie dienen 

•  sloužím - slouží 

•  Lust, die •  chuť 

•  Über •  přes, o 

•  Frühjahr, das •  jaro 

•  Personal, das •  personál 

•  Medien, die •  média 

 

Lekce18_slovesné předložkové vazby_slovní zásoba_přeložte!    

•  slíbit •  versprechen 

•  chuť •  Lust, die 

•  jaro •  Frühjahr, das 

•  použít •  verwenden 

•  personál •  Personal, das 

•  zpáteční cesta •  Rückfahrt, die 

•  olej •  Öl, das 

•  věřit na •  glauben an 

•  z toho •  davor 

•  chuť •  Lust, die 

•  různý •  verschieden 

•  o •  ums 

•  vyžadovat •  verlangen 
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•  potom •  danach 

•  za to •  dafür 

•  náhle •  plötzlich 

•  u toho •  dabei 

•  po čem, jak •  wonach 

•  z toho •  davon 

•  myslet •  denken - ich denke, du denkst, er denkt, wir 
denken, ihr denkt, sie denken 

•  odpovídat •  antworten - ich antworte, du antwortest, er 
antwortet, wir antworten, ihr antwortet, sie 
antworten 

•  z toho •  daraus 

•  sloužím - slouží •  dienen - ich diene, du dienst, er dient, wir 
dienen, ihr dient, sie dienen 

•  dávat pozor na •  aufpassen auf 

•  na •  an 

•  písmo •  Schrift, die 

•  bojím se - bojí se •  sich fürchten- ich fürchte mich, du fürchtest 
dich, er fürchtet sich, wir fürchten uns, ihr 
fürchtet euch, sie fürchten sich. 

•  hranolky •  Pommes, (frites) 

•  jednat se o •  sich handeln um 

•  dávat pozor na •  achten auf 4p 

•  o tom •  darüber 

•  profitovat •  profitieren 

•  o čem •  worüber 

•  dávat pozor na •  aufpassen auf 4p 

•  vzpomínka •  Erinnerung, die 

•  přes, o •  Über 

•  vzpomenout si na •  sich erinnern an - ich erinnere mich an, du 
erinnerst dich an, er erinnert sich an, wir 
erinnern uns an, ihr erinnert euch an, sie 
erinnern sich an 

•  dávat pozor na •  aufpassen auf 

•  zodpovědný •  verantwortlich 

•  zkušenost •  Erfahrung, die, Erfahrungen 
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•  investoři •  Investoren, die 

•  překvapit na •  überraschen an 

•  média •  Medien, die 
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Lekce 18_slovesné předložkové vazby_pravidla používání      
 
 V této lekci se seznámíme se slovesnými vazbami. Slovesnou vazbou rozumíme spojení jako zajímat se 
o, těšit se na, děkovat za atd.  
Naučte se tyto základní vazby slovesa a předložky: 
 
aufpassen auf    dávat pozor na  
helfen mit/bei   pomáhat s/při 
bitten um   prosit o    
hören von/über   slyšet o 
danken für   děkovat za    
sich interessieren für  zajímat se o 
denken an   myslet na    
nachdenken über  popřemýšlet o 
einverstanden sein mit  souhlasit s    
passen zu   hodit se k 
sich entscheiden für  rozhodnout se pro   
spielen mit   hrát si s 
sich entschuldigen bei, für omluvit se u, za   
sprechen von/über  mluvit o 
sich erinnern an  vzpomenout si na  
teilnehmen an   účastnit se  
fahren mit   jet (čím)   
sich treffen mit   setkat se s 
fragen nach   ptát se na    
sich unterhalten über   bavit se o 
sich freuen auf   těšit se na    
warten auf    čekat na 
sich freuen über  mít radost z    
wünschen zu   přát k 
 
Erinnerst du dich an unsere Mutter?    Vzpomínáš si na naši matku? 
Wir sollen nach dem Weg fragen.  Měli bychom se zeptat na cestu. 
 
Chceme-li se zeptat "Na koho se ptáš?", "Na co se ptáš?", musíme si nejdříve uvědomit, se kterou 
předložkou se sloveso pojí. Česky  řekneme zeptat se na, německy ale fragen nach. 
 
 Ptáme-li se na osobu, zeptáme se pomocí předložky (na) a zájmena WER (kdo) v příslušném   
 pádě. Pádové tvary zájmena WER jsou: WER – kdo, WESSEN – čí, WEM – komu, WEN – komu. Takže 
jelikož předložka NACH se pojí se třetím pádem, tak  „Na koho se ptáš?“ bude  Nach wem fragst du?  
 
Ptám se na Karolínu.    Ich frage nach Karolin.  
Na koho myslíš?    An wen denkst du? 
Myslím na svého syna.    Ich denke an meinen Sohn. 
 
Auf wen wartet Ihr?    Na koho čekáte? 
 
 Ptáme-li se na věc, zeptáme se pomocí předpony WO- a předložky. Před předložku, která začíná       
samohláskou, vložíme ještě vkladné -r-. V odpovědi použijeme předponu DA- a předložku,  
 popřípadě před předložku, která začíná samohláskou, vložíme vkladné -r-. 
 
 Na co se ptáš?     Wonach fragst du? 
 Ptám se na to.     Ich frage danach.  
 
 Na co myslíš?     Woran denkst du? 
 Myslím na to.     Ich denke daran. 
 
 O co se zajímáš?    Wofür interessierst du dich?    
 Zajímám se o to.    Ich interessiere mich dafür.  
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Lekce 18_slovesné předložkové vazby_procvičovací věty_poslouchejte!    

•  Das hast du davon! •  To máš z toho. 

•  Ich bin an einigen der Objekte interessiert. •  Zajímám se o jeden z objektů. 

•  Was lernen wir daraus? •  Co se z toho naučíme? 

•  Pass auf ihn auf! •  Dávej na něj pozor. 

•  Wir alle profitieren davon. •  My všichni z toho profitujeme. 

•  Wir suchen nach neuen Investoren. •  Hledáme nové investory. 

•  Gehen wir danach noch etwas essen? •  Jdeme potom ještě něco sníst? 

•  Dazu bin ich nicht in der Lage. •  Pro to nejsem ve správné situaci. 

•  Ich denke an Dich. •  Myslím na tebe. 

•  Glauben Sie an den Sieg? •  Věříte ve vítězství? 

•  Plötzlich tut er mir leid. •  Najednou je mi ho líto. 

•  Ich erkenne das an der Schrift. •  Poznám to podle písma. 

•  Davor habe ich Angst. •  Z toho mám strach. 

•  Wir achten darauf. •  Dáváme na to pozor. 

•  Er passt auf ihn auf. •  Dává na něj pozor. 

•  Wonach sieht das aus? •  Jak to vypadá? 

•  Willst du Pommes dazu? •  Chceš k tomu hranolky? 

•  Er ist immer dabei. •  Je vždy u toho. 

•  Ich habe Lust auf Eis. •  Mám chuť na zmrzlinu. 

•  Es handelt sich darum. •  Jedná se o to. 

•  Das Personal arbeitet daran. •  Personál na tom pracuje. 

•  Wofür kann man das verwenden? •  Na co se to může použít? 

•  Ich bin davon überzeugt. •  Jsem o tom přesvědčen. 

•  Wozu dient es? •  K čemu to slouží? 

•  Ihr wartet auf mich. •  Čekáte na mě. 

•  Dafür kann ich nichts. •  Za to nemohu. 

•  Wovor fürchtest du dich? •  Čeho se bojíš? 

•  Über was redest du? •  O čem mluvíš? 

•  Dafür bin ich nicht verantwortlich. •  Za to nejsem zodpovědný. 

•  Damit habe ich noch keine Erfahrung. •  S tím nemám dosud žádnou zkušenost. 

•  Was überrascht Sie an… •  Co vás překvapuje na 
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•  Die Meinungen dazu sind verschieden. •  Názory k tomu se liší. 

•  Darauf passen wir auf. •  Na to dáváme pozor. 

•  Ich habe keine Erinnerung daran. •  Nemám na to žádnou vzpomínku. 

•  Ich freue mich auf das Frühjahr. •  Těším se na jaro. 

•  Was versprichst du dir davon? •  Co si od toho slibuješ? 

•  Was kann ich dafür verlangen? •  Co mohu za to vyžadovat? 

•  Ich freue mich auf die Rückfahrt. •  Těším se na zpáteční cestu. 

•  Woran denkst du? •  Na co myslíš? 

•  Glauben Sie an Gott? •  Věříte v Boha? 

•  Ich suche nach Öl. •  Hledám olej. 

•  Ich bitte um einen Antwort. •  Prosím o odpověď. 

•  Ich erinnere mich daran. •  Vzpomínám si na to. 

•  Ich freue mich auf das Wochenende. •  Těším se na víkend. 

•  Worüber redet ihr? •  O čem mluvíte? 

•  Damit rechnet sie. •  S tím ona počítá. 

•  Wir sprechen darüber. •  Mluvíme o tom. 

•  Die Medien berichteten darüber. •  Média o tom referují. 

 

Lekce 18_slovesné předložkové vazby_procvičovací věty_přeložte!    

•  Jak to vypadá? •  Wonach sieht das aus? 

•  Jedná se o to. •  Es handelt sich darum. 

•  Dáváme na to pozor. •  Wir achten darauf. 

•  Zajímám se o jeden z objektů. •  Ich bin an einigen der Objekte interessiert. 

•  To máš z toho. •  Das hast du davon! 

•  Najednou je mi ho líto. •  Plötzlich tut er mir leid. 

•  Na co se to může použít? •  Wofür kann man das verwenden? 

•  Na to dáváme pozor. •  Darauf passen wir auf. 

•  Těším se na jaro. •  Ich freue mich auf das Frühjahr. 

•  Hledám olej. •  Ich suche nach Öl. 

•  Personál na tom pracuje. •  Das Personal arbeitet daran. 

•  Nemám na to žádnou vzpomínku. •  Ich habe keine Erinnerung daran. 

•  Myslím na tebe. •  Ich denke an Dich. 
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•  S tím ona počítá. •  Damit rechnet sie. 

•  Prosím o odpověď. •  Ich bitte um einen Antwort. 

•  Vzpomínám si na to. •  Ich erinnere mich daran. 

•  Co vás překvapuje na •  Was überrascht Sie an… 

•  K čemu to slouží? •  Wozu dient es? 

•  Poznám to podle písma. •  Ich erkenne das an der Schrift. 

•  Čekáte na mě. •  Ihr wartet auf mich. 

•  Názory k tomu se liší. •  Die Meinungen dazu sind verschieden. 

•  Mám chuť na zmrzlinu. •  Ich habe Lust auf Eis. 

•  My všichni z toho profitujeme. •  Wir alle profitieren davon. 

•  Hledáme nové investory. •  Wir suchen nach neuen Investoren. 

•  Za to nemohu. •  Dafür kann ich nichts. 

•  Dávej na něj pozor. •  Pass auf ihn auf! 

•  Co se z toho naučíme? •  Was lernen wir daraus? 

•  Je vždy u toho. •  Er ist immer dabei. 

•  Chceš k tomu hranolky? •  Willst du Pommes dazu? 

•  Čeho se bojíš? •  Wovor fürchtest du dich? 

•  Jsem o tom přesvědčen. •  Ich bin davon überzeugt. 

•  Jdeme potom ještě něco sníst? •  Gehen wir danach noch etwas essen? 

•  Pro to nejsem ve správné situaci. •  Dazu bin ich nicht in der Lage. 

•  Těším se na zpáteční cestu. •  Ich freue mich auf die Rückfahrt. 

•  Mluvíme o tom. •  Wir sprechen darüber. 

•  Z toho mám strach. •  Davor habe ich Angst. 

•  Za to nejsem zodpovědný. •  Dafür bin ich nicht verantwortlich. 

•  Co si od toho slibuješ? •  Was versprichst du dir davon? 

•  O čem mluvíte? •  Worüber redet ihr? 

•  Těším se na víkend. •  Ich freue mich auf das Wochenende. 

•  Co mohu za to vyžadovat? •  Was kann ich dafür verlangen? 

•  Na co myslíš? •  Woran denkst du? 

•  O čem mluvíš? •  Über was redest du? 

•  Věříte v Boha? •  Glauben Sie an Gott? 

•  Dává na něj pozor. •  Er passt auf ihn auf. 
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•  S tím nemám dosud žádnou zkušenost. •  Damit habe ich noch keine Erfahrung. 

•  Věříte ve vítězství? •  Glauben Sie an den Sieg? 

•  Média o tom referují. •  Die Medien berichteten darüber. 

 

Lekce 18_slovesné předložkové vazby_poslouchejte německy!    

•  Hledáme nové investory. •  Wir suchen nach neuen Investoren. 

•  Najednou je mi ho líto. •  Plötzlich tut er mir leid. 

•  Mám chuť na zmrzlinu. •  Ich habe Lust auf Eis. 

•  To máš z toho. •  Das hast du davon! 

•  Myslím na tebe. •  Ich denke an Dich. 

•  Z toho mám strach. •  Davor habe ich Angst. 

•  K čemu to slouží? •  Wozu dient es? 

•  Za to nejsem zodpovědný. •  Dafür bin ich nicht verantwortlich. 

•  Co se z toho naučíme? •  Was lernen wir daraus? 

•  Těším se na zpáteční cestu. •  Ich freue mich auf die Rückfahrt. 

•  Těším se na víkend. •  Ich freue mich auf das Wochenende. 

•  Prosím o odpověď. •  Ich bitte um einen Antwort. 

•  Zajímám se o jeden z objektů. •  Ich bin an einigen der Objekte interessiert. 

•  Chceš k tomu hranolky? •  Willst du Pommes dazu? 

•  Věříte v Boha? •  Glauben Sie an Gott? 

•  Nemám na to žádnou vzpomínku. •  Ich habe keine Erinnerung daran. 

•  Jdeme potom ještě něco sníst? •  Gehen wir danach noch etwas essen? 

•  Na to dáváme pozor. •  Darauf passen wir auf. 

•  Dáváme na to pozor. •  Wir achten darauf. 

•  Na co myslíš? •  Woran denkst du? 

•  Vzpomínám si na to. •  Ich erinnere mich daran. 

•  Názory k tomu se liší. •  Die Meinungen dazu sind verschieden. 

•  Je vždy u toho. •  Er ist immer dabei. 

•  Dávej na něj pozor. •  Pass auf ihn auf! 

•  Personál na tom pracuje. •  Das Personal arbeitet daran. 

•  Co vás překvapuje na •  Was überrascht Sie an… 

•  Co si od toho slibuješ? •  Was versprichst du dir davon? 
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•  Jak to vypadá? •  Wonach sieht das aus? 

•  Jsem o tom přesvědčen. •  Ich bin davon überzeugt. 

•  O čem mluvíte? •  Worüber redet ihr? 

•  Poznám to podle písma. •  Ich erkenne das an der Schrift. 

•  Jedná se o to. •  Es handelt sich darum. 

•  Za to nemohu. •  Dafür kann ich nichts. 

•  Čekáte na mě. •  Ihr wartet auf mich. 

•  Mluvíme o tom. •  Wir sprechen darüber. 

•  Pro to nejsem ve správné situaci. •  Dazu bin ich nicht in der Lage. 

•  Hledám olej. •  Ich suche nach Öl. 

•  Čeho se bojíš? •  Wovor fürchtest du dich? 

•  Věříte ve vítězství? •  Glauben Sie an den Sieg? 

•  O čem mluvíš? •  Über was redest du? 

•  My všichni z toho profitujeme. •  Wir alle profitieren davon. 

•  Těším se na jaro. •  Ich freue mich auf das Frühjahr. 

•  Dává na něj pozor. •  Er passt auf ihn auf. 

•  S tím ona počítá. •  Damit rechnet sie. 

•  Co mohu za to vyžadovat? •  Was kann ich dafür verlangen? 

•  S tím nemám dosud žádnou zkušenost. •  Damit habe ich noch keine Erfahrung. 

•  Na co se to může použít? •  Wofür kann man das verwenden? 

•  Média o tom referují. •  Die Medien berichteten darüber. 
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Lekce 18_slovesné předložkové vazby_karty    

Was überrascht Sie an… Er passt auf ihn auf. Pass auf ihn auf! 

Wir achten darauf. Darauf passen wir auf. Wozu dient es? 

Ich erinnere mich daran. Was kann ich dafür verlangen? Es handelt sich darum. 

Wovor fürchtest du dich? Glauben Sie an den Sieg? 
Ich freue mich auf die 

Rückfahrt. 

Das Personal arbeitet daran. Ich suche nach Öl. Ich habe Lust auf Eis. 

Ich erkenne das an der Schrift. Worüber redet ihr? 
Die Meinungen dazu sind 

verschieden. 
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Dávej na něj pozor. Dává na něj pozor. Co vás překvapuje na 

K čemu to slouží? Na to dáváme pozor. Dáváme na to pozor. 

Jedná se o to. Co mohu za to vyžadovat? Vzpomínám si na to. 

Těším se na zpáteční cestu. Věříte ve vítězství? Čeho se bojíš? 

Mám chuť na zmrzlinu. Hledám olej. Personál na tom pracuje. 

Názory k tomu se liší. O čem mluvíte? Poznám to podle písma. 
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Gehen wir danach noch etwas 
essen? 

Ich bin an einigen der Objekte 
interessiert. 

Dafür bin ich nicht 
verantwortlich. 

Wir alle profitieren davon. Er ist immer dabei. Dafür kann ich nichts. 

Das hast du davon! Wir sprechen darüber. Über was redest du? 

Was lernen wir daraus? Davor habe ich Angst. Wonach sieht das aus? 

Ich freue mich auf das 
Frühjahr. 

Ich habe keine Erinnerung 
daran. 

Glauben Sie an Gott? 

Damit habe ich noch keine 
Erfahrung. 

Plötzlich tut er mir leid. Ich denke an Dich. 
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Za to nejsem zodpovědný. Zajímám se o jeden z objektů. Jdeme potom ještě něco sníst? 

Za to nemohu. Je vždy u toho. My všichni z toho profitujeme. 

O čem mluvíš? Mluvíme o tom. To máš z toho. 

Jak to vypadá? Z toho mám strach. Co se z toho naučíme? 

Věříte v Boha? 
Nemám na to žádnou 

vzpomínku. 
Těším se na jaro. 

Myslím na tebe. Najednou je mi ho líto. 
S tím nemám dosud žádnou 

zkušenost. 
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Ich bin davon überzeugt. Dazu bin ich nicht in der Lage. Damit rechnet sie. 

Ich bitte um einen Antwort. 
Wofür kann man das 

verwenden? 
Was versprichst du dir davon? 

Ihr wartet auf mich. Woran denkst du? Willst du Pommes dazu? 

Wir suchen nach neuen 
Investoren. 

Ich freue mich auf das 
Wochenende. 

Die Medien berichteten 
darüber. 

-  -  -  

-  -  -  
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S tím ona počítá. 
Pro to nejsem ve správné 

situaci. 
Jsem o tom přesvědčen. 

Co si od toho slibuješ? Na co se to může použít? Prosím o odpověď. 

Chceš k tomu hranolky? Na co myslíš? Čekáte na mě. 

Média o tom referují. Těším se na víkend. Hledáme nové investory. 
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Lekce 18_slovesné předložkové vazby_test      

•  Na to dáváme pozor. ................................................................. 

•  Co mohu za to vyžadovat? ................................................................. 

•  Vzpomínám si na to. ................................................................. 

•  Čekáte na mě. ................................................................. 

•  Těším se na zpáteční cestu. ................................................................. 

•  Personál na tom pracuje. ................................................................. 

•  Věříte ve vítězství? ................................................................. 

•  Těším se na jaro. ................................................................. 

•  Věříte v Boha? ................................................................. 

•  S tím nemám dosud žádnou zkušenost. ................................................................. 

•  Pro to nejsem ve správné situaci. ................................................................. 

•  My všichni z toho profitujeme. ................................................................. 

•  Mluvíme o tom. ................................................................. 

•  Těším se na víkend. ................................................................. 

•  Na co se to může použít? ................................................................. 

•  Mám chuť na zmrzlinu. ................................................................. 

•  Chceš k tomu hranolky? ................................................................. 

•  S tím ona počítá. ................................................................. 

•  Jdeme potom ještě něco sníst? ................................................................. 

•  Z toho mám strach. ................................................................. 

•  Co si od toho slibuješ? ................................................................. 

•  Dávej na něj pozor. ................................................................. 
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•  Jak to vypadá? ................................................................. 

•  Hledáme nové investory. ................................................................. 

•  Prosím o odpověď. ................................................................. 

•  O čem mluvíte? ................................................................. 

•  Co se z toho naučíme? ................................................................. 

•  Názory k tomu se liší. ................................................................. 

•  Poznám to podle písma. ................................................................. 

•  K čemu to slouží? ................................................................. 

•  Média o tom referují. ................................................................. 

•  Za to nejsem zodpovědný. ................................................................. 

•  Najednou je mi ho líto. ................................................................. 

•  Hledám olej. ................................................................. 

•  Dává na něj pozor. ................................................................. 

•  O čem mluvíš? ................................................................. 

•  Zajímám se o jeden z objektů. ................................................................. 

•  Na co myslíš? ................................................................. 

•  Je vždy u toho. ................................................................. 

•  Jsem o tom přesvědčen. ................................................................. 

•  Myslím na tebe. ................................................................. 

•  Za to nemohu. ................................................................. 

•  Co vás překvapuje na ................................................................. 

•  To máš z toho. ................................................................. 

•  Jedná se o to. ................................................................. 
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•  Nemám na to žádnou vzpomínku. ................................................................. 

•  Čeho se bojíš? ................................................................. 

•  Dáváme na to pozor. ................................................................. 
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Lekce 18_slovesné předložkové vazby_test_řešení     

•  Na to dáváme pozor. •  Darauf passen wir auf. 

•  Co mohu za to vyžadovat? •  Was kann ich dafür verlangen? 

•  Vzpomínám si na to. •  Ich erinnere mich daran. 

•  Čekáte na mě. •  Ihr wartet auf mich. 

•  Těším se na zpáteční cestu. •  Ich freue mich auf die Rückfahrt. 

•  Personál na tom pracuje. •  Das Personal arbeitet daran. 

•  Věříte ve vítězství? •  Glauben Sie an den Sieg? 

•  Těším se na jaro. •  Ich freue mich auf das Frühjahr. 

•  Věříte v Boha? •  Glauben Sie an Gott? 

•  S tím nemám dosud žádnou zkušenost. •  Damit habe ich noch keine Erfahrung. 

•  Pro to nejsem ve správné situaci. •  Dazu bin ich nicht in der Lage. 

•  My všichni z toho profitujeme. •  Wir alle profitieren davon. 

•  Mluvíme o tom. •  Wir sprechen darüber. 

•  Těším se na víkend. •  Ich freue mich auf das Wochenende. 

•  Na co se to může použít? •  Wofür kann man das verwenden? 

•  Mám chuť na zmrzlinu. •  Ich habe Lust auf Eis. 

•  Chceš k tomu hranolky? •  Willst du Pommes dazu? 

•  S tím ona počítá. •  Damit rechnet sie. 

•  Jdeme potom ještě něco sníst? •  Gehen wir danach noch etwas essen? 

•  Z toho mám strach. •  Davor habe ich Angst. 

•  Co si od toho slibuješ? •  Was versprichst du dir davon? 

•  Dávej na něj pozor. •  Pass auf ihn auf! 

•  Jak to vypadá? •  Wonach sieht das aus? 

•  Hledáme nové investory. •  Wir suchen nach neuen Investoren. 

•  Prosím o odpověď. •  Ich bitte um einen Antwort. 

•  O čem mluvíte? •  Worüber redet ihr? 

•  Co se z toho naučíme? •  Was lernen wir daraus? 

•  Názory k tomu se liší. •  Die Meinungen dazu sind verschieden. 

•  Poznám to podle písma. •  Ich erkenne das an der Schrift. 

•  K čemu to slouží? •  Wozu dient es? 

•  Média o tom referují. •  Die Medien berichteten darüber. 
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•  Za to nejsem zodpovědný. •  Dafür bin ich nicht verantwortlich. 

•  Najednou je mi ho líto. •  Plötzlich tut er mir leid. 

•  Hledám olej. •  Ich suche nach Öl. 

•  Dává na něj pozor. •  Er passt auf ihn auf. 

•  O čem mluvíš? •  Über was redest du? 

•  Zajímám se o jeden z objektů. •  Ich bin an einigen der Objekte interessiert. 

•  Na co myslíš? •  Woran denkst du? 

•  Je vždy u toho. •  Er ist immer dabei. 

•  Jsem o tom přesvědčen. •  Ich bin davon überzeugt. 

•  Myslím na tebe. •  Ich denke an Dich. 

•  Za to nemohu. •  Dafür kann ich nichts. 

•  Co vás překvapuje na •  Was überrascht Sie an… 

•  To máš z toho. •  Das hast du davon! 

•  Jedná se o to. •  Es handelt sich darum. 

•  Nemám na to žádnou vzpomínku. •  Ich habe keine Erinnerung daran. 

•  Čeho se bojíš? •  Wovor fürchtest du dich? 

•  Dáváme na to pozor. •  Wir achten darauf. 
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Lekce 19_budoucí čas WERDEN_slovní zásoba_poslouchejte!    

•  dauern •  trvat 

•  Wetter, das •  počasí 

•  Hit, der •  hit 

•  sortieren •  třídit 

•  ersetzen •  nahradit 

•  Wind, der •  vítr 

•  wird •  bude 

•  gut werden •  být dobré 

•  sonnig •  slunečný 

•  ungefähr •  přibližně 

•  langweilen •  nudit se 

•  organisieren •  organizovat 

•  eng •  těsný 

•  enden •  končit 

•  liefern •  dodávat 

•  notieren •  zapsat, zaznamenat 

•  erzeugen •  vyrábět 

•  dauern •  trvat 

•  älter •  starší 

•  lauten •  znít 

•  irgendetwas •  něco 

•  merken •  zaznamenat 

•  klingeln •  znít 

•  verteilen •  rozdělit 

•  dunkel werden •  stmívat se 

•  kühl •  chladný 

•  korrigieren •  opravovat (text) 

•  Transport, der •  doprava, přeprava 

•  erfüllen •  naplnit 

•  sorgen •  starosti 

•  werden •  stát se 
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•  werden - ich werde, du wirst, er wird, wir 
werden, ihr werdet, sie werden 

•  být, stát se 

•  rot werden •  zčervenat 

•  meist •  většinou 

•  lange •  dlouhý 

 

Lekce 19_budoucí čas WERDEN_slovní zásoba_přeložte!    

•  doprava, přeprava •  Transport, der 

•  chladný •  kühl 

•  nahradit •  ersetzen 

•  znít •  lauten 

•  být, stát se •  werden - ich werde, du wirst, er wird, wir 
werden, ihr werdet, sie werden 

•  těsný •  eng 

•  vítr •  Wind, der 

•  trvat •  dauern 

•  zapsat, zaznamenat •  notieren 

•  dodávat •  liefern 

•  třídit •  sortieren 

•  vyrábět •  erzeugen 

•  zčervenat •  rot werden 

•  něco •  irgendetwas 

•  nudit se •  langweilen 

•  trvat •  dauern 

•  rozdělit •  verteilen 

•  zaznamenat •  merken 

•  starší •  älter 

•  slunečný •  sonnig 

•  končit •  enden 

•  stmívat se •  dunkel werden 

•  být dobré •  gut werden 

•  bude •  wird 

•  naplnit •  erfüllen 
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•  přibližně •  ungefähr 

•  stát se •  werden 

•  starosti •  sorgen 

•  znít •  klingeln 

•  hit •  Hit, der 

•  opravovat (text) •  korrigieren 

•  většinou •  meist 

•  počasí •  Wetter, das 

•  organizovat •  organisieren 

•  dlouhý •  lange 
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Lekce 19_budoucí čas WERDEN_pravidla používání     
 
Budoucí čas můžeme vyjádřit, stejně jako v češtině, časem přítomným. Většinou se jedná o jednorázový děj, 
který je rovněž časově ohraničený 
Morgen fahren wir nach Wien   Zítra jedeme do Vídně. 
Nächste Woche terffen wir uns am Freitag. Příští týden se potkáme v pátek.  
 
Pokud se jedná o časově neohraničený a opakující se  děj, použijeme pomocné sloveso WERDEN 
 
Ich werde   budu 
Du wirst  budeš 
Er wird  bude 
Wir werden  budeme 
Ihr werdet  budete 
Sie werden  budou 
 
Tvar slovesa WERDEN je ve větě nejčastěji na druhém místě a významové slovesa je tak na konci věty. 
 
Er wird daran arbeiten  Bude na tom pracovat. 
Ich werde darüber sprechen. Budu o tom mluvit. 
 
Zápor vytvoříme pomocí NICHT umístěného za sloveso WERDEN. 
 
Sie wird nicht daran arbeiten.  Ona na tom nebude pracovat. 
Sie werden nicht darüber sprechen. Nebudou o tom mluvit 
 
Otázku vytvoříme převrácením slovosledu oznamovací věty: 
Was wirst du sagen?   Co řekneš 
Was werden Sie tun?   Co budete dělat? 
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Lekce 19_budoucí čas WERDEN_procvičovací věty_poslouchejte!    

•  Wir werden alle älter. •  Všichni zestárneme. 

•  Er wird Arzt werden. •  Stane se lékařem. 

•  Er sagt dass er die Stelle annehmen wird. •  Říká, že to místo vezme. 

•  Ich werde mal klingeln. •  Já zazvoním. 

•  Wir werden neue Produkte erzeugen. •  Budeme vyrábět nové produkty. 

•  Ich werde den Ausflug organisieren. •  Zorganizuji ten výlet. 

•  Der Wind wird stärker. •  Vítr bude silnější. 

•  Ich muss selbst sorgen dass es erledigt wird. •  Musím se sám postarat, aby to bylo vyřízeno. 

•  Ich werde meist unterschätzt. •  Budu hlavně podceňován. 

•  Wir werden rechtzeitig liefern. •  Dodáme včas. 

•  Ich werde das korrigieren. •  Opravím to. 

•  Das wird noch etwas dauern. •  To bude ještě chvíli trvat. 

•  Ich werde es dir ersetzen. •  Vynahradím ti to. 

•  Ab morgen wird es anders. •  Od rána to bude jiné. 

•  Irgendetwas Großes wird geschehen. •  Něco velkého se stane. 

•  Er wird uralt werden. •  Dožije se vysokého věku. 

•  Wie lange wird es dauern? •  Jak dlouho to bude trvat? 

•  Werden Sie sich das merken? •  Poznačíte si to? 

•  Es wird Sommer. •  Bude léto. 

•  Dieses Lied wird ein Hit! •  Ta píseň bude hit! 

•  Alles wird gut werden. •  Všechno bude dobré. 

•  Wir werden kommen. •  My přijdeme. 

•  Ich werde mir das notieren. •  Poznamenám si to. 

•  Ich werde die Aufgaben verteilen. •  Rozdělím úkoly. 

•  Das wird eng. •  To bude natěsno. 

•  Das wird nicht gut enden. •  To neskončí dobře. 

•  Er wird sich sehr langweilen. •  Bude se velmi nudit. 

•  Es wird morgen sonnig. •  Zítra bude slunečno. 

•  Es wird hell. •  Rozední se. 

•  Ich werde die Briefe sortieren. •  Roztřídím ty dopisy. 

•  Wie wird deine Antwort lauten? •  Jak bude znít tvá odpověď? 
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•  Es wird kühl. •  Bude chladno. 

•  Dass Wetter wird besser. •  Počasí bude lepší. 

•  Sie wird blutrot. •  Zčervená. 

•  Was wird die Reparatur ungefähr kosten? •  Kolik bude ta oprava přibližně stát? 

•  Es wird dunkel. •  Setmí se. 

•  Es wird kalt. •  Ochlazuje se. 

•  Der Transport wird nicht einfach. •  Doprava nebude jednoduchá. 

•  Er wird sein Ziel erfüllen. •  On dosáhne svého cíle. 

•  Das wird eine lange Nacht. •  To bude dlouhá noc. 

 

Lekce 19_budoucí čas WERDEN_procvičovací věty_přeložte!      

•  Já zazvoním. •  Ich werde mal klingeln. 

•  Vítr bude silnější. •  Der Wind wird stärker. 

•  To bude natěsno. •  Das wird eng. 

•  Dodáme včas. •  Wir werden rechtzeitig liefern. 

•  Roztřídím ty dopisy. •  Ich werde die Briefe sortieren. 

•  Všechno bude dobré. •  Alles wird gut werden. 

•  Počasí bude lepší. •  Dass Wetter wird besser. 

•  Rozední se. •  Es wird hell. 

•  Musím se sám postarat, aby to bylo vyřízeno. •  Ich muss selbst sorgen dass es erledigt wird. 

•  Setmí se. •  Es wird dunkel. 

•  To bude ještě chvíli trvat. •  Das wird noch etwas dauern. 

•  Všichni zestárneme. •  Wir werden alle älter. 

•  Poznamenám si to. •  Ich werde mir das notieren. 

•  Doprava nebude jednoduchá. •  Der Transport wird nicht einfach. 

•  Stane se lékařem. •  Er wird Arzt werden. 

•  Zčervená. •  Sie wird blutrot. 

•  Dožije se vysokého věku. •  Er wird uralt werden. 

•  Ochlazuje se. •  Es wird kalt. 

•  Budeme vyrábět nové produkty. •  Wir werden neue Produkte erzeugen. 

•  Zorganizuji ten výlet. •  Ich werde den Ausflug organisieren. 

•  Ta píseň bude hit! •  Dieses Lied wird ein Hit! 
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•  Zítra bude slunečno. •  Es wird morgen sonnig. 

•  Bude se velmi nudit. •  Er wird sich sehr langweilen. 

•  Rozdělím úkoly. •  Ich werde die Aufgaben verteilen. 

•  Budu hlavně podceňován. •  Ich werde meist unterschätzt. 

•  Něco velkého se stane. •  Irgendetwas Großes wird geschehen. 

•  Opravím to. •  Ich werde das korrigieren. 

•  Kolik bude ta oprava přibližně stát? •  Was wird die Reparatur ungefähr kosten? 

•  On dosáhne svého cíle. •  Er wird sein Ziel erfüllen. 

•  To neskončí dobře. •  Das wird nicht gut enden. 

•  Vynahradím ti to. •  Ich werde es dir ersetzen. 

•  Říká, že to místo vezme. •  Er sagt dass er die Stelle annehmen wird. 

•  My přijdeme. •  Wir werden kommen. 

•  Jak bude znít tvá odpověď? •  Wie wird deine Antwort lauten? 

•  Od rána to bude jiné. •  Ab morgen wird es anders. 

•  Bude léto. •  Es wird Sommer. 

•  Bude chladno. •  Es wird kühl. 

•  Jak dlouho to bude trvat? •  Wie lange wird es dauern? 

•  Poznačíte si to? •  Werden Sie sich das merken? 

•  To bude dlouhá noc. •  Das wird eine lange Nacht. 

 

Lekce 19_budoucí čas WERDEN_poslouchejte německy!    

•  Rozdělím úkoly. •  Ich werde die Aufgaben verteilen. 

•  Poznamenám si to. •  Ich werde mir das notieren. 

•  On dosáhne svého cíle. •  Er wird sein Ziel erfüllen. 

•  Poznačíte si to? •  Werden Sie sich das merken? 

•  Musím se sám postarat, aby to bylo vyřízeno. •  Ich muss selbst sorgen dass es erledigt wird. 

•  Budeme vyrábět nové produkty. •  Wir werden neue Produkte erzeugen. 

•  Dodáme včas. •  Wir werden rechtzeitig liefern. 

•  Vítr bude silnější. •  Der Wind wird stärker. 

•  Bude se velmi nudit. •  Er wird sich sehr langweilen. 

•  Já zazvoním. •  Ich werde mal klingeln. 

•  To bude ještě chvíli trvat. •  Das wird noch etwas dauern. 
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•  Všechno bude dobré. •  Alles wird gut werden. 

•  Dožije se vysokého věku. •  Er wird uralt werden. 

•  To neskončí dobře. •  Das wird nicht gut enden. 

•  Zčervená. •  Sie wird blutrot. 

•  My přijdeme. •  Wir werden kommen. 

•  Říká, že to místo vezme. •  Er sagt dass er die Stelle annehmen wird. 

•  Rozední se. •  Es wird hell. 

•  To bude natěsno. •  Das wird eng. 

•  Budu hlavně podceňován. •  Ich werde meist unterschätzt. 

•  Bude léto. •  Es wird Sommer. 

•  Doprava nebude jednoduchá. •  Der Transport wird nicht einfach. 

•  Zorganizuji ten výlet. •  Ich werde den Ausflug organisieren. 

•  Od rána to bude jiné. •  Ab morgen wird es anders. 

•  Jak dlouho to bude trvat? •  Wie lange wird es dauern? 

•  Něco velkého se stane. •  Irgendetwas Großes wird geschehen. 

•  Vynahradím ti to. •  Ich werde es dir ersetzen. 

•  Setmí se. •  Es wird dunkel. 

•  Kolik bude ta oprava přibližně stát? •  Was wird die Reparatur ungefähr kosten? 

•  Jak bude znít tvá odpověď? •  Wie wird deine Antwort lauten? 

•  Opravím to. •  Ich werde das korrigieren. 

•  Ta píseň bude hit! •  Dieses Lied wird ein Hit! 

•  Bude chladno. •  Es wird kühl. 

•  Všichni zestárneme. •  Wir werden alle älter. 

•  Roztřídím ty dopisy. •  Ich werde die Briefe sortieren. 

•  Ochlazuje se. •  Es wird kalt. 

•  Zítra bude slunečno. •  Es wird morgen sonnig. 

•  Počasí bude lepší. •  Dass Wetter wird besser. 

•  Stane se lékařem. •  Er wird Arzt werden. 

•  To bude dlouhá noc. •  Das wird eine lange Nacht. 
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Lekce 19_budoucí čas WERDEN_karty     

Wir werden kommen. Es wird Sommer. Ich werde mal klingeln. 

Ich werde die Briefe sortieren. Das wird noch etwas dauern. Er wird sich sehr langweilen. 

Er wird sein Ziel erfüllen. Wie lange wird es dauern? Ich werde es dir ersetzen. 

Das wird nicht gut enden. 
Wie wird deine Antwort 

lauten? 
Der Transport wird nicht 

einfach. 

Ich werde den Ausflug 
organisieren. 

Es wird kühl. Ich werde mir das notieren. 

Ich werde meist unterschätzt. 
Was wird die Reparatur 

ungefähr kosten? 
Alles wird gut werden. 
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Já zazvoním. Bude léto. My přijdeme. 

Bude se velmi nudit. To bude ještě chvíli trvat. Roztřídím ty dopisy. 

Vynahradím ti to. Jak dlouho to bude trvat? On dosáhne svého cíle. 

Doprava nebude jednoduchá. Jak bude znít tvá odpověď? To neskončí dobře. 

Poznamenám si to. Bude chladno. Zorganizuji ten výlet. 

Všechno bude dobré. 
Kolik bude ta oprava přibližně 

stát? 
Budu hlavně podceňován. 
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Irgendetwas Großes wird 
geschehen. 

Wir werden rechtzeitig liefern. 
Ich werde die Aufgaben 

verteilen. 

Es wird morgen sonnig. Der Wind wird stärker. Das wird eng. 

Wir werden alle älter. Dieses Lied wird ein Hit! Ich werde das korrigieren. 

Ich muss selbst sorgen dass es 
erledigt wird. 

Werden Sie sich das merken? Sie wird blutrot. 

Er wird Arzt werden. Es wird dunkel. Es wird hell. 

Es wird kalt. Ab morgen wird es anders. 
Wir werden neue Produkte 

erzeugen. 
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Rozdělím úkoly. Dodáme včas. Něco velkého se stane. 

To bude natěsno. Vítr bude silnější. Zítra bude slunečno. 

Opravím to. Ta píseň bude hit! Všichni zestárneme. 

Zčervená. Poznačíte si to? 
Musím se sám postarat, aby to 

bylo vyřízeno. 

Rozední se. Setmí se. Stane se lékařem. 

Budeme vyrábět nové 
produkty. 

Od rána to bude jiné. Ochlazuje se. 
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Er sagt dass er die Stelle 
annehmen wird. 

Er wird uralt werden. Dass Wetter wird besser. 

Das wird eine lange Nacht. -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  
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Počasí bude lepší. Dožije se vysokého věku. Říká, že to místo vezme. 

-  -  To bude dlouhá noc. 
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Lekce 19_budoucí čas WERDEN_test     

•  Všichni zestárneme. ................................................................. 

•  Vítr bude silnější. ................................................................. 

•  Jak dlouho to bude trvat? ................................................................. 

•  Opravím to. ................................................................. 

•  Zorganizuji ten výlet. ................................................................. 

•  To bude dlouhá noc. ................................................................. 

•  Roztřídím ty dopisy. ................................................................. 

•  Ta píseň bude hit! ................................................................. 

•  On dosáhne svého cíle. ................................................................. 

•  Kolik bude ta oprava přibližně stát? ................................................................. 

•  My přijdeme. ................................................................. 

•  Všechno bude dobré. ................................................................. 

•  Setmí se. ................................................................. 

•  Bude chladno. ................................................................. 

•  Poznamenám si to. ................................................................. 

•  Jak bude znít tvá odpověď? ................................................................. 

•  Zítra bude slunečno. ................................................................. 

•  Říká, že to místo vezme. ................................................................. 

•  Dožije se vysokého věku. ................................................................. 

•  Poznačíte si to? ................................................................. 

•  Rozední se. ................................................................. 

•  Vynahradím ti to. ................................................................. 
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•  Ochlazuje se. ................................................................. 

•  Stane se lékařem. ................................................................. 

•  Něco velkého se stane. ................................................................. 

•  Rozdělím úkoly. ................................................................. 

•  Počasí bude lepší. ................................................................. 

•  Od rána to bude jiné. ................................................................. 

•  Dodáme včas. ................................................................. 

•  To bude natěsno. ................................................................. 

•  Bude se velmi nudit. ................................................................. 

•  Budeme vyrábět nové produkty. ................................................................. 

•  Musím se sám postarat, aby to bylo vyřízeno. ................................................................. 

•  To bude ještě chvíli trvat. ................................................................. 

•  Doprava nebude jednoduchá. ................................................................. 

•  Zčervená. ................................................................. 

•  Bude léto. ................................................................. 

•  To neskončí dobře. ................................................................. 

•  Já zazvoním. ................................................................. 

•  Budu hlavně podceňován. ................................................................. 
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Lekce 19_budoucí čas WERDEN_test_řešení      

•  Všichni zestárneme. •  Wir werden alle älter. 

•  Vítr bude silnější. •  Der Wind wird stärker. 

•  Jak dlouho to bude trvat? •  Wie lange wird es dauern? 

•  Opravím to. •  Ich werde das korrigieren. 

•  Zorganizuji ten výlet. •  Ich werde den Ausflug organisieren. 

•  To bude dlouhá noc. •  Das wird eine lange Nacht. 

•  Roztřídím ty dopisy. •  Ich werde die Briefe sortieren. 

•  Ta píseň bude hit! •  Dieses Lied wird ein Hit! 

•  On dosáhne svého cíle. •  Er wird sein Ziel erfüllen. 

•  Kolik bude ta oprava přibližně stát? •  Was wird die Reparatur ungefähr kosten? 

•  My přijdeme. •  Wir werden kommen. 

•  Všechno bude dobré. •  Alles wird gut werden. 

•  Setmí se. •  Es wird dunkel. 

•  Bude chladno. •  Es wird kühl. 

•  Poznamenám si to. •  Ich werde mir das notieren. 

•  Jak bude znít tvá odpověď? •  Wie wird deine Antwort lauten? 

•  Zítra bude slunečno. •  Es wird morgen sonnig. 

•  Říká, že to místo vezme. •  Er sagt dass er die Stelle annehmen wird. 

•  Dožije se vysokého věku. •  Er wird uralt werden. 

•  Poznačíte si to? •  Werden Sie sich das merken? 

•  Rozední se. •  Es wird hell. 

•  Vynahradím ti to. •  Ich werde es dir ersetzen. 

•  Ochlazuje se. •  Es wird kalt. 

•  Stane se lékařem. •  Er wird Arzt werden. 

•  Něco velkého se stane. •  Irgendetwas Großes wird geschehen. 

•  Rozdělím úkoly. •  Ich werde die Aufgaben verteilen. 

•  Počasí bude lepší. •  Dass Wetter wird besser. 

•  Od rána to bude jiné. •  Ab morgen wird es anders. 

•  Dodáme včas. •  Wir werden rechtzeitig liefern. 

•  To bude natěsno. •  Das wird eng. 

•  Bude se velmi nudit. •  Er wird sich sehr langweilen. 
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•  Budeme vyrábět nové produkty. •  Wir werden neue Produkte erzeugen. 

•  Musím se sám postarat, aby to bylo vyřízeno. •  Ich muss selbst sorgen dass es erledigt wird. 

•  To bude ještě chvíli trvat. •  Das wird noch etwas dauern. 

•  Doprava nebude jednoduchá. •  Der Transport wird nicht einfach. 

•  Zčervená. •  Sie wird blutrot. 

•  Bude léto. •  Es wird Sommer. 

•  To neskončí dobře. •  Das wird nicht gut enden. 

•  Já zazvoním. •  Ich werde mal klingeln. 

•  Budu hlavně podceňován. •  Ich werde meist unterschätzt. 
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Lekce 20_minulý čas sloveso SEIN_slovní zásoba_poslouchejte!     

•  Niederlage, die •  porážka 

•  Ungarn •  Maďarsko 

•  Auftritt, der •  výstup 

•  kürzlich •  krátce 

•  entscheidende •  rozhodující 

•  öffentliche •  veřejný 

•  Publikum, das •  publikum 

•  Anfang, der •  začátek 

•  vor •  před 

•  Am nächsten Tag •  další den 

•  bummeln •  procházet se 

•  Aktion, die •  akce 

•  Mord, der •  vražda 

•  Verabschiedung, die •  rozloučení 

•  Ich werde •  já budu 

•  Unfall, der •  neštěstí 

•  Erklärung, die •  vysvětlení 

•  gestern •  včera 

•  bei •  u, při 

•  Erwartungen, die •  očekávání 

•  Beratung, die •  porada 

•  Ursache, die •  příčina 

•  Am nächsten Tag •  další den 

•  letzte •  minulý, poslední 

•  Kommunikation, die •  komunikace 

•  war •  byl 

•  Atmosphäre, die •  atmosféra 

•  Finale, das •  finále 

•  Vor •  před 

•  unmittelbar •  bezprostředně 

•  beim (bei dem) •  u 
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•  Dialog, der •  dialog 

•  Reaktion, die •  reakce 

•  Armee, die •  armáda 

•  Kompliment, das •  kompliment 

•  letzte •  minulý, poslední 

•  Opposition, die •  opozice 

•  mich •  minulý, poslední 

•  An dem Abend •  Toho večera 

•  Aktionen, die •  akce 

•  Abschluss, der •  závěr 

•  Abstand, der •  odstup 

•  Geografie, die •  geografie, zeměpis 

 

Lekce 20_minulý čas sloveso SEIN_slovní zásoba_přeložte!      

•  včera •  gestern 

•  minulý, poslední •  letzte 

•  další den •  Am nächsten Tag 

•  publikum •  Publikum, das 

•  porážka •  Niederlage, die 

•  krátce •  kürzlich 

•  před •  Vor 

•  kompliment •  Kompliment, das 

•  začátek •  Anfang, der 

•  reakce •  Reaktion, die 

•  u, při •  bei 

•  komunikace •  Kommunikation, die 

•  atmosféra •  Atmosphäre, die 

•  výstup •  Auftritt, der 

•  bezprostředně •  unmittelbar 

•  rozhodující •  entscheidende 

•  neštěstí •  Unfall, der 

•  vražda •  Mord, der 
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•  minulý, poslední •  mich 

•  Toho večera •  An dem Abend 

•  procházet se •  bummeln 

•  akce •  Aktion, die 

•  veřejný •  öffentliche 

•  rozloučení •  Verabschiedung, die 

•  odstup •  Abstand, der 

•  Maďarsko •  Ungarn 

•  opozice •  Opposition, die 

•  před •  vor 

•  finále •  Finale, das 

•  očekávání •  Erwartungen, die 

•  vysvětlení •  Erklärung, die 

•  u •  beim (bei dem) 

•  porada •  Beratung, die 

•  já budu •  Ich werde 

•  závěr •  Abschluss, der 

•  další den •  Am nächsten Tag 

•  byl •  war 

•  dialog •  Dialog, der 

•  akce •  Aktionen, die 

•  minulý, poslední •  letzte 

•  armáda •  Armee, die 

•  příčina •  Ursache, die 

•  geografie, zeměpis •  Geografie, die 
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Lekce 20_minulý čas sloveso SEIN_pravidla používání     
 
Minulý čas slovesa být je nepravidelný. 
 
Ich war  Byl jsem 
Du warst  Byl jsi 
Er war  Byl 
Sie war  Byla 
Es war  To bylo 
Wir waren  Byli jsme 
Ihr wart  Byli jste 
Sie waren  Byli 
 
Wo warst du?  Kde jsi byl. 
Wir waren einkaufen. Byli jsme nakupovat. 
Sie war nicht fertig  Nebyla připravena. 
 

Lekce 20_minulý čas sloveso SEIN_procvičovací věty_poslouchejte!  

•  An dem Abend war ich zu Hause. •  Večer jsem byl doma. 

•  Warst du schon einmal in Ungarn? •  Byl jsi už v Maďarsku? 

•  Die Erwartungen waren hoch. •  Očekávání byla vysoká. 

•  Das war ein Unfall. •  To byla nehoda. 

•  Gestern war ich schwimmen. •  Včera jsem byl plavat. 

•  Das Finale war gestern. •  Finále bylo včera. 

•  der Dialog war schwierig. •  Dialog byl těžký. 

•  Ich war vor ihm da. •  Byl jsem tady před ním. 

•  Die Erklärung war einleuchtend. •  Vysvětlení bylo srozumitelné. 

•  Wie war die Reaktion? •  Jaká byla reakce? 

•  Das öffentliche Interesse war groß. •  Veřejný zájem byl velký. 

•  Ich war bei seiner Verabschiedung. •  Byl jsem u jeho rozloučení 

•  Wir waren gestern in der Stadt bummeln. •  Byli jsme se včera procházet ve městě. 

•  Der Abschluss war wichtig. •  Závěr byl důležitý. 

•  Am nächsten Tag war das Wetter wieder gut. •  Další den bylo počasí opět dobré. 

•  Ich war bei meiner Mutter. •  Byl jsem u mé matky. 

•  Das war das entscheidende Argument. •  To byl rozhodující argument. 

•  Ich war scharf darauf. •  Byl jsem na to nabroušený. 

•  Der Anfang war schwer. •  Začátek byl těžký. 

•  Die Opposition war dagegen. •  Opozice byla proti. 
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•  Ich war erst kürzlich in Berlin. •  Byl jsem krátce v Berlíně. 

•  Ich war beim Arzt. •  Byl jsem u lékaře. 

•  Das war doch nicht nötig. •  To přece nebylo nutné. 

•  Es war unmöglich zu schweigen. •  Nebylo možné mlčet. 

•  Die Kommunikation war schlecht. •  Komunikace byla špatná. 

•  Das Publikum war begeistert. •  Publikum bylo ohromeno. 

•  Die Aktion war erfolgreich. •  Akce byla úspěšná. 

•  Die Aktionen waren erfolgreich. •  Akce byly úspěšné. 

•  Ich war mit dem Auto unterwegs. •  Byl jsem autem pryč. 

•  Der Auftritt der Band war gut. •  Výstup skupiny byl dobrý. 

•  Am nächsten Tag war das Wetter wieder gut. •  Další den bylo počasí opět dobré. 

•  Was geht mich das an? •  Co se mě to týká? 

•  Das war eine schlimme Niederlage. •  To byla škaredá porážka. 

•  Das war kein Kompliment. •  To nebyla žádná pochvala. 

•  Ich war in der Armee. •  Byl jsem v armádě. 

•  Vor einem Jahr war ich hier. •  Před rokem jsem tu byl. 

•  Ich war unmittelbar nach dir da. •  Byl jsem bezprostředně za tebou. 

•  Es war Mord. •  To byla vražda. 

•  Ich werde ihm schreiben. •  Napíši mu. 

•  Es war wie ein Schlag ins Gesicht. •  Bylo to jako rána do tváře. 

•  Was war die Ursache? •  Co bylo příčinou? 

•  Ich war dabei. •  Byl jsem u toho. 

•  Die Beratung war sehr gut. •  Porada byla velmi dobrá. 

•  Der Abstand war zu gering. •  Odstup byl příliš malý. 

•  Ich war nie gut in Geografie. •  Nikdy jsem nebyl dobrý v zeměpisu. 

 

Lekce 20_minulý čas sloveso SEIN_procvičovací věty_přeložte!    

•  Vysvětlení bylo srozumitelné. •  Die Erklärung war einleuchtend. 

•  Veřejný zájem byl velký. •  Das öffentliche Interesse war groß. 

•  Byl jsem bezprostředně za tebou. •  Ich war unmittelbar nach dir da. 

•  Byl jsem u mé matky. •  Ich war bei meiner Mutter. 

•  Včera jsem byl plavat. •  Gestern war ich schwimmen. 
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•  Co bylo příčinou? •  Was war die Ursache? 

•  To přece nebylo nutné. •  Das war doch nicht nötig. 

•  Byl jsem na to nabroušený. •  Ich war scharf darauf. 

•  To byla škaredá porážka. •  Das war eine schlimme Niederlage. 

•  Byl jsi už v Maďarsku? •  Warst du schon einmal in Ungarn? 

•  Nebylo možné mlčet. •  Es war unmöglich zu schweigen. 

•  Byl jsem autem pryč. •  Ich war mit dem Auto unterwegs. 

•  Porada byla velmi dobrá. •  Die Beratung war sehr gut. 

•  Před rokem jsem tu byl. •  Vor einem Jahr war ich hier. 

•  Bylo to jako rána do tváře. •  Es war wie ein Schlag ins Gesicht. 

•  Akce byla úspěšná. •  Die Aktion war erfolgreich. 

•  Komunikace byla špatná. •  Die Kommunikation war schlecht. 

•  To byl rozhodující argument. •  Das war das entscheidende Argument. 

•  Začátek byl těžký. •  Der Anfang war schwer. 

•  Napíši mu. •  Ich werde ihm schreiben. 

•  Závěr byl důležitý. •  Der Abschluss war wichtig. 

•  Večer jsem byl doma. •  An dem Abend war ich zu Hause. 

•  Byl jsem u jeho rozloučení •  Ich war bei seiner Verabschiedung. 

•  Co se mě to týká? •  Was geht mich das an? 

•  To nebyla žádná pochvala. •  Das war kein Kompliment. 

•  Finále bylo včera. •  Das Finale war gestern. 

•  Výstup skupiny byl dobrý. •  Der Auftritt der Band war gut. 

•  Opozice byla proti. •  Die Opposition war dagegen. 

•  Očekávání byla vysoká. •  Die Erwartungen waren hoch. 

•  Byl jsem tady před ním. •  Ich war vor ihm da. 

•  Byl jsem krátce v Berlíně. •  Ich war erst kürzlich in Berlin. 

•  Byl jsem v armádě. •  Ich war in der Armee. 

•  Dialog byl těžký. •  der Dialog war schwierig. 

•  To byla nehoda. •  Das war ein Unfall. 

•  Byl jsem u lékaře. •  Ich war beim Arzt. 

•  Další den bylo počasí opět dobré. •  Am nächsten Tag war das Wetter wieder gut. 

•  Byli jsme se včera procházet ve městě. •  Wir waren gestern in der Stadt bummeln. 
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•  Byl jsem u toho. •  Ich war dabei. 

•  Jaká byla reakce? •  Wie war die Reaktion? 

•  Odstup byl příliš malý. •  Der Abstand war zu gering. 

•  Další den bylo počasí opět dobré. •  Am nächsten Tag war das Wetter wieder gut. 

•  To byla vražda. •  Es war Mord. 

•  Akce byly úspěšné. •  Die Aktionen waren erfolgreich. 

•  Publikum bylo ohromeno. •  Das Publikum war begeistert. 

•  Nikdy jsem nebyl dobrý v zeměpisu. •  Ich war nie gut in Geografie. 

 

Lekce 20_minulý čas sloveso SEIN_poslouchejte německy!      

•  Byl jsi už v Maďarsku? •  Warst du schon einmal in Ungarn? 

•  Co bylo příčinou? •  Was war die Ursache? 

•  Jaká byla reakce? •  Wie war die Reaktion? 

•  Byl jsem krátce v Berlíně. •  Ich war erst kürzlich in Berlin. 

•  Odstup byl příliš malý. •  Der Abstand war zu gering. 

•  Další den bylo počasí opět dobré. •  Am nächsten Tag war das Wetter wieder gut. 

•  Byli jsme se včera procházet ve městě. •  Wir waren gestern in der Stadt bummeln. 

•  To nebyla žádná pochvala. •  Das war kein Kompliment. 

•  Byl jsem autem pryč. •  Ich war mit dem Auto unterwegs. 

•  Opozice byla proti. •  Die Opposition war dagegen. 

•  Akce byly úspěšné. •  Die Aktionen waren erfolgreich. 

•  Napíši mu. •  Ich werde ihm schreiben. 

•  Začátek byl těžký. •  Der Anfang war schwer. 

•  Včera jsem byl plavat. •  Gestern war ich schwimmen. 

•  Byl jsem u jeho rozloučení •  Ich war bei seiner Verabschiedung. 

•  Další den bylo počasí opět dobré. •  Am nächsten Tag war das Wetter wieder gut. 

•  Akce byla úspěšná. •  Die Aktion war erfolgreich. 

•  Byl jsem v armádě. •  Ich war in der Armee. 

•  To byl rozhodující argument. •  Das war das entscheidende Argument. 

•  Byl jsem u toho. •  Ich war dabei. 

•  To byla nehoda. •  Das war ein Unfall. 

•  Bylo to jako rána do tváře. •  Es war wie ein Schlag ins Gesicht. 
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•  Večer jsem byl doma. •  An dem Abend war ich zu Hause. 

•  Očekávání byla vysoká. •  Die Erwartungen waren hoch. 

•  Veřejný zájem byl velký. •  Das öffentliche Interesse war groß. 

•  Finále bylo včera. •  Das Finale war gestern. 

•  Dialog byl těžký. •  der Dialog war schwierig. 

•  Nebylo možné mlčet. •  Es war unmöglich zu schweigen. 

•  To přece nebylo nutné. •  Das war doch nicht nötig. 

•  Byl jsem u mé matky. •  Ich war bei meiner Mutter. 

•  Závěr byl důležitý. •  Der Abschluss war wichtig. 

•  Byl jsem u lékaře. •  Ich war beim Arzt. 

•  Byl jsem bezprostředně za tebou. •  Ich war unmittelbar nach dir da. 

•  Byl jsem na to nabroušený. •  Ich war scharf darauf. 

•  Byl jsem tady před ním. •  Ich war vor ihm da. 

•  Co se mě to týká? •  Was geht mich das an? 

•  To byla vražda. •  Es war Mord. 

•  Výstup skupiny byl dobrý. •  Der Auftritt der Band war gut. 

•  Publikum bylo ohromeno. •  Das Publikum war begeistert. 

•  Porada byla velmi dobrá. •  Die Beratung war sehr gut. 

•  To byla škaredá porážka. •  Das war eine schlimme Niederlage. 

•  Vysvětlení bylo srozumitelné. •  Die Erklärung war einleuchtend. 

•  Před rokem jsem tu byl. •  Vor einem Jahr war ich hier. 

•  Komunikace byla špatná. •  Die Kommunikation war schlecht. 

•  Nikdy jsem nebyl dobrý v zeměpisu. •  Ich war nie gut in Geografie. 
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Lekce 20_minulý čas sloveso SEIN_karty    

Der Abschluss war wichtig. 
Die Erklärung war 

einleuchtend. 
Der Anfang war schwer. 

Ich war bei seiner 
Verabschiedung. 

Ich war dabei. Ich werde ihm schreiben. 

Es war unmöglich zu 
schweigen. 

Ich war mit dem Auto 
unterwegs. 

Warst du schon einmal in 
Ungarn? 

Das war ein Unfall. Der Abstand war zu gering. Gestern war ich schwimmen. 

Das war kein Kompliment. der Dialog war schwierig. 
Die Kommunikation war 

schlecht. 

Das war das entscheidende 
Argument. 

Was geht mich das an? Die Erwartungen waren hoch. 
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Začátek byl těžký. Vysvětlení bylo srozumitelné. Závěr byl důležitý. 

Napíši mu. Byl jsem u toho. Byl jsem u jeho rozloučení 

Byl jsi už v Maďarsku? Byl jsem autem pryč. Nebylo možné mlčet. 

Včera jsem byl plavat. Odstup byl příliš malý. To byla nehoda. 

Komunikace byla špatná. Dialog byl těžký. To nebyla žádná pochvala. 

Očekávání byla vysoká. Co se mě to týká? To byl rozhodující argument. 
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Was war die Ursache? Wie war die Reaktion? Die Beratung war sehr gut. 

Die Aktionen waren 
erfolgreich. 

Ich war beim Arzt. Ich war bei meiner Mutter. 

Vor einem Jahr war ich hier. 
Am nächsten Tag war das 

Wetter wieder gut. 
An dem Abend war ich zu 

Hause. 

Am nächsten Tag war das 
Wetter wieder gut. 

Ich war vor ihm da. Die Opposition war dagegen. 

Die Aktion war erfolgreich. Ich war in der Armee. 
Das öffentliche Interesse war 

groß. 

Das war eine schlimme 
Niederlage. 

Es war Mord. 
Es war wie ein Schlag ins 

Gesicht. 
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Porada byla velmi dobrá. Jaká byla reakce? Co bylo příčinou? 

Byl jsem u mé matky. Byl jsem u lékaře. Akce byly úspěšné. 

Večer jsem byl doma. 
Další den bylo počasí opět 

dobré. 
Před rokem jsem tu byl. 

Opozice byla proti. Byl jsem tady před ním. 
Další den bylo počasí opět 

dobré. 

Veřejný zájem byl velký. Byl jsem v armádě. Akce byla úspěšná. 

Bylo to jako rána do tváře. To byla vražda. To byla škaredá porážka. 
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Das war doch nicht nötig. Ich war erst kürzlich in Berlin. 
Ich war unmittelbar nach dir 

da. 

Ich war scharf darauf. 
Wir waren gestern in der Stadt 

bummeln. 
Das Publikum war begeistert. 

Der Auftritt der Band war gut. Das Finale war gestern. Ich war nie gut in Geografie. 

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  
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Byl jsem bezprostředně za 
tebou. 

Byl jsem krátce v Berlíně. To přece nebylo nutné. 

Publikum bylo ohromeno. 
Byli jsme se včera procházet 

ve městě. 
Byl jsem na to nabroušený. 

Nikdy jsem nebyl dobrý v 
zeměpisu. 

Finále bylo včera. Výstup skupiny byl dobrý. 
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Lekce 20_minulý čas sloveso SEIN_test     

•  Očekávání byla vysoká. ................................................................. 

•  To přece nebylo nutné. ................................................................. 

•  To nebyla žádná pochvala. ................................................................. 

•  Finále bylo včera. ................................................................. 

•  Výstup skupiny byl dobrý. ................................................................. 

•  Byl jsi už v Maďarsku? ................................................................. 

•  To byla vražda. ................................................................. 

•  Nikdy jsem nebyl dobrý v zeměpisu. ................................................................. 

•  Začátek byl těžký. ................................................................. 

•  Byl jsem u mé matky. ................................................................. 

•  Další den bylo počasí opět dobré. ................................................................. 

•  Veřejný zájem byl velký. ................................................................. 

•  Byl jsem u toho. ................................................................. 

•  Před rokem jsem tu byl. ................................................................. 

•  Komunikace byla špatná. ................................................................. 

•  Napíši mu. ................................................................. 

•  Akce byla úspěšná. ................................................................. 

•  Byl jsem autem pryč. ................................................................. 

•  To byl rozhodující argument. ................................................................. 

•  Byl jsem u lékaře. ................................................................. 

•  Byl jsem v armádě. ................................................................. 

•  Jaká byla reakce? ................................................................. 



 
147 

•  Dialog byl těžký. ................................................................. 

•  Závěr byl důležitý. ................................................................. 

•  Bylo to jako rána do tváře. ................................................................. 

•  Byl jsem u jeho rozloučení ................................................................. 

•  Večer jsem byl doma. ................................................................. 

•  Další den bylo počasí opět dobré. ................................................................. 

•  Publikum bylo ohromeno. ................................................................. 

•  Porada byla velmi dobrá. ................................................................. 

•  Byli jsme se včera procházet ve městě. ................................................................. 

•  Byl jsem tady před ním. ................................................................. 

•  Byl jsem bezprostředně za tebou. ................................................................. 

•  To byla nehoda. ................................................................. 

•  Vysvětlení bylo srozumitelné. ................................................................. 

•  Opozice byla proti. ................................................................. 

•  Nebylo možné mlčet. ................................................................. 

•  Byl jsem krátce v Berlíně. ................................................................. 

•  Co bylo příčinou? ................................................................. 

•  Byl jsem na to nabroušený. ................................................................. 

•  Včera jsem byl plavat. ................................................................. 

•  Co se mě to týká? ................................................................. 

•  To byla škaredá porážka. ................................................................. 

•  Akce byly úspěšné. ................................................................. 

•  Odstup byl příliš malý. ................................................................. 
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Lekce 20_minulý čas sloveso SEIN_test_řešení     

•  Očekávání byla vysoká. •  Die Erwartungen waren hoch. 

•  To přece nebylo nutné. •  Das war doch nicht nötig. 

•  To nebyla žádná pochvala. •  Das war kein Kompliment. 

•  Finále bylo včera. •  Das Finale war gestern. 

•  Výstup skupiny byl dobrý. •  Der Auftritt der Band war gut. 

•  Byl jsi už v Maďarsku? •  Warst du schon einmal in Ungarn? 

•  To byla vražda. •  Es war Mord. 

•  Nikdy jsem nebyl dobrý v zeměpisu. •  Ich war nie gut in Geografie. 

•  Začátek byl těžký. •  Der Anfang war schwer. 

•  Byl jsem u mé matky. •  Ich war bei meiner Mutter. 

•  Další den bylo počasí opět dobré. •  Am nächsten Tag war das Wetter wieder gut. 

•  Veřejný zájem byl velký. •  Das öffentliche Interesse war groß. 

•  Byl jsem u toho. •  Ich war dabei. 

•  Před rokem jsem tu byl. •  Vor einem Jahr war ich hier. 

•  Komunikace byla špatná. •  Die Kommunikation war schlecht. 

•  Napíši mu. •  Ich werde ihm schreiben. 

•  Akce byla úspěšná. •  Die Aktion war erfolgreich. 

•  Byl jsem autem pryč. •  Ich war mit dem Auto unterwegs. 

•  To byl rozhodující argument. •  Das war das entscheidende Argument. 

•  Byl jsem u lékaře. •  Ich war beim Arzt. 

•  Byl jsem v armádě. •  Ich war in der Armee. 

•  Jaká byla reakce? •  Wie war die Reaktion? 

•  Dialog byl těžký. •  der Dialog war schwierig. 

•  Závěr byl důležitý. •  Der Abschluss war wichtig. 

•  Bylo to jako rána do tváře. •  Es war wie ein Schlag ins Gesicht. 

•  Byl jsem u jeho rozloučení •  Ich war bei seiner Verabschiedung. 

•  Večer jsem byl doma. •  An dem Abend war ich zu Hause. 

•  Další den bylo počasí opět dobré. •  Am nächsten Tag war das Wetter wieder gut. 

•  Publikum bylo ohromeno. •  Das Publikum war begeistert. 

•  Porada byla velmi dobrá. •  Die Beratung war sehr gut. 

•  Byli jsme se včera procházet ve městě. •  Wir waren gestern in der Stadt bummeln. 
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•  Byl jsem tady před ním. •  Ich war vor ihm da. 

•  Byl jsem bezprostředně za tebou. •  Ich war unmittelbar nach dir da. 

•  To byla nehoda. •  Das war ein Unfall. 

•  Vysvětlení bylo srozumitelné. •  Die Erklärung war einleuchtend. 

•  Opozice byla proti. •  Die Opposition war dagegen. 

•  Nebylo možné mlčet. •  Es war unmöglich zu schweigen. 

•  Byl jsem krátce v Berlíně. •  Ich war erst kürzlich in Berlin. 

•  Co bylo příčinou? •  Was war die Ursache? 

•  Byl jsem na to nabroušený. •  Ich war scharf darauf. 

•  Včera jsem byl plavat. •  Gestern war ich schwimmen. 

•  Co se mě to týká? •  Was geht mich das an? 

•  To byla škaredá porážka. •  Das war eine schlimme Niederlage. 

•  Akce byly úspěšné. •  Die Aktionen waren erfolgreich. 

•  Odstup byl příliš malý. •  Der Abstand war zu gering. 
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Lekce 21_perfektum_slovní zásoba_poslouchejte!      

•  rechtzeitig •  včas 

•  genutzt - ich habe genutzt, du hast genutzt, er 
hat genutzt, wir haben genutzt, ihr habt genutzt, 
sie haben genutzt 

•  používaný 

•  angegeben •  udaný 

•  offensichtlich •  zjevně 

•  im Laufe der letzten Wochen •  v průběhu posledních týdnů 

•  Kennzeichen, das •  poznávací značka 

•  politisch •  politicky 

•  Einkauf, der •  nákup 

•  keineswegs •  v žádném případě 

•  gesehen - Ich habe gesehen, du hast gesehen, 
er hat gesehen, wir haben gesehen, ihr habt 
gesehen, sie haben gesehen 

•  viděný 

•  ausgelöst •  spuštěný 

•  bloß •  jen 

•  Ski fahren, Ski gefahren •  lyžovat 

•  gemeldet •  nahlášený 

•  mit einem Mal •  najednou 

•  geschafft •  podařený 

•  gebracht - Ich habe gebracht, du hast 
gebracht, er hat gebracht, wir haben gebracht, 
ihr habt gebracht, sie haben gebracht 

•  přinesený 

•  vergessen •  zapomenutý 

•  Ausgabe, die, Ausgaben •  výdaje 

•  gebaut - ich habe gebaut, du hast gebaut, er 
hat gebaut, wir haben gebaut, ihr habt gebaut, 
sie haben gebaut 

•  postavený 

•  am Wochenende •  o víkendu 

•  Prozess, der •  proces 

•  erwarten •  očekávat 

•  beobachtet - ich habe beobachtet, du hast 
beobachtet, er hat beobachtet, wir haben 
beobachtet, ihr habt beobachtet, sie haben 
beobachtet 

•  pozorovaný 
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•  geschlossen •  zavřený 

•  Daten, die •  data 

•  richtig •  správný 

•  geprüft •  odzkoušený 

•  gestellt - ich habe gestellt, du hast gestellt, er 
hat gestellt, wir haben gestellt, ihr habt gestellt, 
sie haben gestellt 

•  stanovený 

•  erwarten - ich erwarte, du erwartest, er 
erwartet, wir erwarten, ihr erwartet, sie erwarten 

•  očekávat 

•  Haushaltstipp, der •  tip pro domácnost 

•  geführt - ich habe geführt, du hast geführt, er 
hat geführt, wir haben geführt, ihr habt geführt, 
sie haben geführt 

•  vedený 

•  ausgesprochen •  vyjádřený 

•  Autoschlüssel, der •  klíč od auta 

•  jemand •  někdo 

•  Training, das •  trénink 

•  geglaubt - ich habe geglaubt, du hast 
geglaubt, er hat geglaubt, wir haben geglaubt, 
ihr habt geglaubt, sie haben geglaubt 

•  věřený 

•  junger •  mladý 

•  Orientierung, die •  orientace 

•  gegeben - ich habe gegeben, du hast gegeben, 
er hat gegeben, wir haben gegeben, ihr habt 
gegeben, sie haben gegeben 

•  daný 

•  Handschuh, der •  rukavice 

•  gelungen •  podařený 

•  eigene •  vlastní 

•  gefragt - ich habe gefragt, du hast gefragt, er 
hat gefragt, wir haben gefragt, ihr habt gefragt, 
sie haben gefragt 

•  tázaný 

•  verpflichtet •  zavázaný 

•  los •  uvolněný 

•  Magen, der, ä •  žaludek 

•  geschlagen •  udeřený 

•  gedacht - ich habe gedacht, du hast gedacht, 
er hat gedacht, wir haben gedacht, ihr habt 

•  myšlený 
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gedacht, sie haben gedacht 

•  Erfüllung, die •  naplnění 

•  Rennen, das •  běh 

•  gezeigt •  ukázaný 

•  Gutachten, das •  posudek 

•  erwartet - ich habe erwartet, du hast erwartet, 
er hat erwartet, wir haben erwartet, ihr habt 
erwartet, sie haben erwartet 

•  očekávaný 

•  gehalten - ich habe gehalten, du hast 
gehalten, er hat gehalten, wir haben gehalten, 
ihr habt gehalten, sie haben gehalten 

•  držený 

•  gewonnen •  vyhraný 

•  gezogen •  vychovaný 

•  Studium, das •  studium 

•  getroffen - ich habe getroffen, du hast 
getroffen, er hat getroffen, wir haben getroffen, 
ihr habt getroffen, sie haben getroffen 

•  potkaný 

•  Aktie, die •  akcie 

•  Zettel, der •  lístek 

•  kennen lernen •  poznat, seznámit se 

•  Abfahrt, die •  odjezd 

•  Nachricht, die, Nachrichten •  zpráva 

•  Kurse, die •  kurzy 

•  Themen, die •  témata 

•  mit einem Mal •  najednou 

•  gleich danach •  hned poté 

•  geschrieben - ich habe geschrieben, du hast 
geschrieben, er hat geschrieben, wir haben 
geschrieben, ihr habt geschrieben, sie haben 
geschrieben 

•  napsaný 

•  gesagt - Ich habe gesagt, du hast gesagt, er 
hat gesagt, wir haben gesagt, ihr habt gesagt, sie 
haben gesagt 

•  řečený 

•  gerechnet - ich habe gerechnet, du hast 
gerechnet, er hat gerechnet, wir haben 
gerechnet, ihr habt gerechnet, sie haben 
gerechnet 

•  počítaný 

•  genommen - ich habe genommen, du hast •  vzatý 
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genommen, er hat genommen, wir haben 
genommen, ihr habt genommen, sie haben 
genommen 

•  teilweise •  částečně 

•  ausgegeben •  vydaný 

•  auf meiner Reise •  na mé cestě 

•  gewählt •  vybraný 

•  getan •  udělaný 

•  gehabt - ich habe gehabt, du hast gehabt, er 
hat gehabt, wir haben gehabt, ihr habt gehabt, 
sie haben gehabt 

•  měl jsem 

•  eingestellt •  stanovený 

•  Werk, das, Werke •  dílo 

•  überall •  celkově, všude 

•  gefunden - Ich habe gefunden, du hast 
gefunden, er hat gefunden, wir haben gefunden, 
ihr habt gefunden, sie haben gefunden 

•  nalezený 

•  angeboten - ich habe angeboten, du hast 
angeboten, er hat angeboten, wir haben 
angeboten, ihr habt angeboten, sie haben 
angeboten 

•  nabízený 

•  getragen •  nesený 

•  gegangen - ich bin gegangen, du bist 
gegangen, er ist gegangen, wir sind gegangen, 
ihr seid gegangen, sie sind gegangen 

•  šel jsem 

•  Biografie, die •  životopis 

•  aufgebaut •  vystavěný 

•  Aktien, die •  akcie 

•  gefeiert - ich habe gefeiert, du hast gefeiert, 
er hat gefeiert, wir haben gefeiert, ihr habt 
gefeiert, sie haben gefeiert 

•  slavený 

•  gekommen -Ich bin gekommen, du bist 
gekommen, er ist gekommen, wir sind 
gekommen, ihr seid gekommen, sie sind 
gekommen 

•  přišel jsem 

•  getötet •  zabitý 

•  geblieben - ich bin geblieben, du bist 
geblieben, er ist geblieben, wir sind geblieben, 
ihr seid geblieben, wir sind geblieben 

•  zbylý 
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•  Prüfung, die •  zkouška 

•  gescheitert •  ztroskotaný 

•  Teilnehmer, die •  účastníci 

•  gestartet •  zahájený 

•  Statistik, die •  statistika 

•  einmal •  jednou 

•  genannt •  zvaný, jmenovaný 

•  Erkenntnis, die •  poznatek 

 

Lekce 21_perfektum_slovní zásoba_přeložte!     

•  posudek •  Gutachten, das 

•  myšlený •  gedacht - ich habe gedacht, du hast gedacht, 
er hat gedacht, wir haben gedacht, ihr habt 
gedacht, sie haben gedacht 

•  zabitý •  getötet 

•  zkouška •  Prüfung, die 

•  studium •  Studium, das 

•  vedený •  geführt - ich habe geführt, du hast geführt, er 
hat geführt, wir haben geführt, ihr habt geführt, 
sie haben geführt 

•  akcie •  Aktie, die 

•  vzatý •  genommen - ich habe genommen, du hast 
genommen, er hat genommen, wir haben 
genommen, ihr habt genommen, sie haben 
genommen 

•  lístek •  Zettel, der 

•  témata •  Themen, die 

•  podařený •  geschafft 

•  zavázaný •  verpflichtet 

•  přišel jsem •  gekommen -Ich bin gekommen, du bist 
gekommen, er ist gekommen, wir sind 
gekommen, ihr seid gekommen, sie sind 
gekommen 

•  napsaný •  geschrieben - ich habe geschrieben, du hast 
geschrieben, er hat geschrieben, wir haben 
geschrieben, ihr habt geschrieben, sie haben 
geschrieben 
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•  udělaný •  getan 

•  nabízený •  angeboten - ich habe angeboten, du hast 
angeboten, er hat angeboten, wir haben 
angeboten, ihr habt angeboten, sie haben 
angeboten 

•  odzkoušený •  geprüft 

•  podařený •  gelungen 

•  stanovený •  gestellt - ich habe gestellt, du hast gestellt, er 
hat gestellt, wir haben gestellt, ihr habt gestellt, 
sie haben gestellt 

•  poznávací značka •  Kennzeichen, das 

•  trénink •  Training, das 

•  mladý •  junger 

•  akcie •  Aktien, die 

•  řečený •  gesagt - Ich habe gesagt, du hast gesagt, er 
hat gesagt, wir haben gesagt, ihr habt gesagt, sie 
haben gesagt 

•  naplnění •  Erfüllung, die 

•  zapomenutý •  vergessen 

•  očekávat •  erwarten 

•  vyjádřený •  ausgesprochen 

•  nákup •  Einkauf, der 

•  vystavěný •  aufgebaut 

•  očekávaný •  erwartet - ich habe erwartet, du hast erwartet, 
er hat erwartet, wir haben erwartet, ihr habt 
erwartet, sie haben erwartet 

•  najednou •  mit einem Mal 

•  celkově, všude •  überall 

•  jen •  bloß 

•  věřený •  geglaubt - ich habe geglaubt, du hast 
geglaubt, er hat geglaubt, wir haben geglaubt, 
ihr habt geglaubt, sie haben geglaubt 

•  držený •  gehalten - ich habe gehalten, du hast 
gehalten, er hat gehalten, wir haben gehalten, 
ihr habt gehalten, sie haben gehalten 

•  postavený •  gebaut - ich habe gebaut, du hast gebaut, er 
hat gebaut, wir haben gebaut, ihr habt gebaut, 
sie haben gebaut 
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•  lyžovat •  Ski fahren, Ski gefahren 

•  přinesený •  gebracht - Ich habe gebracht, du hast 
gebracht, er hat gebracht, wir haben gebracht, 
ihr habt gebracht, sie haben gebracht 

•  klíč od auta •  Autoschlüssel, der 

•  viděný •  gesehen - Ich habe gesehen, du hast gesehen, 
er hat gesehen, wir haben gesehen, ihr habt 
gesehen, sie haben gesehen 

•  dílo •  Werk, das, Werke 

•  v žádném případě •  keineswegs 

•  zvaný, jmenovaný •  genannt 

•  stanovený •  eingestellt 

•  měl jsem •  gehabt - ich habe gehabt, du hast gehabt, er 
hat gehabt, wir haben gehabt, ihr habt gehabt, 
sie haben gehabt 

•  ztroskotaný •  gescheitert 

•  statistika •  Statistik, die 

•  kurzy •  Kurse, die 

•  zjevně •  offensichtlich 

•  výdaje •  Ausgabe, die, Ausgaben 

•  částečně •  teilweise 

•  šel jsem •  gegangen - ich bin gegangen, du bist 
gegangen, er ist gegangen, wir sind gegangen, 
ihr seid gegangen, sie sind gegangen 

•  správný •  richtig 

•  používaný •  genutzt - ich habe genutzt, du hast genutzt, er 
hat genutzt, wir haben genutzt, ihr habt genutzt, 
sie haben genutzt 

•  o víkendu •  am Wochenende 

•  vybraný •  gewählt 

•  nalezený •  gefunden - Ich habe gefunden, du hast 
gefunden, er hat gefunden, wir haben gefunden, 
ihr habt gefunden, sie haben gefunden 

•  tázaný •  gefragt - ich habe gefragt, du hast gefragt, er 
hat gefragt, wir haben gefragt, ihr habt gefragt, 
sie haben gefragt 

•  potkaný •  getroffen - ich habe getroffen, du hast 
getroffen, er hat getroffen, wir haben getroffen, 
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ihr habt getroffen, sie haben getroffen 

•  vychovaný •  gezogen 

•  data •  Daten, die 

•  někdo •  jemand 

•  daný •  gegeben - ich habe gegeben, du hast gegeben, 
er hat gegeben, wir haben gegeben, ihr habt 
gegeben, sie haben gegeben 

•  vlastní •  eigene 

•  nahlášený •  gemeldet 

•  očekávat •  erwarten - ich erwarte, du erwartest, er 
erwartet, wir erwarten, ihr erwartet, sie erwarten 

•  žaludek •  Magen, der, ä 

•  účastníci •  Teilnehmer, die 

•  pozorovaný •  beobachtet - ich habe beobachtet, du hast 
beobachtet, er hat beobachtet, wir haben 
beobachtet, ihr habt beobachtet, sie haben 
beobachtet 

•  zahájený •  gestartet 

•  hned poté •  gleich danach 

•  slavený •  gefeiert - ich habe gefeiert, du hast gefeiert, 
er hat gefeiert, wir haben gefeiert, ihr habt 
gefeiert, sie haben gefeiert 

•  na mé cestě •  auf meiner Reise 

•  odjezd •  Abfahrt, die 

•  včas •  rechtzeitig 

•  poznat, seznámit se •  kennen lernen 

•  nesený •  getragen 

•  ukázaný •  gezeigt 

•  udaný •  angegeben 

•  orientace •  Orientierung, die 

•  vydaný •  ausgegeben 

•  udeřený •  geschlagen 

•  vyhraný •  gewonnen 

•  spuštěný •  ausgelöst 

•  zbylý •  geblieben - ich bin geblieben, du bist 
geblieben, er ist geblieben, wir sind geblieben, 
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ihr seid geblieben, wir sind geblieben 

•  životopis •  Biografie, die 

•  zpráva •  Nachricht, die, Nachrichten 

•  jednou •  einmal 

•  zavřený •  geschlossen 

•  rukavice •  Handschuh, der 

•  uvolněný •  los 

•  politicky •  politisch 

•  běh •  Rennen, das 

•  tip pro domácnost •  Haushaltstipp, der 

•  najednou •  mit einem Mal 

•  proces •  Prozess, der 

•  v průběhu posledních týdnů •  im Laufe der letzten Wochen 

•  počítaný •  gerechnet - ich habe gerechnet, du hast 
gerechnet, er hat gerechnet, wir haben 
gerechnet, ihr habt gerechnet, sie haben 
gerechnet 

•  poznatek •  Erkenntnis, die 
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Lekce 21_perfektum_pravidla používání     
 
Perfektum je minulý čas složený, který se skládá z  pomocného slovesa HABEN, nebo SEIN 
a minulého příčestí významového slovesa. Užívá se v běžné komunikaci. 
 
Ich habe gesagt   Řekl jsem. 
Er hat  es nicht gemacht  Neudělal. 
Hast du Ihn gefragt?  Ptal jsi se ho? 
 
 
Příčestí minulé se tvoří: 
U pravidelných sloves připojením předpony - ge a koncovky – t ke kořenu slovesa 
machen   ge-mach-t 
sagen   gesagt 
kosten   gekostet 
reisen   gereist 
U nepravidelných sloves definujeme  příčestí jako tzv. třetí tvar. Stejně jako v angličtině má německé 
nepravidelné sloveso tři tvary. Například 
 
Tun – infinitiv - dělat  tat – préteritum/přímý minulý čas getan - příčestí 
Was hast du getan?  Co jsi udělal? 
 
a) Perfektum s pomocným slovesem haben 
            pomocné sloveso haben má většina sloves 
 
infinitiv   perfektum 
wohnen   hat  gewohnt   bydlel 
warten   hat  gewartet   čekal 
sich vorstellen   hat sich vorgestellt  představil se/si 
 
Předpona ge- v příčestí minulém se nachází před kmenem slovesa V perfektu se mezi odlučitelnou 
předponu a slovesný základ "vklíní" předpona -ge- (er hat aufgeräumt) 
aufräumen   hat  aufgeräumt  uklidil 
 
 
b) Perfektum s pomocným slovesem sein 
 
pomocné sloveso sein mají slovesa pohybu (jít, jet, padat…), slovesa  změny stavu (stát se, narodit se…) a 
sloveso bleiben. 
 
infinitiv    perfektum 
reisen    ist  gereist  odcestoval 
wandern    ist  gewandert  tolulal se 
passieren    ist  passiert  stalo se 
 
Pozor! 
Slovesa, která končí na -ieren nemají v příčestí minulém předponu ge-. 
Jsou to např.: passieren  ist   passiert 
 studieren  hat  studiert 
 
Podobně je tomu u sloves s neodlučitelnou předponou  be-, ge-, emp-, ent-, er-, ver-, zer- 
 
Jsou to např.: bezahlen  hat  bezahlt 
 bestellen  hat  bestellt 
 sich entschuldigen hat sich entschuldigt 
 
Wo habt ihr gewohnt?    Kde jste bydleli? 
 
Was hast du dir ausgesucht?   Co sis vybral? 
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Hast du schon etwas bestellt?  Už jsi něco objednal? 
 
Wir sind durch Europa gereist.  Cestovali jsme Evropou. 
 
Was ist passiert?    Co se stalo? 
 
c) Perfektum způsobových sloves 
 
müssen   hat gemusst  musel 
können   hat  gekonnt  mohl 
dürfen   hat gedurft  směl 
wollen   hat  gewollt  chtěl 
sollen   hat gesollt  měl 
mögen   hat gemocht  měl rád 
 
On to neuměl.    Er hat es nicht gekonnt. 
On to nechtěl   Er hat es nicht gewollt. 
On to neměl rád.  Er hat es nicht gemocht. 
 
c) perfektum sloves HABEN a SEIN 
haben  hat gehabt   měl 
sein  ist gewesen   byl 
 
Bist du dort schin gewesen?   Už jsi tam byl? 
Ich bin dort schon vielmals gewesen.  Byl jsem tam už vícekrát. 
Haben Sie es schon gehabt?   Už jste to měli? 
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Lekce 21_perfektum_procvičovací věty_poslouchejte!     

•  Auf meiner Reise habe ich viel gesehen. •  Na mé cestě jsem mnoho viděl. 

•  Ich habe zu viel ausgegeben. •  Vydal jsem příliš mnoho. 

•  Er hat gesagt er kommt. •  Řekl, že přijde. 

•  Ich habe gerade mit dem Studium begonnen. •  Právě jsem začal se studiem. 

•  Das Rennen ist gestartet. •  Běh začal. 

•  Ich habe die Prüfung bestanden. •  Složil jsem tu zkoušku. 

•  Er hat sich noch nicht gemeldet. •  Stále se ještě neozval. 

•  Ich habe im Internet gute Haushaltstipps 
gefunden. 

•  Našel jsem na netu dobré tipy pro domácnost. 

•  Wie hast du es geschafft? •  Jak se ti to podařilo? 

•  Etwas unglaubliches hat sich ereignet. •  Stalo se něco neuvěřitelného. 

•  Ich habe die Statistik gesehen. •  Viděl jsem tu statistiku. 

•  Ich habe es vergessen. •  Zapomněl jsem to. 

•  Ich habe den Zettel verloren. •  Ztratil jsem lístek. 

•  Ich habe den Schirm gehalten. •  Držel jsem deštník. 

•  Dort hat bis gerade noch meine Jacke 
gehangen. 

•  Tady dosud viselo mé sako. 

•  Ich habe sie letztes Jahr kennengelernt. •  Seznámil jsem se s ní loni. 

•  Es ist am Wochenende passiert. •  Stalo se to o víkendu. 

•  Ich habe sie Gabi genannt. •  Říkal jsem jí Gabi. 

•  Die Ausgaben sind gestiegen. •  Výdaje stouply. 

•  Ich habe dich erwartet. •  Očekával jsem tě. 

•  Das war doch zu erwarten. •  To se přece dalo čekat. 

•  Sie haben mir den Job angeboten. •  Nabídli mi tu práci. 

•  Ich habe gesehen wie er arbeitet. •  Viděl jsem, jak pracuje. 

•  Ich habe gewonnen. •  Vyhrál jsem. 

•  Er ist ein junger Mann geworden. •  Stal se z něj mladý muž. 

•  Hast du das Kennzeichen gesehen? •  Viděl jsi tu značku? 

•  Er hat sich politisch engagiert. •  Politicky se angažoval. 

•  Mit einem mal hatte ich mich verlaufen. •  Najednou jsem se ztratil. 

•  Er hat mich im Schach geschlagen. •  Porazil mě v šachu. 
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•  Im Laufe der letzten Wochen habe ich viel 
gelernt. 

•  V průběhu posledních týdnů jsem se hodně 
naučil. 

•  Was hat er sich dabei gedacht? •  Co si při tom myslel? 

•  Es ist mir nicht gelungen. •  To se mi nepodařilo. 

•  Er hat mir einen Brief geschrieben. •  Napsal mi dopis. 

•  Er ist nach Hause gegangen. •  Šel domů. 

•  Ich habe den Einkauf erledigt. •  Vyřídil jsem ten nákup 

•  Er hat mehr erwartet. •  Očekával více. 

•  Ich habe es für richtig gehalten. •  Považoval jsem to za správné. 

•  Gleich danach ist es passiert. •  Hned poté se to stalo. 

•  Der Traum ist in Erfüllung gegangen. •  Sen se splnil. 

•  Wir haben gestern lange gefeiert. •  Včera jsme dlouho slavili. 

•  Er hat mir den letzten Nerv getötet. •  Zabil mi poslední nerv. 

•  Die Kurse sind leicht gestiegen. •  Kurzy mírně stouply. 

•  Er hat dich etwas gefragt. •  Něco jsem se tě ptal. 

•  Er hat etwas gefunden. •  Něco našel. 

•  Ich habe die Tasche getragen. •  Nesl jsem tu tašku. 

•  Er ist nicht gekommen. •  On nepřišel. 

•  Da habe ich es mit einem Mal verstanden. •  Pak jsem to najednou pochopil. 

•  Ich habe viel Glück gehabt. •  Měl jsem velké štěstí. 

•  Das Gutachten ist gekommen. •  Posudek přišel. 

•  Ich habe eine Niete gezogen. •  Vychoval jsem neteř. 

•  Welche Themen hast du gewählt? •  Která témata jsi si vybral? 

•  Ich habe es oft genutzt. •  Často jsem to používal. 

•  Ich habe vor einem Monat mit dem Training 
angefangen. 

•  Před měsícem jsem začal s tréninkem. 

•  Die Lage hat sich zugespitzt. •  Situace se vyhrotila. 

•  Ich habe dich belogen. •  Lhal jsem ti. 

•  Das habe ich keineswegs behauptet. •  To jsem v žádném případě netvrdil. 

•  Wir haben uns ausgesprochen. •  My jsme se vyjádřili. 

•  Ja, ich habe gewählt. •  Ano, vybral jsem. 

•  Ich habe es allein aufgebaut. •  Sám jsem to vystavěl. 

•  Er hat es auf eigene Faust probiert. •  Zkusil to na vlastní pěst. 
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•  Ich habe dir das Buch gebracht. •  Přinesl jsem ti tu knihu. 

•  Die Aktie ist gestiegen. •  Akcie stoupla. 

•  Ich habe Ihn nur einmal getroffen. •  Potkal jsem jej jen jednou. 

•  Ich habe das nur teilweise verstanden. •  Rozuměl jsem jen částečně 

•  Ich habe mich dazu verpflichtet. •  Zavázal jsem se k tomu. 

•  Ich habe einen Handschuh verloren. •  Ztratil jsem rukavici. 

•  Er ist an den Folgen eines Unfalls gestorben. •  Zemřel na následky neštěstí. 

•  Er ist gestern noch länger geblieben. •  Včera zůstal ještě déle. 

•  Hast du Goethes Werke gelesen? •  Četl jsi díla Goetha? 

•  Was ist los? •  Co se stalo? 

•  Ich habe es allen gezeigt. •  Ukázal jsem to všem. 

•  Ich habe den Autoschlüssel verloren. •  Ztratil jsem klíč od auta. 

•  Ich habe 2 Mitarbeiter eingestellt. •  Stanovil jsem dva spolupracovníky. 

•  Ich habe mir den Magen verdorben. •  Zkazil jsem si žaludek. 

•  Er hat das Rennen gewonnen. •  Vyhrál ten běh. 

•  Was ist bloß in dich gefahren? •  Co to do tebe vjelo? 

•  Dich habe ich für klüger gehalten. •  Tebe jsem měl za chytřejšího. 

•  Er hat mir Arbeit gegeben. •  Dal mi práci. 

•  Damit habe ich gerechnet. •  S tím jsem počítal. 

•  Das habe ich offensichtlich falsch verstanden. •  To jsem zjevně rozuměl špatně. 

•  Ich habe die Orientierung verloren. •  Ztratil jsem orientaci. 

•  Ich habe meine Adresse angegeben. •  Udal jsem svoji adresu. 

•  Er hat sich ein Haus gebaut. •  Postavil si dům. 

•  Du hast es genommen! •  Ty jsi to vzal! 

•  Was hast du getan? •  Co jsi udělal? 

•  Ich habe dir eine Frage gestellt. •  Položil jsem ti otázku. 

•  Die Abfahrt hat sich verzögert. •  Odjezd se zpozdil. 

•  Er ist bei einem Unfall ums Leben 
gekommen. 

•  Přišel o život při jednom neštěstí. 

•  Er ist daran gescheitert. •  Ztroskotal na tom. 

•  Wie viele Teilnehmer haben sich angemeldet? •  Kolik účastníků se nahlásilo? 

•  Wir haben geschlossen. •  Zavřeli jsme. 

•  Hat mich jemand erkannt? •  Poznal mě někdo? 
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•  Hast du die Daten gesichert? •  Zajistil jsi ta data? 

•  Ich habe es zweimal geprüft. •  Prověřil jsem to dvakrát. 

•  Ich habe dich getroffen. •  Potkal jsem tě. 

•  Ich habe überall gesucht. •  Hledal jsem všude. 

•  Hast du die Nachrichten gehört? •  Slyšel jsi zprávy? 

•  Er hat ein Alarm ausgelöst. •  Spustil alarm. 

•  Er ist an den Folgen eines Unfalls gestorben. •  Zemřel na následky neštěstí. 

•  Ich habe seine Biografie gelesen. •  Četl jsem jeho biografii. 

•  Die Produktion hat begonnen. •  Produkce začala. 

•  Er hat den Prozess gewonnen. •  Vyhrál ten proces. 

•  Er hat es mir nicht geglaubt. •  Nevěřil mi to. 

•  Die Aktie ist gestiegen. •  Akcie stoupla. 

•  Er hat die Firma geführt. •  Vedl tu firmu. 

•  Zu welcher Erkenntnis bist Du gekommen? •  K jakému poznatku jsi došel? 

 

Lekce 21_perfektum_procvičovací věty_přeložte!     

•  Našel jsem na netu dobré tipy pro domácnost. •  Ich habe im Internet gute Haushaltstipps 
gefunden. 

•  Stalo se něco neuvěřitelného. •  Etwas unglaubliches hat sich ereignet. 

•  Řekl, že přijde. •  Er hat gesagt er kommt. 

•  Hned poté se to stalo. •  Gleich danach ist es passiert. 

•  Postavil si dům. •  Er hat sich ein Haus gebaut. 

•  Něco jsem se tě ptal. •  Er hat dich etwas gefragt. 

•  Zavázal jsem se k tomu. •  Ich habe mich dazu verpflichtet. 

•  Ty jsi to vzal! •  Du hast es genommen! 

•  Poznal mě někdo? •  Hat mich jemand erkannt? 

•  Potkal jsem tě. •  Ich habe dich getroffen. 

•  Viděl jsem, jak pracuje. •  Ich habe gesehen wie er arbeitet. 

•  Spustil alarm. •  Er hat ein Alarm ausgelöst. 

•  Zemřel na následky neštěstí. •  Er ist an den Folgen eines Unfalls gestorben. 

•  Četl jsem jeho biografii. •  Ich habe seine Biografie gelesen. 

•  Vychoval jsem neteř. •  Ich habe eine Niete gezogen. 

•  To se přece dalo čekat. •  Das war doch zu erwarten. 
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•  Říkal jsem jí Gabi. •  Ich habe sie Gabi genannt. 

•  Četl jsi díla Goetha? •  Hast du Goethes Werke gelesen? 

•  Lhal jsem ti. •  Ich habe dich belogen. 

•  Vyhrál ten běh. •  Er hat das Rennen gewonnen. 

•  Ano, vybral jsem. •  Ja, ich habe gewählt. 

•  Ukázal jsem to všem. •  Ich habe es allen gezeigt. 

•  Vyhrál ten proces. •  Er hat den Prozess gewonnen. 

•  Odjezd se zpozdil. •  Die Abfahrt hat sich verzögert. 

•  Sám jsem to vystavěl. •  Ich habe es allein aufgebaut. 

•  Politicky se angažoval. •  Er hat sich politisch engagiert. 

•  Zapomněl jsem to. •  Ich habe es vergessen. 

•  Ztroskotal na tom. •  Er ist daran gescheitert. 

•  Porazil mě v šachu. •  Er hat mich im Schach geschlagen. 

•  Ztratil jsem orientaci. •  Ich habe die Orientierung verloren. 

•  Složil jsem tu zkoušku. •  Ich habe die Prüfung bestanden. 

•  Akcie stoupla. •  Die Aktie ist gestiegen. 

•  Viděl jsem tu statistiku. •  Ich habe die Statistik gesehen. 

•  Vyhrál jsem. •  Ich habe gewonnen. 

•  Najednou jsem se ztratil. •  Mit einem mal hatte ich mich verlaufen. 

•  Právě jsem začal se studiem. •  Ich habe gerade mit dem Studium begonnen. 

•  Potkal jsem jej jen jednou. •  Ich habe Ihn nur einmal getroffen. 

•  Ztratil jsem rukavici. •  Ich habe einen Handschuh verloren. 

•  Napsal mi dopis. •  Er hat mir einen Brief geschrieben. 

•  Zemřel na následky neštěstí. •  Er ist an den Folgen eines Unfalls gestorben. 

•  Zkazil jsem si žaludek. •  Ich habe mir den Magen verdorben. 

•  Co se stalo? •  Was ist los? 

•  Přinesl jsem ti tu knihu. •  Ich habe dir das Buch gebracht. 

•  Pak jsem to najednou pochopil. •  Da habe ich es mit einem Mal verstanden. 

•  Dal mi práci. •  Er hat mir Arbeit gegeben. 

•  Stalo se to o víkendu. •  Es ist am Wochenende passiert. 

•  Považoval jsem to za správné. •  Ich habe es für richtig gehalten. 

•  Často jsem to používal. •  Ich habe es oft genutzt. 
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•  Očekával jsem tě. •  Ich habe dich erwartet. 

•  Rozuměl jsem jen částečně •  Ich habe das nur teilweise verstanden. 

•  On nepřišel. •  Er ist nicht gekommen. 

•  Akcie stoupla. •  Die Aktie ist gestiegen. 

•  Nevěřil mi to. •  Er hat es mir nicht geglaubt. 

•  Měl jsem velké štěstí. •  Ich habe viel Glück gehabt. 

•  Na mé cestě jsem mnoho viděl. •  Auf meiner Reise habe ich viel gesehen. 

•  Vydal jsem příliš mnoho. •  Ich habe zu viel ausgegeben. 

•  Tady dosud viselo mé sako. •  Dort hat bis gerade noch meine Jacke 
gehangen. 

•  Co to do tebe vjelo? •  Was ist bloß in dich gefahren? 

•  Produkce začala. •  Die Produktion hat begonnen. 

•  Situace se vyhrotila. •  Die Lage hat sich zugespitzt. 

•  Stal se z něj mladý muž. •  Er ist ein junger Mann geworden. 

•  Stanovil jsem dva spolupracovníky. •  Ich habe 2 Mitarbeiter eingestellt. 

•  Zabil mi poslední nerv. •  Er hat mir den letzten Nerv getötet. 

•  Nabídli mi tu práci. •  Sie haben mir den Job angeboten. 

•  S tím jsem počítal. •  Damit habe ich gerechnet. 

•  Viděl jsi tu značku? •  Hast du das Kennzeichen gesehen? 

•  To jsem zjevně rozuměl špatně. •  Das habe ich offensichtlich falsch verstanden. 

•  Zajistil jsi ta data? •  Hast du die Daten gesichert? 

•  Kolik účastníků se nahlásilo? •  Wie viele Teilnehmer haben sich angemeldet? 

•  Vyřídil jsem ten nákup •  Ich habe den Einkauf erledigt. 

•  Přišel o život při jednom neštěstí. •  Er ist bei einem Unfall ums Leben 
gekommen. 

•  Očekával více. •  Er hat mehr erwartet. 

•  Seznámil jsem se s ní loni. •  Ich habe sie letztes Jahr kennengelernt. 

•  Prověřil jsem to dvakrát. •  Ich habe es zweimal geprüft. 

•  Slyšel jsi zprávy? •  Hast du die Nachrichten gehört? 

•  To jsem v žádném případě netvrdil. •  Das habe ich keineswegs behauptet. 

•  Ztratil jsem klíč od auta. •  Ich habe den Autoschlüssel verloren. 

•  Posudek přišel. •  Das Gutachten ist gekommen. 

•  Ztratil jsem lístek. •  Ich habe den Zettel verloren. 
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•  Hledal jsem všude. •  Ich habe überall gesucht. 

•  Sen se splnil. •  Der Traum ist in Erfüllung gegangen. 

•  Položil jsem ti otázku. •  Ich habe dir eine Frage gestellt. 

•  Kurzy mírně stouply. •  Die Kurse sind leicht gestiegen. 

•  Vedl tu firmu. •  Er hat die Firma geführt. 

•  Včera jsme dlouho slavili. •  Wir haben gestern lange gefeiert. 

•  Co jsi udělal? •  Was hast du getan? 

•  Nesl jsem tu tašku. •  Ich habe die Tasche getragen. 

•  My jsme se vyjádřili. •  Wir haben uns ausgesprochen. 

•  V průběhu posledních týdnů jsem se hodně 
naučil. 

•  Im Laufe der letzten Wochen habe ich viel 
gelernt. 

•  Včera zůstal ještě déle. •  Er ist gestern noch länger geblieben. 

•  Co si při tom myslel? •  Was hat er sich dabei gedacht? 

•  Tebe jsem měl za chytřejšího. •  Dich habe ich für klüger gehalten. 

•  Která témata jsi si vybral? •  Welche Themen hast du gewählt? 

•  Před měsícem jsem začal s tréninkem. •  Ich habe vor einem Monat mit dem Training 
angefangen. 

•  Něco našel. •  Er hat etwas gefunden. 

•  Stále se ještě neozval. •  Er hat sich noch nicht gemeldet. 

•  Výdaje stouply. •  Die Ausgaben sind gestiegen. 

•  Držel jsem deštník. •  Ich habe den Schirm gehalten. 

•  Udal jsem svoji adresu. •  Ich habe meine Adresse angegeben. 

•  Zavřeli jsme. •  Wir haben geschlossen. 

•  Běh začal. •  Das Rennen ist gestartet. 

•  Šel domů. •  Er ist nach Hause gegangen. 

•  Zkusil to na vlastní pěst. •  Er hat es auf eigene Faust probiert. 

•  Jak se ti to podařilo? •  Wie hast du es geschafft? 

•  To se mi nepodařilo. •  Es ist mir nicht gelungen. 

•  K jakému poznatku jsi došel? •  Zu welcher Erkenntnis bist Du gekommen? 

 

Lekce_21_perfektum_poslouchejte německy!    

•  Zkusil to na vlastní pěst. •  Er hat es auf eigene Faust probiert. 

•  V průběhu posledních týdnů jsem se hodně •  Im Laufe der letzten Wochen habe ich viel 
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naučil. gelernt. 

•  To jsem zjevně rozuměl špatně. •  Das habe ich offensichtlich falsch verstanden. 

•  Politicky se angažoval. •  Er hat sich politisch engagiert. 

•  Vyhrál ten běh. •  Er hat das Rennen gewonnen. 

•  Porazil mě v šachu. •  Er hat mich im Schach geschlagen. 

•  Zkazil jsem si žaludek. •  Ich habe mir den Magen verdorben. 

•  Tebe jsem měl za chytřejšího. •  Dich habe ich für klüger gehalten. 

•  Vychoval jsem neteř. •  Ich habe eine Niete gezogen. 

•  Zavázal jsem se k tomu. •  Ich habe mich dazu verpflichtet. 

•  Četl jsi díla Goetha? •  Hast du Goethes Werke gelesen? 

•  Kolik účastníků se nahlásilo? •  Wie viele Teilnehmer haben sich angemeldet? 

•  Posudek přišel. •  Das Gutachten ist gekommen. 

•  Říkal jsem jí Gabi. •  Ich habe sie Gabi genannt. 

•  Dal mi práci. •  Er hat mir Arbeit gegeben. 

•  Viděl jsi tu značku? •  Hast du das Kennzeichen gesehen? 

•  Ztratil jsem rukavici. •  Ich habe einen Handschuh verloren. 

•  To se přece dalo čekat. •  Das war doch zu erwarten. 

•  Ztratil jsem lístek. •  Ich habe den Zettel verloren. 

•  Hledal jsem všude. •  Ich habe überall gesucht. 

•  Výdaje stouply. •  Die Ausgaben sind gestiegen. 

•  Rozuměl jsem jen částečně •  Ich habe das nur teilweise verstanden. 

•  Něco jsem se tě ptal. •  Er hat dich etwas gefragt. 

•  Vyhrál ten proces. •  Er hat den Prozess gewonnen. 

•  Očekával více. •  Er hat mehr erwartet. 

•  Přišel o život při jednom neštěstí. •  Er ist bei einem Unfall ums Leben 
gekommen. 

•  Právě jsem začal se studiem. •  Ich habe gerade mit dem Studium begonnen. 

•  Něco našel. •  Er hat etwas gefunden. 

•  Stalo se něco neuvěřitelného. •  Etwas unglaubliches hat sich ereignet. 

•  S tím jsem počítal. •  Damit habe ich gerechnet. 

•  Vyhrál jsem. •  Ich habe gewonnen. 

•  Stále se ještě neozval. •  Er hat sich noch nicht gemeldet. 

•  Co jsi udělal? •  Was hast du getan? 
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•  Našel jsem na netu dobré tipy pro domácnost. •  Ich habe im Internet gute Haushaltstipps 
gefunden. 

•  Na mé cestě jsem mnoho viděl. •  Auf meiner Reise habe ich viel gesehen. 

•  Stanovil jsem dva spolupracovníky. •  Ich habe 2 Mitarbeiter eingestellt. 

•  Včera jsme dlouho slavili. •  Wir haben gestern lange gefeiert. 

•  Ztroskotal na tom. •  Er ist daran gescheitert. 

•  Co to do tebe vjelo? •  Was ist bloß in dich gefahren? 

•  Přinesl jsem ti tu knihu. •  Ich habe dir das Buch gebracht. 

•  Měl jsem velké štěstí. •  Ich habe viel Glück gehabt. 

•  Napsal mi dopis. •  Er hat mir einen Brief geschrieben. 

•  Sám jsem to vystavěl. •  Ich habe es allein aufgebaut. 

•  Situace se vyhrotila. •  Die Lage hat sich zugespitzt. 

•  To se mi nepodařilo. •  Es ist mir nicht gelungen. 

•  Ztratil jsem klíč od auta. •  Ich habe den Autoschlüssel verloren. 

•  Viděl jsem, jak pracuje. •  Ich habe gesehen wie er arbeitet. 

•  Zapomněl jsem to. •  Ich habe es vergessen. 

•  Slyšel jsi zprávy? •  Hast du die Nachrichten gehört? 

•  Považoval jsem to za správné. •  Ich habe es für richtig gehalten. 

•  Seznámil jsem se s ní loni. •  Ich habe sie letztes Jahr kennengelernt. 

•  Často jsem to používal. •  Ich habe es oft genutzt. 

•  Ty jsi to vzal! •  Du hast es genommen! 

•  Produkce začala. •  Die Produktion hat begonnen. 

•  Spustil alarm. •  Er hat ein Alarm ausgelöst. 

•  Zavřeli jsme. •  Wir haben geschlossen. 

•  Prověřil jsem to dvakrát. •  Ich habe es zweimal geprüft. 

•  Běh začal. •  Das Rennen ist gestartet. 

•  Zemřel na následky neštěstí. •  Er ist an den Folgen eines Unfalls gestorben. 

•  Pak jsem to najednou pochopil. •  Da habe ich es mit einem Mal verstanden. 

•  Potkal jsem jej jen jednou. •  Ich habe Ihn nur einmal getroffen. 

•  Včera zůstal ještě déle. •  Er ist gestern noch länger geblieben. 

•  Stal se z něj mladý muž. •  Er ist ein junger Mann geworden. 

•  Ztratil jsem orientaci. •  Ich habe die Orientierung verloren. 

•  Najednou jsem se ztratil. •  Mit einem mal hatte ich mich verlaufen. 
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•  Sen se splnil. •  Der Traum ist in Erfüllung gegangen. 

•  Odjezd se zpozdil. •  Die Abfahrt hat sich verzögert. 

•  Postavil si dům. •  Er hat sich ein Haus gebaut. 

•  Jak se ti to podařilo? •  Wie hast du es geschafft? 

•  Řekl, že přijde. •  Er hat gesagt er kommt. 

•  Tady dosud viselo mé sako. •  Dort hat bis gerade noch meine Jacke 
gehangen. 

•  To jsem v žádném případě netvrdil. •  Das habe ich keineswegs behauptet. 

•  Udal jsem svoji adresu. •  Ich habe meine Adresse angegeben. 

•  Potkal jsem tě. •  Ich habe dich getroffen. 

•  Co si při tom myslel? •  Was hat er sich dabei gedacht? 

•  Ukázal jsem to všem. •  Ich habe es allen gezeigt. 

•  Nesl jsem tu tašku. •  Ich habe die Tasche getragen. 

•  Stalo se to o víkendu. •  Es ist am Wochenende passiert. 

•  Hned poté se to stalo. •  Gleich danach ist es passiert. 

•  Ano, vybral jsem. •  Ja, ich habe gewählt. 

•  My jsme se vyjádřili. •  Wir haben uns ausgesprochen. 

•  On nepřišel. •  Er ist nicht gekommen. 

•  Vyřídil jsem ten nákup •  Ich habe den Einkauf erledigt. 

•  Vydal jsem příliš mnoho. •  Ich habe zu viel ausgegeben. 

•  Kurzy mírně stouply. •  Die Kurse sind leicht gestiegen. 

•  Očekával jsem tě. •  Ich habe dich erwartet. 

•  Která témata jsi si vybral? •  Welche Themen hast du gewählt? 

•  Držel jsem deštník. •  Ich habe den Schirm gehalten. 

•  Akcie stoupla. •  Die Aktie ist gestiegen. 

•  Vedl tu firmu. •  Er hat die Firma geführt. 

•  Šel domů. •  Er ist nach Hause gegangen. 

•  Nevěřil mi to. •  Er hat es mir nicht geglaubt. 

•  Zemřel na následky neštěstí. •  Er ist an den Folgen eines Unfalls gestorben. 

•  Akcie stoupla. •  Die Aktie ist gestiegen. 

•  Poznal mě někdo? •  Hat mich jemand erkannt? 

•  Složil jsem tu zkoušku. •  Ich habe die Prüfung bestanden. 

•  Položil jsem ti otázku. •  Ich habe dir eine Frage gestellt. 
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•  Co se stalo? •  Was ist los? 

•  Lhal jsem ti. •  Ich habe dich belogen. 

•  Viděl jsem tu statistiku. •  Ich habe die Statistik gesehen. 

•  Zajistil jsi ta data? •  Hast du die Daten gesichert? 

•  Před měsícem jsem začal s tréninkem. •  Ich habe vor einem Monat mit dem Training 
angefangen. 

•  Zabil mi poslední nerv. •  Er hat mir den letzten Nerv getötet. 

•  Nabídli mi tu práci. •  Sie haben mir den Job angeboten. 

•  Četl jsem jeho biografii. •  Ich habe seine Biografie gelesen. 

•  K jakému poznatku jsi došel? •  Zu welcher Erkenntnis bist Du gekommen? 
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Er ist ein junger Mann 
geworden. 

Was ist los? Die Produktion hat begonnen. 

Da habe ich es mit einem Mal 
verstanden. 

Mit einem mal hatte ich mich 
verlaufen. 

Er ist an den Folgen eines 
Unfalls gestorben. 

Ich habe es für richtig 
gehalten. 

Er hat mir Arbeit gegeben. Er hat mehr erwartet. 

Dort hat bis gerade noch meine 
Jacke gehangen. 

Er ist nicht gekommen. Hast du die Daten gesichert? 

Ich habe dir das Buch 
gebracht. 

Ich habe dir eine Frage 
gestellt. 

Er hat etwas gefunden. 

Er hat die Firma geführt. Du hast es genommen! Er hat gesagt er kommt. 
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Produkce začala. Co se stalo? Stal se z něj mladý muž. 

Zemřel na následky neštěstí. Najednou jsem se ztratil. 
Pak jsem to najednou 

pochopil. 

Očekával více. Dal mi práci. Považoval jsem to za správné. 

Zajistil jsi ta data? On nepřišel. Tady dosud viselo mé sako. 

Něco našel. Položil jsem ti otázku. Přinesl jsem ti tu knihu. 

Řekl, že přijde. Ty jsi to vzal! Vedl tu firmu. 
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Ich habe gesehen wie er 
arbeitet. 

Ich habe dich erwartet. 
Sie haben mir den Job 

angeboten. 

Er hat mir einen Brief 
geschrieben. 

Ich habe den Schirm gehalten. Ich habe viel Glück gehabt. 

Er hat mir den letzten Nerv 
getötet. 

Ich habe es vergessen. Er ist nach Hause gegangen. 

Er hat sich ein Haus gebaut. 
Er ist gestern noch länger 

geblieben. 
Ich habe dich getroffen. 

Ich habe es oft genutzt. Es ist mir nicht gelungen. Er hat dich etwas gefragt. 

Was hast du getan? Was hat er sich dabei gedacht? Damit habe ich gerechnet. 
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Nabídli mi tu práci. Očekával jsem tě. Viděl jsem, jak pracuje. 

Měl jsem velké štěstí. Držel jsem deštník. Napsal mi dopis. 

Šel domů. Zapomněl jsem to. Zabil mi poslední nerv. 

Potkal jsem tě. Včera zůstal ještě déle. Postavil si dům. 

Něco jsem se tě ptal. To se mi nepodařilo. Často jsem to používal. 

S tím jsem počítal. Co si při tom myslel? Co jsi udělal? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
177 

Ich habe gerade mit dem 
Studium begonnen. 

Ich habe die Tasche getragen. Ich habe es zweimal geprüft. 

Wir haben gestern lange 
gefeiert. 

Er hat es mir nicht geglaubt. Ich habe dich belogen. 

Die Lage hat sich zugespitzt. Das war doch zu erwarten. 
Ich habe im Internet gute 
Haushaltstipps gefunden. 

Ich habe es allein aufgebaut. 
Ich habe die Orientierung 

verloren. 
Ich habe den Zettel verloren. 

Ich habe den Autoschlüssel 
verloren. 

Die Abfahrt hat sich verzögert. 
Hast du das Kennzeichen 

gesehen? 

Gleich danach ist es passiert. 
Ich habe Ihn nur einmal 

getroffen. 
Ich habe einen Handschuh 

verloren. 
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Prověřil jsem to dvakrát. Nesl jsem tu tašku. Právě jsem začal se studiem. 

Lhal jsem ti. Nevěřil mi to. Včera jsme dlouho slavili. 

Našel jsem na netu dobré tipy 
pro domácnost. 

To se přece dalo čekat. Situace se vyhrotila. 

Ztratil jsem lístek. Ztratil jsem orientaci. Sám jsem to vystavěl. 

Viděl jsi tu značku? Odjezd se zpozdil. Ztratil jsem klíč od auta. 

Ztratil jsem rukavici. Potkal jsem jej jen jednou. Hned poté se to stalo. 
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Ich habe mir den Magen 
verdorben. 

Ich habe den Einkauf erledigt. 
Ich habe sie letztes Jahr 

kennengelernt. 

Hast du die Nachrichten 
gehört? 

Er hat es auf eigene Faust 
probiert. 

Ich habe sie Gabi genannt. 

Ich habe es allen gezeigt. Ja, ich habe gewählt. Wir haben geschlossen. 

Ich habe gewonnen. Hat mich jemand erkannt? 
Welche Themen hast du 

gewählt? 

Ich habe überall gesucht. 
Das habe ich keineswegs 

behauptet. 
Wir haben uns ausgesprochen. 

Ich habe mich dazu 
verpflichtet. 

Was ist bloß in dich gefahren? Er hat ein Alarm ausgelöst. 
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Seznámil jsem se s ní loni. Vyřídil jsem ten nákup Zkazil jsem si žaludek. 

Říkal jsem jí Gabi. Zkusil to na vlastní pěst. Slyšel jsi zprávy? 

Zavřeli jsme. Ano, vybral jsem. Ukázal jsem to všem. 

Která témata jsi si vybral? Poznal mě někdo? Vyhrál jsem. 

My jsme se vyjádřili. 
To jsem v žádném případě 

netvrdil. 
Hledal jsem všude. 

Spustil alarm. Co to do tebe vjelo? Zavázal jsem se k tomu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
181 

Wie hast du es geschafft? 
Ich habe meine Adresse 

angegeben. 
Er ist an den Folgen eines 

Unfalls gestorben. 

Hast du Goethes Werke 
gelesen? 

Ich habe die Statistik gesehen. Die Aktie ist gestiegen. 

Die Aktie ist gestiegen. 
Ich habe 2 Mitarbeiter 

eingestellt. 
Die Ausgaben sind gestiegen. 

Die Kurse sind leicht 
gestiegen. 

Er hat sich noch nicht 
gemeldet. 

Das Gutachten ist gekommen. 

Ich habe zu viel ausgegeben. 
Der Traum ist in Erfüllung 

gegangen. 
Im Laufe der letzten Wochen 

habe ich viel gelernt. 

Auf meiner Reise habe ich viel 
gesehen. 

Es ist am Wochenende 
passiert. 

Ich habe eine Niete gezogen. 
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Zemřel na následky neštěstí. Udal jsem svoji adresu. Jak se ti to podařilo? 

Akcie stoupla. Viděl jsem tu statistiku. Četl jsi díla Goetha? 

Výdaje stouply. 
Stanovil jsem dva 
spolupracovníky. 

Akcie stoupla. 

Posudek přišel. Stále se ještě neozval. Kurzy mírně stouply. 

V průběhu posledních týdnů 
jsem se hodně naučil. 

Sen se splnil. Vydal jsem příliš mnoho. 

Vychoval jsem neteř. Stalo se to o víkendu. Na mé cestě jsem mnoho viděl. 
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Er hat den Prozess gewonnen. Er hat sich politisch engagiert. 
Wie viele Teilnehmer haben 

sich angemeldet? 

Er ist bei einem Unfall ums 
Leben gekommen. 

Ich habe das nur teilweise 
verstanden. 

Das habe ich offensichtlich 
falsch verstanden. 

Er ist daran gescheitert. 
Dich habe ich für klüger 

gehalten. 
Etwas unglaubliches hat sich 

ereignet. 

Ich habe seine Biografie 
gelesen. 

Ich habe vor einem Monat mit 
dem Training angefangen. 

Er hat das Rennen gewonnen. 

Ich habe die Prüfung 
bestanden. 

Er hat mich im Schach 
geschlagen. 

Das Rennen ist gestartet. 

Zu welcher Erkenntnis bist Du 
gekommen? 

-  -  
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Kolik účastníků se nahlásilo? Politicky se angažoval. Vyhrál ten proces. 

To jsem zjevně rozuměl 
špatně. 

Rozuměl jsem jen částečně 
Přišel o život při jednom 

neštěstí. 

Stalo se něco neuvěřitelného. Tebe jsem měl za chytřejšího. Ztroskotal na tom. 

Vyhrál ten běh. 
Před měsícem jsem začal s 

tréninkem. 
Četl jsem jeho biografii. 

Běh začal. Porazil mě v šachu. Složil jsem tu zkoušku. 

-  -  K jakému poznatku jsi došel? 
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•  Ztratil jsem orientaci. ................................................................. 

•  Ztratil jsem lístek. ................................................................. 

•  Hned poté se to stalo. ................................................................. 

•  Běh začal. ................................................................. 

•  Stále se ještě neozval. ................................................................. 

•  Prověřil jsem to dvakrát. ................................................................. 

•  Napsal mi dopis. ................................................................. 

•  Ztratil jsem rukavici. ................................................................. 

•  Zavázal jsem se k tomu. ................................................................. 

•  V průběhu posledních týdnů jsem se hodně 
naučil. 

................................................................. 

•  Odjezd se zpozdil. ................................................................. 

•  Říkal jsem jí Gabi. ................................................................. 

•  Zabil mi poslední nerv. ................................................................. 

•  Na mé cestě jsem mnoho viděl. ................................................................. 

•  To se mi nepodařilo. ................................................................. 

•  Stanovil jsem dva spolupracovníky. ................................................................. 

•  Sen se splnil. ................................................................. 

•  Vydal jsem příliš mnoho. ................................................................. 

•  K jakému poznatku jsi došel? ................................................................. 

•  Před měsícem jsem začal s tréninkem. ................................................................. 

•  Zapomněl jsem to. ................................................................. 

•  Právě jsem začal se studiem. ................................................................. 
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•  Potkal jsem jej jen jednou. ................................................................. 

•  Očekával jsem tě. ................................................................. 

•  Včera zůstal ještě déle. ................................................................. 

•  Udal jsem svoji adresu. ................................................................. 

•  S tím jsem počítal. ................................................................. 

•  Vychoval jsem neteř. ................................................................. 

•  Najednou jsem se ztratil. ................................................................. 

•  Považoval jsem to za správné. ................................................................. 

•  Zemřel na následky neštěstí. ................................................................. 

•  Přinesl jsem ti tu knihu. ................................................................. 

•  Ukázal jsem to všem. ................................................................. 

•  To se přece dalo čekat. ................................................................. 

•  Položil jsem ti otázku. ................................................................. 

•  Šel domů. ................................................................. 

•  Řekl, že přijde. ................................................................. 

•  Vyhrál ten proces. ................................................................. 

•  Nevěřil mi to. ................................................................. 

•  Která témata jsi si vybral? ................................................................. 

•  Našel jsem na netu dobré tipy pro domácnost. ................................................................. 

•  Přišel o život při jednom neštěstí. ................................................................. 

•  Vyhrál jsem. ................................................................. 

•  Často jsem to používal. ................................................................. 

•  Postavil si dům. ................................................................. 
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•  Poznal mě někdo? ................................................................. 

•  Nesl jsem tu tašku. ................................................................. 

•  Lhal jsem ti. ................................................................. 

•  Posudek přišel. ................................................................. 

•  Ztratil jsem klíč od auta. ................................................................. 

•  Zavřeli jsme. ................................................................. 

•  Tebe jsem měl za chytřejšího. ................................................................. 

•  Četl jsi díla Goetha? ................................................................. 

•  Co si při tom myslel? ................................................................. 

•  Sám jsem to vystavěl. ................................................................. 

•  Produkce začala. ................................................................. 

•  Vyhrál ten běh. ................................................................. 

•  Ty jsi to vzal! ................................................................. 

•  Viděl jsem tu statistiku. ................................................................. 

•  Zemřel na následky neštěstí. ................................................................. 

•  Stal se z něj mladý muž. ................................................................. 

•  Situace se vyhrotila. ................................................................. 

•  Zkazil jsem si žaludek. ................................................................. 

•  My jsme se vyjádřili. ................................................................. 

•  Očekával více. ................................................................. 

•  Něco jsem se tě ptal. ................................................................. 

•  Porazil mě v šachu. ................................................................. 

•  Politicky se angažoval. ................................................................. 
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•  Jak se ti to podařilo? ................................................................. 

•  Pak jsem to najednou pochopil. ................................................................. 

•  Hledal jsem všude. ................................................................. 

•  Složil jsem tu zkoušku. ................................................................. 

•  Viděl jsi tu značku? ................................................................. 

•  Co jsi udělal? ................................................................. 

•  Ano, vybral jsem. ................................................................. 

•  Včera jsme dlouho slavili. ................................................................. 

•  Stalo se to o víkendu. ................................................................. 

•  Něco našel. ................................................................. 

•  Stalo se něco neuvěřitelného. ................................................................. 

•  Akcie stoupla. ................................................................. 

•  Měl jsem velké štěstí. ................................................................. 

•  Četl jsem jeho biografii. ................................................................. 

•  Dal mi práci. ................................................................. 

•  Co to do tebe vjelo? ................................................................. 

•  Slyšel jsi zprávy? ................................................................. 

•  Kolik účastníků se nahlásilo? ................................................................. 

•  Vyřídil jsem ten nákup ................................................................. 

•  Zajistil jsi ta data? ................................................................. 

•  Co se stalo? ................................................................. 

•  On nepřišel. ................................................................. 

•  Potkal jsem tě. ................................................................. 
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•  Ztroskotal na tom. ................................................................. 

•  Vedl tu firmu. ................................................................. 

•  Držel jsem deštník. ................................................................. 

•  Akcie stoupla. ................................................................. 

•  Tady dosud viselo mé sako. ................................................................. 

•  To jsem v žádném případě netvrdil. ................................................................. 

•  Viděl jsem, jak pracuje. ................................................................. 

•  Seznámil jsem se s ní loni. ................................................................. 

•  To jsem zjevně rozuměl špatně. ................................................................. 
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•  Ztratil jsem orientaci. •  Ich habe die Orientierung verloren. 

•  Ztratil jsem lístek. •  Ich habe den Zettel verloren. 

•  Hned poté se to stalo. •  Gleich danach ist es passiert. 

•  Běh začal. •  Das Rennen ist gestartet. 

•  Stále se ještě neozval. •  Er hat sich noch nicht gemeldet. 

•  Prověřil jsem to dvakrát. •  Ich habe es zweimal geprüft. 

•  Napsal mi dopis. •  Er hat mir einen Brief geschrieben. 

•  Ztratil jsem rukavici. •  Ich habe einen Handschuh verloren. 

•  Zavázal jsem se k tomu. •  Ich habe mich dazu verpflichtet. 

•  V průběhu posledních týdnů jsem se hodně 
naučil. 

•  Im Laufe der letzten Wochen habe ich viel 
gelernt. 

•  Odjezd se zpozdil. •  Die Abfahrt hat sich verzögert. 

•  Říkal jsem jí Gabi. •  Ich habe sie Gabi genannt. 

•  Zabil mi poslední nerv. •  Er hat mir den letzten Nerv getötet. 

•  Na mé cestě jsem mnoho viděl. •  Auf meiner Reise habe ich viel gesehen. 

•  To se mi nepodařilo. •  Es ist mir nicht gelungen. 

•  Stanovil jsem dva spolupracovníky. •  Ich habe 2 Mitarbeiter eingestellt. 

•  Sen se splnil. •  Der Traum ist in Erfüllung gegangen. 

•  Vydal jsem příliš mnoho. •  Ich habe zu viel ausgegeben. 

•  K jakému poznatku jsi došel? •  Zu welcher Erkenntnis bist Du gekommen? 

•  Před měsícem jsem začal s tréninkem. •  Ich habe vor einem Monat mit dem Training 
angefangen. 

•  Zapomněl jsem to. •  Ich habe es vergessen. 

•  Právě jsem začal se studiem. •  Ich habe gerade mit dem Studium begonnen. 

•  Potkal jsem jej jen jednou. •  Ich habe Ihn nur einmal getroffen. 

•  Očekával jsem tě. •  Ich habe dich erwartet. 

•  Včera zůstal ještě déle. •  Er ist gestern noch länger geblieben. 

•  Udal jsem svoji adresu. •  Ich habe meine Adresse angegeben. 

•  S tím jsem počítal. •  Damit habe ich gerechnet. 

•  Vychoval jsem neteř. •  Ich habe eine Niete gezogen. 

•  Najednou jsem se ztratil. •  Mit einem mal hatte ich mich verlaufen. 
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•  Považoval jsem to za správné. •  Ich habe es für richtig gehalten. 

•  Zemřel na následky neštěstí. •  Er ist an den Folgen eines Unfalls gestorben. 

•  Přinesl jsem ti tu knihu. •  Ich habe dir das Buch gebracht. 

•  Ukázal jsem to všem. •  Ich habe es allen gezeigt. 

•  To se přece dalo čekat. •  Das war doch zu erwarten. 

•  Položil jsem ti otázku. •  Ich habe dir eine Frage gestellt. 

•  Šel domů. •  Er ist nach Hause gegangen. 

•  Řekl, že přijde. •  Er hat gesagt er kommt. 

•  Vyhrál ten proces. •  Er hat den Prozess gewonnen. 

•  Nevěřil mi to. •  Er hat es mir nicht geglaubt. 

•  Která témata jsi si vybral? •  Welche Themen hast du gewählt? 

•  Našel jsem na netu dobré tipy pro domácnost. •  Ich habe im Internet gute Haushaltstipps 
gefunden. 

•  Přišel o život při jednom neštěstí. •  Er ist bei einem Unfall ums Leben 
gekommen. 

•  Vyhrál jsem. •  Ich habe gewonnen. 

•  Často jsem to používal. •  Ich habe es oft genutzt. 

•  Postavil si dům. •  Er hat sich ein Haus gebaut. 

•  Poznal mě někdo? •  Hat mich jemand erkannt? 

•  Nesl jsem tu tašku. •  Ich habe die Tasche getragen. 

•  Lhal jsem ti. •  Ich habe dich belogen. 

•  Posudek přišel. •  Das Gutachten ist gekommen. 

•  Ztratil jsem klíč od auta. •  Ich habe den Autoschlüssel verloren. 

•  Zavřeli jsme. •  Wir haben geschlossen. 

•  Tebe jsem měl za chytřejšího. •  Dich habe ich für klüger gehalten. 

•  Četl jsi díla Goetha? •  Hast du Goethes Werke gelesen? 

•  Co si při tom myslel? •  Was hat er sich dabei gedacht? 

•  Sám jsem to vystavěl. •  Ich habe es allein aufgebaut. 

•  Produkce začala. •  Die Produktion hat begonnen. 

•  Vyhrál ten běh. •  Er hat das Rennen gewonnen. 

•  Ty jsi to vzal! •  Du hast es genommen! 

•  Viděl jsem tu statistiku. •  Ich habe die Statistik gesehen. 

•  Zemřel na následky neštěstí. •  Er ist an den Folgen eines Unfalls gestorben. 
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•  Stal se z něj mladý muž. •  Er ist ein junger Mann geworden. 

•  Situace se vyhrotila. •  Die Lage hat sich zugespitzt. 

•  Zkazil jsem si žaludek. •  Ich habe mir den Magen verdorben. 

•  My jsme se vyjádřili. •  Wir haben uns ausgesprochen. 

•  Očekával více. •  Er hat mehr erwartet. 

•  Něco jsem se tě ptal. •  Er hat dich etwas gefragt. 

•  Porazil mě v šachu. •  Er hat mich im Schach geschlagen. 

•  Politicky se angažoval. •  Er hat sich politisch engagiert. 

•  Jak se ti to podařilo? •  Wie hast du es geschafft? 

•  Pak jsem to najednou pochopil. •  Da habe ich es mit einem Mal verstanden. 

•  Hledal jsem všude. •  Ich habe überall gesucht. 

•  Složil jsem tu zkoušku. •  Ich habe die Prüfung bestanden. 

•  Viděl jsi tu značku? •  Hast du das Kennzeichen gesehen? 

•  Co jsi udělal? •  Was hast du getan? 

•  Ano, vybral jsem. •  Ja, ich habe gewählt. 

•  Včera jsme dlouho slavili. •  Wir haben gestern lange gefeiert. 

•  Stalo se to o víkendu. •  Es ist am Wochenende passiert. 

•  Něco našel. •  Er hat etwas gefunden. 

•  Stalo se něco neuvěřitelného. •  Etwas unglaubliches hat sich ereignet. 

•  Akcie stoupla. •  Die Aktie ist gestiegen. 

•  Měl jsem velké štěstí. •  Ich habe viel Glück gehabt. 

•  Četl jsem jeho biografii. •  Ich habe seine Biografie gelesen. 

•  Dal mi práci. •  Er hat mir Arbeit gegeben. 

•  Co to do tebe vjelo? •  Was ist bloß in dich gefahren? 

•  Slyšel jsi zprávy? •  Hast du die Nachrichten gehört? 

•  Kolik účastníků se nahlásilo? •  Wie viele Teilnehmer haben sich angemeldet? 

•  Vyřídil jsem ten nákup •  Ich habe den Einkauf erledigt. 

•  Zajistil jsi ta data? •  Hast du die Daten gesichert? 

•  Co se stalo? •  Was ist los? 

•  On nepřišel. •  Er ist nicht gekommen. 

•  Potkal jsem tě. •  Ich habe dich getroffen. 

•  Ztroskotal na tom. •  Er ist daran gescheitert. 
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•  Vedl tu firmu. •  Er hat die Firma geführt. 

•  Držel jsem deštník. •  Ich habe den Schirm gehalten. 

•  Akcie stoupla. •  Die Aktie ist gestiegen. 

•  Tady dosud viselo mé sako. •  Dort hat bis gerade noch meine Jacke 
gehangen. 

•  To jsem v žádném případě netvrdil. •  Das habe ich keineswegs behauptet. 

•  Viděl jsem, jak pracuje. •  Ich habe gesehen wie er arbeitet. 

•  Seznámil jsem se s ní loni. •  Ich habe sie letztes Jahr kennengelernt. 

•  To jsem zjevně rozuměl špatně. •  Das habe ich offensichtlich falsch verstanden. 
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Lekce 22_préteritum_slovní zásoba_poslouchejte!      

•  Betrieb, der, Betriebe •  provoz 

•  öffentlich •  otevřeně 

•  unterrichten •  vyučovat 

•  Wachstum, das •  růst 

•  Interview, das •  interview 

•  bisher •  dosud 

•  Vereinbarung, die •  domluva 

•  Platz nehmen, Platz genommen •  posadit se 

•  bisher •  dosud 

•  Sitzung, die •  sezení 

•  Feuerwehr, die •  požárníci 

•  Treffen, das •  setkání 

•  Emotion, die •  emoce 

•  Arbeitsagentur, die •  pracovní agentura 

•  hatte - Ich hatte, du hattest, er hatte, wir 
hatten, ihr hattet, sie hatten 

•  měl jsem - měli 

•  folgte - ich folgte, du folgtest, er folgte, wir 
folgten, ihr folgtet, sie folgten 

•  následoval jsem - následovali 

•  Tage, die •  dny 

•  kürzlich •  krátce 

•  Anlage, die •  zařízení 

•  Tagen •  dny 

•  Lippe, die •  ret 

•  Fahrzeuge, die •  vozidla 

•  Journalisten, die •  novináři 

•  am Tag danach •  den poté 

•  arbeitete -ich arbeitete, du arbeitetest, er 
arbeitete, wir arbeiteten, ihr arbeitetet, sie 
arbeiteten 

•  pracovat 

•  überraschend •  překvapený 

•  Nach einer Weile •  za chvíli 

•  in keiner Weise •  v žádném případě 

•  verlangen •  vyžadovat 
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•  einst •  kdysi 

•  spielte - ich spielte, du spieltest, er spielte, 
wir spielten, ihr spieltet, sie spielten 

•  hrál jsem - hráli 

•  Traum, der •  sen 

•  Abstimmung, die •  slaďování 

•  Ahnung, die •  tušení 

•  höchste •  nejvyšší 

•  Erfolge, die •  úspěchy 

•  normalen •  normální 

•  er wollte •  chtěl 

•  Rose, die •  růže 

•  Identität, die •  identita 

•  Kenntnis, die •  znalost 
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•  sen •  Traum, der 

•  v žádném případě •  in keiner Weise 

•  zařízení •  Anlage, die 

•  normální •  normalen 

•  posadit se •  Platz nehmen, Platz genommen 

•  překvapený •  überraschend 

•  novináři •  Journalisten, die 

•  chtěl •  er wollte 

•  setkání •  Treffen, das 

•  vyučovat •  unterrichten 

•  růst •  Wachstum, das 

•  dosud •  bisher 

•  tušení •  Ahnung, die 

•  interview •  Interview, das 

•  pracovní agentura •  Arbeitsagentur, die 

•  vyžadovat •  verlangen 

•  ret •  Lippe, die 

•  identita •  Identität, die 
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•  kdysi •  einst 

•  dosud •  bisher 

•  následoval jsem - následovali •  folgte - ich folgte, du folgtest, er folgte, wir 
folgten, ihr folgtet, sie folgten 

•  pracovat •  arbeitete -ich arbeitete, du arbeitetest, er 
arbeitete, wir arbeiteten, ihr arbeitetet, sie 
arbeiteten 

•  domluva •  Vereinbarung, die 

•  měl jsem - měli •  hatte - Ich hatte, du hattest, er hatte, wir 
hatten, ihr hattet, sie hatten 

•  den poté •  am Tag danach 

•  požárníci •  Feuerwehr, die 

•  dny •  Tagen 

•  nejvyšší •  höchste 

•  vozidla •  Fahrzeuge, die 

•  emoce •  Emotion, die 

•  slaďování •  Abstimmung, die 

•  sezení •  Sitzung, die 

•  růže •  Rose, die 

•  krátce •  kürzlich 

•  za chvíli •  Nach einer Weile 

•  dny •  Tage, die 

•  provoz •  Betrieb, der, Betriebe 

•  otevřeně •  öffentlich 

•  hrál jsem - hráli •  spielte - ich spielte, du spieltest, er spielte, 
wir spielten, ihr spieltet, sie spielten 

•  úspěchy •  Erfolge, die 

•  znalost •  Kenntnis, die 
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Lekce 22_préteritum_pravidla používání    
 
Préteritum je minulý čas jednoduchý. Užívá se v delších vyprávěních a v písemném projevu, například v 
románech.   
 
U pravidelných sloves préteritum tvoříme z infinitivu slovesa takto: 
ich   mach-t-e  udělal jsem  wir  mach-t-en    udělali jsme 
du    mach-t-est udělal jsi  ihr   mach-t-et  udělali jste 
er     mach-t-e  udělal  sie   mach-t-en  udělali 
 
Všimněte si, že první a třetí osoba jednotného čísla mají stejnou koncovku -e. U sloves, která v kmeni končí 
na souhlásku -t, -d (wart-en, arbeit-en), vkládáme vkladné -e- (du wartetest, er wartete).   
 
Ich wartete auf ihn  Čekal jsme na něj. 
Er machte es gestern.  Udělal to včera 
Wir suchten sie.  Hledali jsme ji. 
 
U nepravidelných sloves je préteritum právě druhý tvar: 
Lesen lies  gelesen   číst 
 
Er lies den Brief.  Četl ten dopis 
Wir liesen es nicht  Nečetli jsme to. 
 
Seznamme se präteritem nejčstěji užívaných německých sloves 
infinitiv  český význam  préteritum   
waschen  mýt, prát  wusch   umyl 
gefallen   líbit se   gefiel   líbil 
geben   dávat   gab   dal 
helfen   pomáhat  half   pomohl  
laufen   běžět   lief   běžel 
nehmen  vzít, brát  nahm   vzal 
sehen   vidět   sah   viděl 
schlafen  spát   schlief   spal 
tragen   nosit   trug   nosil 
vergessen  zapomenout  vagaß   zapomněl 
gehen   jít   ging   šel 
heißen   jmenovat se  hieß   jmenoval se 
sprechen  mluvit   sprach   mluvil 
stehen   stát   stand   stál 
verstehen  rozumět  verstand  rozumněl 
empfehlen  doporučit  empfahl  doporučil 
schwimmen  plavat   schwamm  plaval 
trinken   pít   trank   pil 
werden   stát se   wurde   byl 
wissen   vědět   wusste   věděl 
bekommen  dostat   bekam   dostl 
essen   jíst   aß   jedl 
lesen   číst   las   četl 
liegen   ležet   lag   ležel 
tun   dělat   tat   udělal 
fernsehen  dívat se na televizi sah fern  dívla se na TV 
beginnen  začínat   begann   začal 
finden   najít   fand   našel 
fallen   padat   fiel   padal 
fliegen   letět   flog   letěl 
unterschreiben  podepsat  unterschrieb  podepsal 
abbiegen  odbočit   bog ab   odbočil 
anbieten  nabídnout  bot an   nabídl 
anrufen   zavolat (telefonem) rief an   zavolal 
einladen  pozvat   lud ein   pozval 
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treiben   pěstovat (sport)  trieb sport  sportoval  
steigen   stoupat   stieg   stoupal 
sitzen   sedět   saß   seděl 
hängen   viset   hing   visel 
bitten   prosit   bat   prosil 
entscheiden  rozhodnout  entschied  rozhodl 
teilnehmen  účastnit se  nahm teil  účastnil se 
unterhalten  bavit   unterhielt  bavil se 
nachdenken  popřemýšlet  dachte nach  přemýšlel 
stattfinden  konat se  fand statt  konalo se 
ankommen  přijít, dorazit  kam an   přišel 
aufstehen  vstát   stand auf  vstal 
aufgeben  vzdát   gab auf   vzdal 
umsteigen  přestoupit  stieg um  přestoupil 
einsteigen  nastoupit  stieg ein  nastoupil 
aussteigen  vystoupi  stieg aus  vystoupil 
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Lekce 22_préteritum_procvičovací věty_poslouchejte!     

•  Hier wohnte einst meine Oma. •  Tady bydlela tenkrát má babička. 

•  Ich folgte ihm. •  Následoval jsem jej. 

•  Das passierte an einem ganz normalen Tag. •  To se stalo v docela normálním dni. 

•  Die Anlage wurde getestet. •  Zařízení bylo testováno. 

•  Er verlangte von mir … •  Vyžadoval po mně … 

•  Am Tag danach ging es mir schlecht. •  Den poté mi bylo špatně. 

•  Das wurde aber auch höchste Zeit. •  Už je taky nejvyšší čas 

•  Ich wollte dich in keiner Weise beleidigen. •  Nechtěl jsem tě v žádném případě urazit. 

•  Er zeigte keine Emotionen. •  Neukázal žádné emoce. 

•  Ich hatte einen Traum. •  Měl jsem sen. 

•  Ich sah auf die Uhr. •  Díval jsem se na hodinky. 

•  Ich hatte keine Zeit. •  Neměl jsem čas. 

•  Der Zoll kontrollierte die Fahrzeuge. •  Celníci kontrolovali vozidla. 

•  Ich bat alle Platz zu nehmen. •  Poprosil jsem všechny, aby si sedli. 

•  Die deutsche Wirtschaft hatte im 
vergangenen Jahr ein Wachstum von fünf 
Prozent. 

•  Německé hospodářství mělo minulý rok růst 
pět procent. 

•  Ich arbeite 5 Tage die Woche. •  Pracuji pět dní v týdnu. 

•  Nach einer Weile wurde es besser. •  Po chvíli to bylo lepší. 

•  Er machte es ohne ein Wort zu sagen. •  Udělal to, aniž řekl slovo. 

•  Ich hatte ein Treffen mit dem Chef. •  Měl jsem schůzku s šéfem. 

•  Er reiste mit falscher Identität ein. •  Přicestoval s falešnou identitou. 

•  Er wirkte wie ein hungriger Löwe. •  Vypadal jako hladový lev. 

•  Die Feuerwehr kam sofort. •  Požárníci přijeli ihned. 

•  Wir trafen eine Vereinbarung. •  Uzavřeli jsme dohodu. 

•  Ich erfuhr erst kürzlich. •  Dozvěděl jsem se teprve před nedávnem. 

•  Er hatte viele Erfolge. •  Měl mnoho úspěchů. 

•  Es kamen viele Journalisten. •  Přišlo hodně novinářů. 

•  Er wurde verwundet? •  Byl zraněn? 

•  Ich fand den Job durch eine Arbeitsagentur. •  Našel jsem tu práci přes pracovní agenturu. 

•  Es regnete an einigen Tagen. •  V některé dny pršelo. 
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•  Er wollte seine Wohnung nicht mehr 
vermieten. 

•  Nechtěl by ten byt více pronajímat. 

•  Er wollte ihm helfen. •  Chtěl mu pomoci. 

•  Die Abstimmung fiel positiv für uns aus. •  Slaďování pro nás dopadlo dobře. 

•  Bisher ging alles gut. •  Do teď šlo všechno dobře. 

•  Die Sitzung dauerte lange. •  Sezení trvalo dlouho. 

•  Er sagte, dass er auf einen Anruf wartete. •  Řekl, že čeká na jeden hovor. 

•  Ich spielte sehr gut. •  Hrál jsem velmi dobře. 

•  Er entschuldigte sich öffentlich. •  Veřejně se omluvil. 

•  Ich kritisierte die Aussage sehr. •  Velmi jsem kritizoval tu výpověď. 

•  Sie fand ihre schlimmsten Ahnungen 
bestätigt. 

•  Shledala své nejhorší obavy potvrzeny. 

•  Das kam überraschend. •  To přišlo překvapivě. 

•  Ich zwang sie •  Nutila jsem ji 

•  Der Betrieb wurde übernommen. •  Provoz byl převzat. 

•  Sie sagte es mit bebenden Lippen. •  Řekla to s chvějícími se rty. 

•  Ich fand das Interview sehr interessant. •  Ten rozhovor se mi zdál velmi zajímavý. 

•  Dazu hatte ich bisher keinen Anlass. •  K tomu jsem předtím neměl příležitost. 

•  Gestern hatte ich Zeit, deshalb sah ich fern. •  Včera jsem měl čas a proto jsem se díval na 
televizi. 

•  Ich wollte schon immer Kinder unterrichten. •  Vždycky jsem chtěl vyučovat děti. 

•  Du konntest ihm helfen. •  Mohl jsi mu pomoci. 
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•  To přišlo překvapivě. •  Das kam überraschend. 

•  Vždycky jsem chtěl vyučovat děti. •  Ich wollte schon immer Kinder unterrichten. 

•  Poprosil jsem všechny, aby si sedli. •  Ich bat alle Platz zu nehmen. 

•  Tady bydlela tenkrát má babička. •  Hier wohnte einst meine Oma. 

•  Provoz byl převzat. •  Der Betrieb wurde übernommen. 

•  Díval jsem se na hodinky. •  Ich sah auf die Uhr. 

•  Už je taky nejvyšší čas •  Das wurde aber auch höchste Zeit. 

•  Pracuji pět dní v týdnu. •  Ich arbeite 5 Tage die Woche. 

•  Chtěl mu pomoci. •  Er wollte ihm helfen. 
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•  Do teď šlo všechno dobře. •  Bisher ging alles gut. 

•  Byl zraněn? •  Er wurde verwundet? 

•  Zařízení bylo testováno. •  Die Anlage wurde getestet. 

•  Měl jsem schůzku s šéfem. •  Ich hatte ein Treffen mit dem Chef. 

•  V některé dny pršelo. •  Es regnete an einigen Tagen. 

•  Udělal to, aniž řekl slovo. •  Er machte es ohne ein Wort zu sagen. 

•  Přišlo hodně novinářů. •  Es kamen viele Journalisten. 

•  Velmi jsem kritizoval tu výpověď. •  Ich kritisierte die Aussage sehr. 

•  Hrál jsem velmi dobře. •  Ich spielte sehr gut. 

•  Nutila jsem ji •  Ich zwang sie 

•  Po chvíli to bylo lepší. •  Nach einer Weile wurde es besser. 

•  Měl jsem sen. •  Ich hatte einen Traum. 

•  Nechtěl by ten byt více pronajímat. •  Er wollte seine Wohnung nicht mehr 
vermieten. 

•  Nechtěl jsem tě v žádném případě urazit. •  Ich wollte dich in keiner Weise beleidigen. 

•  Přicestoval s falešnou identitou. •  Er reiste mit falscher Identität ein. 

•  Sezení trvalo dlouho. •  Die Sitzung dauerte lange. 

•  To se stalo v docela normálním dni. •  Das passierte an einem ganz normalen Tag. 

•  Řekl, že čeká na jeden hovor. •  Er sagte, dass er auf einen Anruf wartete. 

•  Uzavřeli jsme dohodu. •  Wir trafen eine Vereinbarung. 

•  Neukázal žádné emoce. •  Er zeigte keine Emotionen. 

•  Vyžadoval po mně … •  Er verlangte von mir … 

•  Následoval jsem jej. •  Ich folgte ihm. 

•  Veřejně se omluvil. •  Er entschuldigte sich öffentlich. 

•  Ten rozhovor se mi zdál velmi zajímavý. •  Ich fand das Interview sehr interessant. 

•  Den poté mi bylo špatně. •  Am Tag danach ging es mir schlecht. 

•  Shledala své nejhorší obavy potvrzeny. •  Sie fand ihre schlimmsten Ahnungen 
bestätigt. 

•  Měl mnoho úspěchů. •  Er hatte viele Erfolge. 

•  Požárníci přijeli ihned. •  Die Feuerwehr kam sofort. 

•  Včera jsem měl čas a proto jsem se díval na 
televizi. 

•  Gestern hatte ich Zeit, deshalb sah ich fern. 

•  K tomu jsem předtím neměl příležitost. •  Dazu hatte ich bisher keinen Anlass. 
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•  Slaďování pro nás dopadlo dobře. •  Die Abstimmung fiel positiv für uns aus. 

•  Našel jsem tu práci přes pracovní agenturu. •  Ich fand den Job durch eine Arbeitsagentur. 

•  Řekla to s chvějícími se rty. •  Sie sagte es mit bebenden Lippen. 

•  Vypadal jako hladový lev. •  Er wirkte wie ein hungriger Löwe. 

•  Neměl jsem čas. •  Ich hatte keine Zeit. 

•  Celníci kontrolovali vozidla. •  Der Zoll kontrollierte die Fahrzeuge. 

•  Německé hospodářství mělo minulý rok růst 
pět procent. 

•  Die deutsche Wirtschaft hatte im 
vergangenen Jahr ein Wachstum von fünf 
Prozent. 

•  Dozvěděl jsem se teprve před nedávnem. •  Ich erfuhr erst kürzlich. 

•  Mohl jsi mu pomoci. •  Du konntest ihm helfen. 

 

Lekce_22_préteritum_poslouchejte německy!      

•  Dozvěděl jsem se teprve před nedávnem. •  Ich erfuhr erst kürzlich. 

•  Tady bydlela tenkrát má babička. •  Hier wohnte einst meine Oma. 

•  Včera jsem měl čas a proto jsem se díval na 
televizi. 

•  Gestern hatte ich Zeit, deshalb sah ich fern. 

•  Po chvíli to bylo lepší. •  Nach einer Weile wurde es besser. 

•  Hrál jsem velmi dobře. •  Ich spielte sehr gut. 

•  Měl jsem schůzku s šéfem. •  Ich hatte ein Treffen mit dem Chef. 

•  Našel jsem tu práci přes pracovní agenturu. •  Ich fand den Job durch eine Arbeitsagentur. 

•  Velmi jsem kritizoval tu výpověď. •  Ich kritisierte die Aussage sehr. 

•  Následoval jsem jej. •  Ich folgte ihm. 

•  Byl zraněn? •  Er wurde verwundet? 

•  Neukázal žádné emoce. •  Er zeigte keine Emotionen. 

•  K tomu jsem předtím neměl příležitost. •  Dazu hatte ich bisher keinen Anlass. 

•  Německé hospodářství mělo minulý rok růst 
pět procent. 

•  Die deutsche Wirtschaft hatte im 
vergangenen Jahr ein Wachstum von fünf 
Prozent. 

•  Sezení trvalo dlouho. •  Die Sitzung dauerte lange. 

•  Neměl jsem čas. •  Ich hatte keine Zeit. 

•  To přišlo překvapivě. •  Das kam überraschend. 

•  Nechtěl by ten byt více pronajímat. •  Er wollte seine Wohnung nicht mehr 
vermieten. 
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•  Shledala své nejhorší obavy potvrzeny. •  Sie fand ihre schlimmsten Ahnungen 
bestätigt. 

•  Poprosil jsem všechny, aby si sedli. •  Ich bat alle Platz zu nehmen. 

•  Vypadal jako hladový lev. •  Er wirkte wie ein hungriger Löwe. 

•  Zařízení bylo testováno. •  Die Anlage wurde getestet. 

•  Díval jsem se na hodinky. •  Ich sah auf die Uhr. 

•  Měl jsem sen. •  Ich hatte einen Traum. 

•  V některé dny pršelo. •  Es regnete an einigen Tagen. 

•  Udělal to, aniž řekl slovo. •  Er machte es ohne ein Wort zu sagen. 

•  Vždycky jsem chtěl vyučovat děti. •  Ich wollte schon immer Kinder unterrichten. 

•  Veřejně se omluvil. •  Er entschuldigte sich öffentlich. 

•  Ten rozhovor se mi zdál velmi zajímavý. •  Ich fand das Interview sehr interessant. 

•  Nutila jsem ji •  Ich zwang sie 

•  Slaďování pro nás dopadlo dobře. •  Die Abstimmung fiel positiv für uns aus. 

•  Řekla to s chvějícími se rty. •  Sie sagte es mit bebenden Lippen. 

•  Provoz byl převzat. •  Der Betrieb wurde übernommen. 

•  Už je taky nejvyšší čas •  Das wurde aber auch höchste Zeit. 

•  Do teď šlo všechno dobře. •  Bisher ging alles gut. 

•  Nechtěl jsem tě v žádném případě urazit. •  Ich wollte dich in keiner Weise beleidigen. 

•  Celníci kontrolovali vozidla. •  Der Zoll kontrollierte die Fahrzeuge. 

•  Požárníci přijeli ihned. •  Die Feuerwehr kam sofort. 

•  To se stalo v docela normálním dni. •  Das passierte an einem ganz normalen Tag. 

•  Měl mnoho úspěchů. •  Er hatte viele Erfolge. 

•  Vyžadoval po mně … •  Er verlangte von mir … 

•  Uzavřeli jsme dohodu. •  Wir trafen eine Vereinbarung. 

•  Den poté mi bylo špatně. •  Am Tag danach ging es mir schlecht. 

•  Řekl, že čeká na jeden hovor. •  Er sagte, dass er auf einen Anruf wartete. 

•  Chtěl mu pomoci. •  Er wollte ihm helfen. 

•  Přicestoval s falešnou identitou. •  Er reiste mit falscher Identität ein. 

•  Přišlo hodně novinářů. •  Es kamen viele Journalisten. 

•  Pracuji pět dní v týdnu. •  Ich arbeite 5 Tage die Woche. 

•  Mohl jsi mu pomoci. •  Du konntest ihm helfen. 
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Lekce_22_préteritum_karty      

Ich erfuhr erst kürzlich. 
Er reiste mit falscher Identität 

ein. 
Ich wollte dich in keiner Weise 

beleidigen. 

Der Betrieb wurde 
übernommen. 

Sie fand ihre schlimmsten 
Ahnungen bestätigt. 

Die deutsche Wirtschaft hatte 
im vergangenen Jahr ein 

Wachstum von fünf Prozent. 

Das wurde aber auch höchste 
Zeit. 

Er verlangte von mir … Ich hatte keine Zeit. 

Ich bat alle Platz zu nehmen. Ich spielte sehr gut. 
Ich kritisierte die Aussage 

sehr. 

Ich folgte ihm. Ich sah auf die Uhr. Er wurde verwundet? 

Er wirkte wie ein hungriger 
Löwe. 

Ich zwang sie Er wollte ihm helfen. 
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Nechtěl jsem tě v žádném 
případě urazit. 

Přicestoval s falešnou 
identitou. 

Dozvěděl jsem se teprve před 
nedávnem. 

Německé hospodářství mělo 
minulý rok růst pět procent. 

Shledala své nejhorší obavy 
potvrzeny. 

Provoz byl převzat. 

Neměl jsem čas. Vyžadoval po mně … Už je taky nejvyšší čas 

Velmi jsem kritizoval tu 
výpověď. 

Hrál jsem velmi dobře. 
Poprosil jsem všechny, aby si 

sedli. 

Byl zraněn? Díval jsem se na hodinky. Následoval jsem jej. 

Chtěl mu pomoci. Nutila jsem ji Vypadal jako hladový lev. 
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Gestern hatte ich Zeit, deshalb 
sah ich fern. 

Er wollte seine Wohnung nicht 
mehr vermieten. 

Der Zoll kontrollierte die 
Fahrzeuge. 

Bisher ging alles gut. Ich arbeite 5 Tage die Woche. Es regnete an einigen Tagen. 

Er zeigte keine Emotionen. 
Er sagte, dass er auf einen 

Anruf wartete. 
Er machte es ohne ein Wort zu 

sagen. 

Hier wohnte einst meine Oma. Ich hatte einen Traum. 
Die Abstimmung fiel positiv 

für uns aus. 

Ich fand den Job durch eine 
Arbeitsagentur. 

Ich hatte ein Treffen mit dem 
Chef. 

Es kamen viele Journalisten. 

Die Sitzung dauerte lange. Die Anlage wurde getestet. Er hatte viele Erfolge. 
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Celníci kontrolovali vozidla. 
Nechtěl by ten byt více 

pronajímat. 
Včera jsem měl čas a proto 

jsem se díval na televizi. 

V některé dny pršelo. Pracuji pět dní v týdnu. Do teď šlo všechno dobře. 

Udělal to, aniž řekl slovo. Řekl, že čeká na jeden hovor. Neukázal žádné emoce. 

Slaďování pro nás dopadlo 
dobře. 

Měl jsem sen. 
Tady bydlela tenkrát má 

babička. 

Přišlo hodně novinářů. Měl jsem schůzku s šéfem. 
Našel jsem tu práci přes 

pracovní agenturu. 

Měl mnoho úspěchů. Zařízení bylo testováno. Sezení trvalo dlouho. 
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Wir trafen eine Vereinbarung. 
Dazu hatte ich bisher keinen 

Anlass. 
Nach einer Weile wurde es 

besser. 

Am Tag danach ging es mir 
schlecht. 

Die Feuerwehr kam sofort. 
Sie sagte es mit bebenden 

Lippen. 

Er entschuldigte sich 
öffentlich. 

Das kam überraschend. 
Das passierte an einem ganz 

normalen Tag. 

Ich fand das Interview sehr 
interessant. 

Ich wollte schon immer Kinder 
unterrichten. 

Du konntest ihm helfen. 

-  -  -  

-  -  -  
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Po chvíli to bylo lepší. 
K tomu jsem předtím neměl 

příležitost. 
Uzavřeli jsme dohodu. 

Řekla to s chvějícími se rty. Požárníci přijeli ihned. Den poté mi bylo špatně. 

To se stalo v docela 
normálním dni. 

To přišlo překvapivě. Veřejně se omluvil. 

Mohl jsi mu pomoci. 
Vždycky jsem chtěl vyučovat 

děti. 
Ten rozhovor se mi zdál velmi 

zajímavý. 
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Lekce_22_préteritum_test      

•  Do teď šlo všechno dobře. ................................................................. 

•  To přišlo překvapivě. ................................................................. 

•  Provoz byl převzat. ................................................................. 

•  Vypadal jako hladový lev. ................................................................. 

•  Veřejně se omluvil. ................................................................. 

•  Slaďování pro nás dopadlo dobře. ................................................................. 

•  Uzavřeli jsme dohodu. ................................................................. 

•  Včera jsem měl čas a proto jsem se díval na 
televizi. 

................................................................. 

•  Po chvíli to bylo lepší. ................................................................. 

•  Přicestoval s falešnou identitou. ................................................................. 

•  Pracuji pět dní v týdnu. ................................................................. 

•  Sezení trvalo dlouho. ................................................................. 

•  Měl jsem schůzku s šéfem. ................................................................. 

•  Německé hospodářství mělo minulý rok růst 
pět procent. 

................................................................. 

•  Vyžadoval po mně … ................................................................. 

•  Nutila jsem ji ................................................................. 

•  Tady bydlela tenkrát má babička. ................................................................. 

•  Našel jsem tu práci přes pracovní agenturu. ................................................................. 

•  Vždycky jsem chtěl vyučovat děti. ................................................................. 

•  Poprosil jsem všechny, aby si sedli. ................................................................. 

•  Nechtěl jsem tě v žádném případě urazit. ................................................................. 

•  Chtěl mu pomoci. ................................................................. 
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•  Den poté mi bylo špatně. ................................................................. 

•  Měl mnoho úspěchů. ................................................................. 

•  Ten rozhovor se mi zdál velmi zajímavý. ................................................................. 

•  Řekla to s chvějícími se rty. ................................................................. 

•  Neměl jsem čas. ................................................................. 

•  Měl jsem sen. ................................................................. 

•  Požárníci přijeli ihned. ................................................................. 

•  Přišlo hodně novinářů. ................................................................. 

•  Celníci kontrolovali vozidla. ................................................................. 

•  Nechtěl by ten byt více pronajímat. ................................................................. 

•  Následoval jsem jej. ................................................................. 

•  V některé dny pršelo. ................................................................. 

•  Mohl jsi mu pomoci. ................................................................. 

•  Zařízení bylo testováno. ................................................................. 

•  Hrál jsem velmi dobře. ................................................................. 

•  Udělal to, aniž řekl slovo. ................................................................. 

•  To se stalo v docela normálním dni. ................................................................. 

•  Řekl, že čeká na jeden hovor. ................................................................. 

•  Už je taky nejvyšší čas ................................................................. 

•  Byl zraněn? ................................................................. 

•  Velmi jsem kritizoval tu výpověď. ................................................................. 

•  Díval jsem se na hodinky. ................................................................. 

•  Shledala své nejhorší obavy potvrzeny. ................................................................. 
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•  Neukázal žádné emoce. ................................................................. 

•  K tomu jsem předtím neměl příležitost. ................................................................. 

•  Dozvěděl jsem se teprve před nedávnem. ................................................................. 
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Lekce_22_préteritum_test_řešení     

•  Do teď šlo všechno dobře. •  Bisher ging alles gut. 

•  To přišlo překvapivě. •  Das kam überraschend. 

•  Provoz byl převzat. •  Der Betrieb wurde übernommen. 

•  Vypadal jako hladový lev. •  Er wirkte wie ein hungriger Löwe. 

•  Veřejně se omluvil. •  Er entschuldigte sich öffentlich. 

•  Slaďování pro nás dopadlo dobře. •  Die Abstimmung fiel positiv für uns aus. 

•  Uzavřeli jsme dohodu. •  Wir trafen eine Vereinbarung. 

•  Včera jsem měl čas a proto jsem se díval na 
televizi. 

•  Gestern hatte ich Zeit, deshalb sah ich fern. 

•  Po chvíli to bylo lepší. •  Nach einer Weile wurde es besser. 

•  Přicestoval s falešnou identitou. •  Er reiste mit falscher Identität ein. 

•  Pracuji pět dní v týdnu. •  Ich arbeite 5 Tage die Woche. 

•  Sezení trvalo dlouho. •  Die Sitzung dauerte lange. 

•  Měl jsem schůzku s šéfem. •  Ich hatte ein Treffen mit dem Chef. 

•  Německé hospodářství mělo minulý rok růst 
pět procent. 

•  Die deutsche Wirtschaft hatte im 
vergangenen Jahr ein Wachstum von fünf 
Prozent. 

•  Vyžadoval po mně … •  Er verlangte von mir … 

•  Nutila jsem ji •  Ich zwang sie 

•  Tady bydlela tenkrát má babička. •  Hier wohnte einst meine Oma. 

•  Našel jsem tu práci přes pracovní agenturu. •  Ich fand den Job durch eine Arbeitsagentur. 

•  Vždycky jsem chtěl vyučovat děti. •  Ich wollte schon immer Kinder unterrichten. 

•  Poprosil jsem všechny, aby si sedli. •  Ich bat alle Platz zu nehmen. 

•  Nechtěl jsem tě v žádném případě urazit. •  Ich wollte dich in keiner Weise beleidigen. 

•  Chtěl mu pomoci. •  Er wollte ihm helfen. 

•  Den poté mi bylo špatně. •  Am Tag danach ging es mir schlecht. 

•  Měl mnoho úspěchů. •  Er hatte viele Erfolge. 

•  Ten rozhovor se mi zdál velmi zajímavý. •  Ich fand das Interview sehr interessant. 

•  Řekla to s chvějícími se rty. •  Sie sagte es mit bebenden Lippen. 

•  Neměl jsem čas. •  Ich hatte keine Zeit. 

•  Měl jsem sen. •  Ich hatte einen Traum. 



 
215 

•  Požárníci přijeli ihned. •  Die Feuerwehr kam sofort. 

•  Přišlo hodně novinářů. •  Es kamen viele Journalisten. 

•  Celníci kontrolovali vozidla. •  Der Zoll kontrollierte die Fahrzeuge. 

•  Nechtěl by ten byt více pronajímat. •  Er wollte seine Wohnung nicht mehr 
vermieten. 

•  Následoval jsem jej. •  Ich folgte ihm. 

•  V některé dny pršelo. •  Es regnete an einigen Tagen. 

•  Mohl jsi mu pomoci. •  Du konntest ihm helfen. 

•  Zařízení bylo testováno. •  Die Anlage wurde getestet. 

•  Hrál jsem velmi dobře. •  Ich spielte sehr gut. 

•  Udělal to, aniž řekl slovo. •  Er machte es ohne ein Wort zu sagen. 

•  To se stalo v docela normálním dni. •  Das passierte an einem ganz normalen Tag. 

•  Řekl, že čeká na jeden hovor. •  Er sagte, dass er auf einen Anruf wartete. 

•  Už je taky nejvyšší čas •  Das wurde aber auch höchste Zeit. 

•  Byl zraněn? •  Er wurde verwundet? 

•  Velmi jsem kritizoval tu výpověď. •  Ich kritisierte die Aussage sehr. 

•  Díval jsem se na hodinky. •  Ich sah auf die Uhr. 

•  Shledala své nejhorší obavy potvrzeny. •  Sie fand ihre schlimmsten Ahnungen 
bestätigt. 

•  Neukázal žádné emoce. •  Er zeigte keine Emotionen. 

•  K tomu jsem předtím neměl příležitost. •  Dazu hatte ich bisher keinen Anlass. 

•  Dozvěděl jsem se teprve před nedávnem. •  Ich erfuhr erst kürzlich. 
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Lekce 23_min.čas.zp.sloves_slovní zásoba_poslouchejte!     

•  er musste •  musel 

•  wir wollten •  chtěli jsme 

•  wir mochten •  měli jsme rádi 

•  er konnte •  mohl 

•  ich durfte •  směl jsem 

•  reagieren •  reagovat 

•  ablehnen- ich lehne ab, du lehnst ab, er lehnt 
ab, wir lehnen ab, ihr lehnt ab, sie lehnen ab 

•  odmítnout 

•  sie mochten •  měli rádi 

•  er mochte •  měl rád 

•  trauen •  věřit 

•  ich mochte •  měl jsem rád 

•  wir mussten •  museli jsme 

•  du konntest •  mohl jsi 

•  plötzlich •  náhle 

•  wir konnten •  mohli jsme 

•  ich wollte •  chtěl jsem 

•  wiederholen •  opakovat 

•  du musstest •  musel jsi 

•  draußen bleiben, geblieben •  zůstat venku 

•  sowieso •  tak jak tak 

•  Krankenpfleger, der •  ošetřovatel 

•  du mochtest •  měl jsi rád 

•  sie durften •  směli 

•  du wolltest •  chtěl jsi 

•  befragen •  dotazovat se, vyptávat se 

•  schützen •  chránit 

•  sie konnten •  mohli 

•  Besucher, der •  návštěvník 
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Lekce 23_min.čas zp.sloves_slovní zásoba_přeložte!      

•  musel jsi •  du musstest 

•  mohl jsi •  du konntest 

•  věřit •  trauen 

•  opakovat •  wiederholen 

•  měl jsem rád •  ich mochte 

•  musel •  er musste 

•  mohli jsme •  wir konnten 

•  měl rád •  er mochte 

•  chtěl jsi •  du wolltest 

•  měl jsi rád •  du mochtest 

•  chránit •  schützen 

•  mohl •  er konnte 

•  směl jsem •  ich durfte 

•  měli rádi •  sie mochten 

•  náhle •  plötzlich 

•  museli jsme •  wir mussten 

•  měli jsme rádi •  wir mochten 

•  chtěli jsme •  wir wollten 

•  směli •  sie durften 

•  ošetřovatel •  Krankenpfleger, der 

•  reagovat •  reagieren 

•  tak jak tak •  sowieso 

•  dotazovat se, vyptávat se •  befragen 

•  odmítnout •  ablehnen- ich lehne ab, du lehnst ab, er lehnt 
ab, wir lehnen ab, ihr lehnt ab, sie lehnen ab 

•  mohli •  sie konnten 

•  chtěl jsem •  ich wollte 

•  zůstat venku •  draußen bleiben, geblieben 

•  návštěvník •  Besucher, der 
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Lekce 23_min.čas.zp.sloves_pravidla používání      
 
V perfektu jsou minulé tvary způsobových sloves následující: 
müssen   hat gemusst  musel 
können   hat  gekonnt  mohl 
dürfen   hat gedurft  směl 
wollen   hat  gewollt  chtěl 
sollen   hat gesollt  měl 
mögen   hat gemocht  měl rád 
 
On to neuměl.    Er hat es nicht gekonnt. 
On to nechtěl   Er hat es nicht gewollt. 
On to neměl rád.  Er hat es nicht gemocht. 
 
 
 
 
V préteritu jsou minulé tvary způovobových sloves následující: 
infinitiv  préteritum   
müssen  musste   musel 
können  konnte   mohl 
dürfen   durfte   směl 
wollen   wollte   chtěl 
sollen   sollte   měl 
mögen   mochte  měl rád 
 
 
Musela každý den vařit.  Sie musste jeden Tag kochen. 
Neuměla vařit.   Sie konnte nicht kochen. 
Neměla vařit.   Sie sollte nicht kochen. 
Nesměla vařit    Sie dürfte nicht kochen   
 

 

Lekce 23_min.čas.zp_sloves_procvičovací věty_poslouchejte!     

•  Er mochte sie. •  Měl ji rád. 

•  Ich wollte ihm helfen. •  Chtěl jsem mu pomoci. 

•  Du musstest ihm helfen. •  Musel jsi mu pomoci. 

•  Wir mochten ihn. •  Měli jsme ho rádi. 

•  Ich wollte sowieso gerade gehen. •  Tak jak tak jsem chtěl právě jít. 

•  Du wolltest ihm helfen. •  Chtěl jsi mu pomoci. 

•  Ich musste das Angebot ablehnen. •  Musel jsem tu nabídku odmítnout. 

•  Ich konnte meinen Augen nicht trauen. •  Nemohl jsem uvěřit svým očím. 

•  Wir konnten ihm helfen. •  Mohli jsme mu pomoci. 

•  Du konntest ihm helfen. •  Mohl jsi mu pomoci. 

•  Ich musste schnell reagieren. •  Musel jsem rychle reagovat. 

•  Ich musste plötzlich lachen. •  Najednou jsem se musel smát. 

•  Ich musste draußen bleiben. •  Musel jsem zůstat venku. 
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•  Ich wollte dich nur schützen. •  Chtěl jsem tě jen chránit. 

•  Du mochtest ihn. •  Měl jsi ho rád. 

•  Er konnte ihm helfen. •  Mohl mu pomoci. 

•  Sie durften ihm helfen. •  Směli jste mu pomoci. 

•  Ich musste Passanten befragen. •  Musel jsem se vyptávat kolemjdoucích. 

•  Ich durfte ihm helfen. •  Směl jsem mu pomoci. 

•  Ich mochte ihn. •  Měl jsem ho rád. 

•  Ich wollte Krankenpfleger werden. •  Chtěl jsem se stát ošetřovatelem. 

•  Sie mochten ihn. •  Měli ho rádi. 

•  Wir mussten ihm helfen. •  Museli jsme mu pomoci. 

•  Wir wollten ihm helfen. •  Chtěli jsme mu pomoci. 

•  Er musste ihm helfen. •  Musel mu pomoci. 

•  Ich musste das mehrfach wiederholen. •  Musel jsem to vícekrát opakovat. 

•  Das könnte ich mir gut vorstellen. •  To bych si uměl dobře představit. 

•  Sie konnten ihm helfen. •  Mohli mu pomoci. 

•  Die Besucher mussten warten. •  Návštěvníci museli čekat. 

 

Lekce 23_min.čas.zp.sloves_procvičovací věty_přeložte 

•  Musel jsem rychle reagovat. •  Ich musste schnell reagieren. 

•  Směl jsem mu pomoci. •  Ich durfte ihm helfen. 

•  Mohli mu pomoci. •  Sie konnten ihm helfen. 

•  Směli jste mu pomoci. •  Sie durften ihm helfen. 

•  Musel jsem se vyptávat kolemjdoucích. •  Ich musste Passanten befragen. 

•  Nemohl jsem uvěřit svým očím. •  Ich konnte meinen Augen nicht trauen. 

•  Chtěl jsem mu pomoci. •  Ich wollte ihm helfen. 

•  Měli ho rádi. •  Sie mochten ihn. 

•  Měli jsme ho rádi. •  Wir mochten ihn. 

•  Musel jsem zůstat venku. •  Ich musste draußen bleiben. 

•  Musel jsi mu pomoci. •  Du musstest ihm helfen. 

•  Chtěli jsme mu pomoci. •  Wir wollten ihm helfen. 

•  To bych si uměl dobře představit. •  Das könnte ich mir gut vorstellen. 

•  Měl jsi ho rád. •  Du mochtest ihn. 
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•  Mohl mu pomoci. •  Er konnte ihm helfen. 

•  Tak jak tak jsem chtěl právě jít. •  Ich wollte sowieso gerade gehen. 

•  Chtěl jsi mu pomoci. •  Du wolltest ihm helfen. 

•  Mohl jsi mu pomoci. •  Du konntest ihm helfen. 

•  Museli jsme mu pomoci. •  Wir mussten ihm helfen. 

•  Chtěl jsem se stát ošetřovatelem. •  Ich wollte Krankenpfleger werden. 

•  Musel mu pomoci. •  Er musste ihm helfen. 

•  Chtěl jsem tě jen chránit. •  Ich wollte dich nur schützen. 

•  Měl jsem ho rád. •  Ich mochte ihn. 

•  Musel jsem to vícekrát opakovat. •  Ich musste das mehrfach wiederholen. 

•  Najednou jsem se musel smát. •  Ich musste plötzlich lachen. 

•  Měl ji rád. •  Er mochte sie. 

•  Mohli jsme mu pomoci. •  Wir konnten ihm helfen. 

•  Musel jsem tu nabídku odmítnout. •  Ich musste das Angebot ablehnen. 

•  Návštěvníci museli čekat. •  Die Besucher mussten warten. 

 

Lekce_23_min.čas.zp.sloves_poslouchejte německy!      

•  Mohl mu pomoci. •  Er konnte ihm helfen. 

•  Chtěl jsem mu pomoci. •  Ich wollte ihm helfen. 

•  Musel jsem tu nabídku odmítnout. •  Ich musste das Angebot ablehnen. 

•  To bych si uměl dobře představit. •  Das könnte ich mir gut vorstellen. 

•  Musel jsem to vícekrát opakovat. •  Ich musste das mehrfach wiederholen. 

•  Měl jsi ho rád. •  Du mochtest ihn. 

•  Chtěl jsem se stát ošetřovatelem. •  Ich wollte Krankenpfleger werden. 

•  Mohli mu pomoci. •  Sie konnten ihm helfen. 

•  Musel jsem se vyptávat kolemjdoucích. •  Ich musste Passanten befragen. 

•  Nemohl jsem uvěřit svým očím. •  Ich konnte meinen Augen nicht trauen. 

•  Chtěli jsme mu pomoci. •  Wir wollten ihm helfen. 

•  Měl jsem ho rád. •  Ich mochte ihn. 

•  Tak jak tak jsem chtěl právě jít. •  Ich wollte sowieso gerade gehen. 

•  Musel jsi mu pomoci. •  Du musstest ihm helfen. 

•  Chtěl jsi mu pomoci. •  Du wolltest ihm helfen. 
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•  Měli jsme ho rádi. •  Wir mochten ihn. 

•  Mohli jsme mu pomoci. •  Wir konnten ihm helfen. 

•  Musel jsem zůstat venku. •  Ich musste draußen bleiben. 

•  Směl jsem mu pomoci. •  Ich durfte ihm helfen. 

•  Měl ji rád. •  Er mochte sie. 

•  Musel jsem rychle reagovat. •  Ich musste schnell reagieren. 

•  Mohl jsi mu pomoci. •  Du konntest ihm helfen. 

•  Musel mu pomoci. •  Er musste ihm helfen. 

•  Měli ho rádi. •  Sie mochten ihn. 

•  Směli jste mu pomoci. •  Sie durften ihm helfen. 

•  Najednou jsem se musel smát. •  Ich musste plötzlich lachen. 

•  Museli jsme mu pomoci. •  Wir mussten ihm helfen. 

•  Chtěl jsem tě jen chránit. •  Ich wollte dich nur schützen. 

•  Návštěvníci museli čekat. •  Die Besucher mussten warten. 
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Lekce_23_min.čas.zp.sloves_karty      

Ich wollte dich nur schützen. 
Ich musste das mehrfach 

wiederholen. 
Ich musste das Angebot 

ablehnen. 

Du konntest ihm helfen. Er konnte ihm helfen. Wir konnten ihm helfen. 

Sie konnten ihm helfen. Ich wollte ihm helfen. Du wolltest ihm helfen. 

Wir wollten ihm helfen. Ich durfte ihm helfen. Sie durften ihm helfen. 

Du musstest ihm helfen. Er musste ihm helfen. Wir mussten ihm helfen. 

Ich mochte ihn. Du mochtest ihn. Er mochte sie. 
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Musel jsem tu nabídku 
odmítnout. 

Musel jsem to vícekrát 
opakovat. 

Chtěl jsem tě jen chránit. 

Mohli jsme mu pomoci. Mohl mu pomoci. Mohl jsi mu pomoci. 

Chtěl jsi mu pomoci. Chtěl jsem mu pomoci. Mohli mu pomoci. 

Směli jste mu pomoci. Směl jsem mu pomoci. Chtěli jsme mu pomoci. 

Museli jsme mu pomoci. Musel mu pomoci. Musel jsi mu pomoci. 

Měl ji rád. Měl jsi ho rád. Měl jsem ho rád. 
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Wir mochten ihn. Sie mochten ihn. 
Das könnte ich mir gut 

vorstellen. 

Ich musste draußen bleiben. Ich musste plötzlich lachen. Ich musste Passanten befragen. 

Ich wollte sowieso gerade 
gehen. 

Ich wollte Krankenpfleger 
werden. 

Ich konnte meinen Augen 
nicht trauen. 

Ich musste schnell reagieren. Die Besucher mussten warten. -  

-  -  -  

-  -  -  
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To bych si uměl dobře 
představit. 

Měli ho rádi. Měli jsme ho rádi. 

Musel jsem se vyptávat 
kolemjdoucích. 

Najednou jsem se musel smát. Musel jsem zůstat venku. 

Nemohl jsem uvěřit svým 
očím. 

Chtěl jsem se stát 
ošetřovatelem. 

Tak jak tak jsem chtěl právě 
jít. 

-  Návštěvníci museli čekat. Musel jsem rychle reagovat. 
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Lekce_23_min.čas.zp.sloves_test      

•  Musel jsem rychle reagovat. ................................................................. 

•  Musel jsem tu nabídku odmítnout. ................................................................. 

•  Musel jsem to vícekrát opakovat. ................................................................. 

•  Mohli mu pomoci. ................................................................. 

•  Měl ji rád. ................................................................. 

•  Mohl jsi mu pomoci. ................................................................. 

•  Měli jsme ho rádi. ................................................................. 

•  Chtěl jsi mu pomoci. ................................................................. 

•  Museli jsme mu pomoci. ................................................................. 

•  Nemohl jsem uvěřit svým očím. ................................................................. 

•  Chtěl jsem se stát ošetřovatelem. ................................................................. 

•  To bych si uměl dobře představit. ................................................................. 

•  Mohli jsme mu pomoci. ................................................................. 

•  Musel mu pomoci. ................................................................. 

•  Tak jak tak jsem chtěl právě jít. ................................................................. 

•  Mohl mu pomoci. ................................................................. 

•  Směli jste mu pomoci. ................................................................. 

•  Směl jsem mu pomoci. ................................................................. 

•  Musel jsi mu pomoci. ................................................................. 

•  Měl jsi ho rád. ................................................................. 

•  Měli ho rádi. ................................................................. 

•  Návštěvníci museli čekat. ................................................................. 
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•  Musel jsem zůstat venku. ................................................................. 

•  Chtěl jsem mu pomoci. ................................................................. 

•  Najednou jsem se musel smát. ................................................................. 

•  Chtěl jsem tě jen chránit. ................................................................. 

•  Musel jsem se vyptávat kolemjdoucích. ................................................................. 

•  Chtěli jsme mu pomoci. ................................................................. 

•  Měl jsem ho rád. ................................................................. 
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Lekce_23_min.čas.zp.sloves_test_řešení      
 

•  Musel jsem rychle reagovat. •  Ich musste schnell reagieren. 

•  Musel jsem tu nabídku odmítnout. •  Ich musste das Angebot ablehnen. 

•  Musel jsem to vícekrát opakovat. •  Ich musste das mehrfach wiederholen. 

•  Mohli mu pomoci. •  Sie konnten ihm helfen. 

•  Měl ji rád. •  Er mochte sie. 

•  Mohl jsi mu pomoci. •  Du konntest ihm helfen. 

•  Měli jsme ho rádi. •  Wir mochten ihn. 

•  Chtěl jsi mu pomoci. •  Du wolltest ihm helfen. 

•  Museli jsme mu pomoci. •  Wir mussten ihm helfen. 

•  Nemohl jsem uvěřit svým očím. •  Ich konnte meinen Augen nicht trauen. 

•  Chtěl jsem se stát ošetřovatelem. •  Ich wollte Krankenpfleger werden. 

•  To bych si uměl dobře představit. •  Das könnte ich mir gut vorstellen. 

•  Mohli jsme mu pomoci. •  Wir konnten ihm helfen. 

•  Musel mu pomoci. •  Er musste ihm helfen. 

•  Tak jak tak jsem chtěl právě jít. •  Ich wollte sowieso gerade gehen. 

•  Mohl mu pomoci. •  Er konnte ihm helfen. 

•  Směli jste mu pomoci. •  Sie durften ihm helfen. 

•  Směl jsem mu pomoci. •  Ich durfte ihm helfen. 

•  Musel jsi mu pomoci. •  Du musstest ihm helfen. 

•  Měl jsi ho rád. •  Du mochtest ihn. 

•  Měli ho rádi. •  Sie mochten ihn. 

•  Návštěvníci museli čekat. •  Die Besucher mussten warten. 

•  Musel jsem zůstat venku. •  Ich musste draußen bleiben. 

•  Chtěl jsem mu pomoci. •  Ich wollte ihm helfen. 

•  Najednou jsem se musel smát. •  Ich musste plötzlich lachen. 

•  Chtěl jsem tě jen chránit. •  Ich wollte dich nur schützen. 

•  Musel jsem se vyptávat kolemjdoucích. •  Ich musste Passanten befragen. 

•  Chtěli jsme mu pomoci. •  Wir wollten ihm helfen. 

•  Měl jsem ho rád. •  Ich mochte ihn. 
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Lekce 24_inf.haben_sein_zu__slovní zásoba_poslouchejte!      

•  ablegen •  složit (zkoušku) 

•  Vortrag, der •  přednáška 

•  nachweisen •  dokázat 

•  Forschung, die •  výzkum 

•  erfüllen •  naplnit 

•  vereinbaren •  dohodnout 

•  alles •  všechno 

•  lösen •  řešit 

•  bleifrei •  bezolovnatý 

•  Unfall, der •  neštěstí 

•  besorgen •  obstarat 

•  verdienen •  vydělat 

•  Flugschein, der •  letenka 

•  beantworten •  odpovědět 

 

Lekce 24_inf_haben_sein_zu__slovní zásoba_přeložte!      

•  vydělat •  verdienen 

•  letenka •  Flugschein, der 

•  neštěstí •  Unfall, der 

•  výzkum •  Forschung, die 

•  dohodnout •  vereinbaren 

•  dokázat •  nachweisen 

•  přednáška •  Vortrag, der 

•  řešit •  lösen 

•  obstarat •  besorgen 

•  bezolovnatý •  bleifrei 

•  naplnit •  erfüllen 

•  všechno •  alles 

•  složit (zkoušku) •  ablegen 

•  odpovědět •  beantworten 
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Lekce 24_inf_haben_sein_zu_pravidla používání      
 
V této lekci si ukážeme, že možnost, nutnost, povinnost atd. lze vyjádřit i pomocí infinitivní vazby  
 
haben + zu + infinitiv   nebo   sein + zu + infinitiv. 
 
Vazba SEIN ZU plus infinitiv 
 
Vazba slovesa sein a infinitivu s zu vyjadřuje, a to vždy podle souvislosti, možnost nebo nutnost (v češtině 
"lze", "je možné", "je třeba", "je nutné"). V této vazbě není nositel děje konkrétně označen: 
 
Die Kosten sind zu senken.  Náklady je třeba (je nutné) snížit. 
 
Der Text ist noch zu korregieren Text se ještě musí opravit 
 
Was ist bei einem Unfall zu tun?  Co se musí udělat při nehodě? 
 
Vazba HABEN ZU plus infinitiv 
 
Ve vazbě haben + infinitiv s zu je nositel děje konkrétně označen. 
 
Die Sekretärin hat den Text zu übersetzen.  Sekretářka má ten text přeložit. (nositel děje označen). 
 
Tom hat es noch zu enden   Tom to ještě musí dokončit. 
 
Viele Probleme sind noch zu lösen.       Mnoho problémů je třeba ještě řešit. 
 
Das war doch zu erwarten.   To se přece dalo očekávat. 

 

Lekce 24_inf_haben_sein_zu_procvičovací věty_poslouchejte!      

•  An alles ist zu denken. •  Na vše se musí myslet. 

•  Am Schalter ist der Flugschein vorzulegen. •  Na přepážce se musí předložit letenka. 

•  Er hat die Forschungsabteilung zu leiten. •  On musí vést oddělení výzkumu. 

•  Er hat hier viel Geld zu verdienen. •  Musí si tady vydělat hodně peněz. 

•  Der Text ist noch zu schreiben. •  Text se ještě musí napsat. 

•  Er hat noch viel zu besorgen. •  Musí toho ještě hodně obstarat. 

•  Alle Reisenden haben ihre Reisepässe zu 
zeigen. 

•  Všichni cestující musí ukázat pasy. 

•  Ein Treffpunkt ist noch zu vereinbaren. •  Místo setkání se musí ještě domluvit. 

•  Viele Probleme sind noch zu lösen. •  Mnoho problémů je ještě třeba vyřešit. 

•  Der Vortrag ist von allen zu besuchen. •  Přednášku musí navštívit všichni. 

•  Was ist bei einem Unfall zu tun? •  Co se má dělat při nehodě? 

•  Der Text ist noch zu schreiben. •  Text se ještě musí napsat. 

•  Es sind viele Fragen zu beantworten. •  Musí se odpovědět na hodně otázek. 
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•  Die Bücher sind nur im Lesesaal zu lesen. •  Knihy se musí číst jen v čítárně. 

•  Alle Mängel sind nachzuweisen. •  Všechny vady je třeba dokázat. 

•  Er hat uns nichts zu verbieten. •  Nemá nám co zakazovat. 

•  Er hat bleifreies Benzin zu tanken. •  Musí natankovat bezolovnatý benzín. 

•  Die Hitze ist nicht auszuhalten. •  To horko je k nesnesení. 

•  Die Verkäufer hatten die Kunden höfflich zu 
bedienen. 

•  Prodavači museli zákazníky zdvořile 
obsluhovat. 

•  Er hat noch eine Prüfung abzulegen. •  Musí složit ještě jednu zkoušku. 

•  Das Ding ist nicht zu finden. •  Ta věc není k nalezení. 

•  Er hatte noch viele Aufgaben zu erfüllen. •  Musel splnit ještě hodně úkolů. 

•  Die Ware ist von der Versandabteilung zu 
liefern. 

•  Zboží musí odeslat oddělení expedice. 

•  Er war froh die deutsche Sprache gelernt zu 
haben. 

•  Byl šťastný, že se naučil německy. 

 

Lekce 24_inf_haben_sein_zu_procvičovací věty_přeložte!      

•  Všichni cestující musí ukázat pasy. •  Alle Reisenden haben ihre Reisepässe zu 
zeigen. 

•  Musí se odpovědět na hodně otázek. •  Es sind viele Fragen zu beantworten. 

•  Text se ještě musí napsat. •  Der Text ist noch zu schreiben. 

•  Ta věc není k nalezení. •  Das Ding ist nicht zu finden. 

•  Všechny vady je třeba dokázat. •  Alle Mängel sind nachzuweisen. 

•  Musel splnit ještě hodně úkolů. •  Er hatte noch viele Aufgaben zu erfüllen. 

•  Na vše se musí myslet. •  An alles ist zu denken. 

•  Text se ještě musí napsat. •  Der Text ist noch zu schreiben. 

•  Musí toho ještě hodně obstarat. •  Er hat noch viel zu besorgen. 

•  To horko je k nesnesení. •  Die Hitze ist nicht auszuhalten. 

•  Přednášku musí navštívit všichni. •  Der Vortrag ist von allen zu besuchen. 

•  Knihy se musí číst jen v čítárně. •  Die Bücher sind nur im Lesesaal zu lesen. 

•  Musí natankovat bezolovnatý benzín. •  Er hat bleifreies Benzin zu tanken. 

•  On musí vést oddělení výzkumu. •  Er hat die Forschungsabteilung zu leiten. 

•  Zboží musí odeslat oddělení expedice. •  Die Ware ist von der Versandabteilung zu 
liefern. 

•  Mnoho problémů je ještě třeba vyřešit. •  Viele Probleme sind noch zu lösen. 
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•  Musí si tady vydělat hodně peněz. •  Er hat hier viel Geld zu verdienen. 

•  Co se má dělat při nehodě? •  Was ist bei einem Unfall zu tun? 

•  Nemá nám co zakazovat. •  Er hat uns nichts zu verbieten. 

•  Na přepážce se musí předložit letenka. •  Am Schalter ist der Flugschein vorzulegen. 

•  Prodavači museli zákazníky zdvořile 
obsluhovat. 

•  Die Verkäufer hatten die Kunden höfflich zu 
bedienen. 

•  Místo setkání se musí ještě domluvit. •  Ein Treffpunkt ist noch zu vereinbaren. 

•  Musí složit ještě jednu zkoušku. •  Er hat noch eine Prüfung abzulegen. 

•  Byl šťastný, že se naučil německy. •  Er war froh die deutsche Sprache gelernt zu 
haben. 

 

Lekce_24_inf_haben_sein_zu_poslouchejte německy!      

•  Musí si tady vydělat hodně peněz. •  Er hat hier viel Geld zu verdienen. 

•  Musí toho ještě hodně obstarat. •  Er hat noch viel zu besorgen. 

•  Přednášku musí navštívit všichni. •  Der Vortrag ist von allen zu besuchen. 

•  Zboží musí odeslat oddělení expedice. •  Die Ware ist von der Versandabteilung zu 
liefern. 

•  Místo setkání se musí ještě domluvit. •  Ein Treffpunkt ist noch zu vereinbaren. 

•  On musí vést oddělení výzkumu. •  Er hat die Forschungsabteilung zu leiten. 

•  To horko je k nesnesení. •  Die Hitze ist nicht auszuhalten. 

•  Na přepážce se musí předložit letenka. •  Am Schalter ist der Flugschein vorzulegen. 

•  Co se má dělat při nehodě? •  Was ist bei einem Unfall zu tun? 

•  Knihy se musí číst jen v čítárně. •  Die Bücher sind nur im Lesesaal zu lesen. 

•  Ta věc není k nalezení. •  Das Ding ist nicht zu finden. 

•  Text se ještě musí napsat. •  Der Text ist noch zu schreiben. 

•  Všechny vady je třeba dokázat. •  Alle Mängel sind nachzuweisen. 

•  Musel splnit ještě hodně úkolů. •  Er hatte noch viele Aufgaben zu erfüllen. 

•  Prodavači museli zákazníky zdvořile 
obsluhovat. 

•  Die Verkäufer hatten die Kunden höfflich zu 
bedienen. 

•  Nemá nám co zakazovat. •  Er hat uns nichts zu verbieten. 

•  Musí se odpovědět na hodně otázek. •  Es sind viele Fragen zu beantworten. 

•  Text se ještě musí napsat. •  Der Text ist noch zu schreiben. 

•  Na vše se musí myslet. •  An alles ist zu denken. 

•  Musí natankovat bezolovnatý benzín. •  Er hat bleifreies Benzin zu tanken. 
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•  Mnoho problémů je ještě třeba vyřešit. •  Viele Probleme sind noch zu lösen. 

•  Musí složit ještě jednu zkoušku. •  Er hat noch eine Prüfung abzulegen. 

•  Všichni cestující musí ukázat pasy. •  Alle Reisenden haben ihre Reisepässe zu 
zeigen. 

•  Byl šťastný, že se naučil německy. •  Er war froh die deutsche Sprache gelernt zu 
haben. 
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Lekce_24_inf_haben_sein_zu_karty     

Was ist bei einem Unfall zu 
tun? 

Der Text ist noch zu schreiben. 
Am Schalter ist der Flugschein 

vorzulegen. 

Er hatte noch viele Aufgaben 
zu erfüllen. 

Er hat die Forschungsabteilung 
zu leiten. 

Alle Mängel sind 
nachzuweisen. 

Viele Probleme sind noch zu 
lösen. 

Der Vortrag ist von allen zu 
besuchen. 

An alles ist zu denken. 

Er hat hier viel Geld zu 
verdienen. 

Er hat uns nichts zu verbieten. 
Alle Reisenden haben ihre 

Reisepässe zu zeigen. 

Er hat bleifreies Benzin zu 
tanken. 

Ein Treffpunkt ist noch zu 
vereinbaren. 

Die Ware ist von der 
Versandabteilung zu liefern. 

Er hat noch viel zu besorgen. Die Hitze ist nicht auszuhalten. 
Die Verkäufer hatten die 

Kunden höfflich zu bedienen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
235 

Na přepážce se musí předložit 
letenka. 

Text se ještě musí napsat. Co se má dělat při nehodě? 

Všechny vady je třeba dokázat. 
On musí vést oddělení 

výzkumu. 
Musel splnit ještě hodně úkolů. 

Na vše se musí myslet. 
Přednášku musí navštívit 

všichni. 
Mnoho problémů je ještě třeba 

vyřešit. 

Všichni cestující musí ukázat 
pasy. 

Nemá nám co zakazovat. 
Musí si tady vydělat hodně 

peněz. 

Zboží musí odeslat oddělení 
expedice. 

Místo setkání se musí ještě 
domluvit. 

Musí natankovat bezolovnatý 
benzín. 

Prodavači museli zákazníky 
zdvořile obsluhovat. 

To horko je k nesnesení. Musí toho ještě hodně obstarat. 
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Der Text ist noch zu schreiben. 
Die Bücher sind nur im 

Lesesaal zu lesen. 
Er hat noch eine Prüfung 

abzulegen. 

Es sind viele Fragen zu 
beantworten. 

Das Ding ist nicht zu finden. 
Er war froh die deutsche 

Sprache gelernt zu haben. 

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
237 

Musí složit ještě jednu 
zkoušku. 

Knihy se musí číst jen v 
čítárně. 

Text se ještě musí napsat. 

Byl šťastný, že se naučil 
německy. 

Ta věc není k nalezení. 
Musí se odpovědět na hodně 

otázek. 
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Lekce_24_inf_haben_sein_zu_test      

•  Nemá nám co zakazovat. ................................................................. 

•  Co se má dělat při nehodě? ................................................................. 

•  Přednášku musí navštívit všichni. ................................................................. 

•  Musel splnit ještě hodně úkolů. ................................................................. 

•  Musí se odpovědět na hodně otázek. ................................................................. 

•  Mnoho problémů je ještě třeba vyřešit. ................................................................. 

•  Byl šťastný, že se naučil německy. ................................................................. 

•  Všichni cestující musí ukázat pasy. ................................................................. 

•  Místo setkání se musí ještě domluvit. ................................................................. 

•  To horko je k nesnesení. ................................................................. 

•  Knihy se musí číst jen v čítárně. ................................................................. 

•  Musí složit ještě jednu zkoušku. ................................................................. 

•  Ta věc není k nalezení. ................................................................. 

•  On musí vést oddělení výzkumu. ................................................................. 

•  Zboží musí odeslat oddělení expedice. ................................................................. 

•  Text se ještě musí napsat. ................................................................. 

•  Musí natankovat bezolovnatý benzín. ................................................................. 

•  Všechny vady je třeba dokázat. ................................................................. 

•  Na přepážce se musí předložit letenka. ................................................................. 

•  Text se ještě musí napsat. ................................................................. 

•  Musí si tady vydělat hodně peněz. ................................................................. 
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•  Musí toho ještě hodně obstarat. ................................................................. 

•  Na vše se musí myslet. ................................................................. 

•  Prodavači museli zákazníky zdvořile 
obsluhovat. 

................................................................. 
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Lekce_24_inf_haben_sein_zu_test_řešení      

•  Nemá nám co zakazovat. •  Er hat uns nichts zu verbieten. 

•  Co se má dělat při nehodě? •  Was ist bei einem Unfall zu tun? 

•  Přednášku musí navštívit všichni. •  Der Vortrag ist von allen zu besuchen. 

•  Musel splnit ještě hodně úkolů. •  Er hatte noch viele Aufgaben zu erfüllen. 

•  Musí se odpovědět na hodně otázek. •  Es sind viele Fragen zu beantworten. 

•  Mnoho problémů je ještě třeba vyřešit. •  Viele Probleme sind noch zu lösen. 

•  Byl šťastný, že se naučil německy. •  Er war froh die deutsche Sprache gelernt zu 
haben. 

•  Všichni cestující musí ukázat pasy. •  Alle Reisenden haben ihre Reisepässe zu 
zeigen. 

•  Místo setkání se musí ještě domluvit. •  Ein Treffpunkt ist noch zu vereinbaren. 

•  To horko je k nesnesení. •  Die Hitze ist nicht auszuhalten. 

•  Knihy se musí číst jen v čítárně. •  Die Bücher sind nur im Lesesaal zu lesen. 

•  Musí složit ještě jednu zkoušku. •  Er hat noch eine Prüfung abzulegen. 

•  Ta věc není k nalezení. •  Das Ding ist nicht zu finden. 

•  On musí vést oddělení výzkumu. •  Er hat die Forschungsabteilung zu leiten. 

•  Zboží musí odeslat oddělení expedice. •  Die Ware ist von der Versandabteilung zu 
liefern. 

•  Text se ještě musí napsat. •  Der Text ist noch zu schreiben. 

•  Musí natankovat bezolovnatý benzín. •  Er hat bleifreies Benzin zu tanken. 

•  Všechny vady je třeba dokázat. •  Alle Mängel sind nachzuweisen. 

•  Na přepážce se musí předložit letenka. •  Am Schalter ist der Flugschein vorzulegen. 

•  Text se ještě musí napsat. •  Der Text ist noch zu schreiben. 

•  Musí si tady vydělat hodně peněz. •  Er hat hier viel Geld zu verdienen. 

•  Musí toho ještě hodně obstarat. •  Er hat noch viel zu besorgen. 

•  Na vše se musí myslet. •  An alles ist zu denken. 

•  Prodavači museli zákazníky zdvořile 
obsluhovat. 

•  Die Verkäufer hatten die Kunden höfflich zu 
bedienen. 
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Lekce 25_inf_s_a_bez_zu__slovní zásoba_poslouchejte!     
 

•  Nachricht, die •  zpráva 

•  beim erster Mal •  poprvé 

•  ermöglichen •  umožnit 

•  angenehm •  příjemný 

•  aufhören •  přestat 

•  Buchhaltung, die •  účetnictví 

•  vorziehen - ich ziehe vor, du ziehst vor, er 
zieht vor, wir ziehen vor, ihr zieht vor, sie 
ziehen vor 

•  dávat přednost 

•  Traum, der •  sen 

•  bald •  brzy 

•  Freude, die •  radost 

•  auskommen mit •  vyjít s 

•  Mitteilung, die •  zpráva 

•  erstmals •  poprvé 

•  versuchte - ich versuchte, du versuchtest, er 
versuchte, wir versuchten, ihr versuchtet, sie 
versuchten 

•  zkoušel jsem - zkoušeli 

•  erfahren •  dozvědět se 

•  versuchen - ich versuche, du versuchst, er 
versucht, wir versuchen, ihr versucht, sie 
versuchen 

•  zkoušet 

•  bestätigen •  potvrdit 

•  Ausstellung, die •  výstava 

•  Freude, die •  radost 

•  zeichnen •  kreslit 

•  kulturell •  kulturní 

•  scheinen •  zdát se 

•  begonnen - ich habe begonnen, du hast 
begonnen, er hat begonnen, wir haben 
begonnen, ihr habt begonnen, sie haben 
begonnen 

•  začal jsem - začali 

•  bestätigen - ich bestätige, du bestätigst, er 
bestätigt, wir bestätigen, ihr bestätigt, sie 
bestätigen 

•  potvrdit 
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•  fragen nach •  ptát se na 

•  aufhören •  přestat 

•  begann - ich begann, du begannst, er begann, 
wir begannen, ihr begannt, sie begannen 

•  začal jsem - začali 

•  ausgeben •  vydat, utratit 

•  anrufen jemandem •  zavolat někomu 

•  Mut, der •  odvaha 

 

Lekce 25_inf_s_a_bez_zu__slovní zásoba_přeložte!     

•  zavolat někomu •  anrufen jemandem 

•  sen •  Traum, der 

•  kulturní •  kulturell 

•  radost •  Freude, die 

•  dávat přednost •  vorziehen - ich ziehe vor, du ziehst vor, er 
zieht vor, wir ziehen vor, ihr zieht vor, sie 
ziehen vor 

•  dozvědět se •  erfahren 

•  kreslit •  zeichnen 

•  potvrdit •  bestätigen - ich bestätige, du bestätigst, er 
bestätigt, wir bestätigen, ihr bestätigt, sie 
bestätigen 

•  vydat, utratit •  ausgeben 

•  vyjít s •  auskommen mit 

•  zkoušel jsem - zkoušeli •  versuchte - ich versuchte, du versuchtest, er 
versuchte, wir versuchten, ihr versuchtet, sie 
versuchten 

•  ptát se na •  fragen nach 

•  zpráva •  Mitteilung, die 

•  potvrdit •  bestätigen 

•  poprvé •  erstmals 

•  radost •  Freude, die 

•  přestat •  aufhören 

•  brzy •  bald 

•  účetnictví •  Buchhaltung, die 

•  umožnit •  ermöglichen 
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•  začal jsem - začali •  begann - ich begann, du begannst, er begann, 
wir begannen, ihr begannt, sie begannen 

•  poprvé •  beim erster Mal 

•  příjemný •  angenehm 

•  výstava •  Ausstellung, die 

•  zdát se •  scheinen 

•  zkoušet •  versuchen - ich versuche, du versuchst, er 
versucht, wir versuchen, ihr versucht, sie 
versuchen 

•  zpráva •  Nachricht, die 

•  začal jsem - začali •  begonnen - ich habe begonnen, du hast 
begonnen, er hat begonnen, wir haben 
begonnen, ihr habt begonnen, sie haben 
begonnen 

•  přestat •  aufhören 

•  odvaha •  Mut, der 
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Lekce 25_inf_s_a_bez_zu_pravidla používání      
infinitiv  bez zu)  je v němčině jen po některých slovesech. Jedná se o způsobová slovesa, slovesa 
vyjadřující pohyb (gehen, kommen,.), a slovesa smyslového vnímání (hören, sehen, fühlen, atd.). 
 
Sie kann den Text nicht übersetzen.   Ona neumí ten text přeložit. 
Ich will dich sehen.     Chci tě vidět. 
Wann gehst du schlafen?    Kdy půjdeš spát? 
Kommt er sie besuchen?    Přijde ji navštívit? 
Ich höre / sehe sie kommen.    Slyším / Vidím ji přicházet. 
 
I po o některých dalších slovesech, jako bleiben, lassen, schicken následuje prostý infinitiv bez částice 
zu. 
 
Er bleibt sitzen.           Zůstává sedět             
Lass das liegen!        Nech to ležet!                 
                                                           
Po některých slovesech, jako helfen, lernen, lehren je infinitiv bez zu, není-li rozvitý:  
 
Er lernte schwimmen.           Učil se plavat.               
Sie halfen uns einkaufen.    Pomáhali nám nakupovat. 
                                                        
 
Kromě těchto případů, je závislý infinitiv spojen vždy s částicí zu, ať závisí na slovese nebo podstatném či 
přídavném jménu. 
 
Es beginnt zu schneien.                              Začíná sněžit.           
Er will versuchen sie zu überreden.    Chce se pokusit ji přemluvit. 
Er  hat mir empfohlen das nicht  zu trinken.  Doporučil mi to nepít 
 
Pokud máme sloveso s odlučitelnou předponou, částice  zu se vkládá mezi odlučitelnou předponu a 
sloveso a píše se s nimi dohromady.  
 
Er hat vergessen seine Eltern anzurufen.  Zapomněl zatelefonovat svým rodičům. 
Er hat vergessen ihn einzuladen.   Zapomněl jej pozvat. 
                                                             
 
Infinitiv s zu dále používáme:  
 
a) Po podstatných jménech: 
Er hat die Absicht die Arbeit bald zu beenden.      On má v úmyslu práci brzy dokončit. 
Ich habe keine Zeit es mir anzuhören.       Nemám čas si to poslechnout. 
Sie hat den Wunsch die Prüfung in Deutsch abzulegen. 
                                                                     Ona má přání složit zkoušku z němčiny. 
b) Po přídavných jménech: 
Es ist nicht leicht unseren Plan vorzeitig zu erfüllen. Není jednoduché splnit náš plán před termínem.                                                                      
Es ist angenehm zwei Monate frei zu haben.  Je příjemné mít dva měsíce volno. 
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Lekce 25_inf_s_a_bez_zu_procvičovací věty_poslouchejte!      

•  Die Rechnung ist von der Buchhaltung zu 
bezahlen. 

•  Účet musí zaplatit účetní oddělení. 

•  Ich kann das bestätigen. •  Mohu to potvrdit. 

•  um dir eine Freude zu machen •  abych ti udělal radost 

•  Es ist notwendig es ihr zu sagen. •  Je nutné jí to říct. 

•  Die Kosten sind zu senken. •  Náklady je třeba snížit. 

•  Es ist angenehm in Urlaub zu sein. •  Je příjemné být na dovolené. 

•  Er zieht es vor zu schweigen. •  Dává přednost mlčení. 

•  Ich habe keine Zeit den Text zu übersetzen. •  Nemám čas překládat ten text. 

•  Es ist nicht gut Ihn nach dem Grund zu 
fragen. 

•  Není dobré ptát se jej na důvod. 

•  Er hat vergessen seine Eltern anzurufen. •  Zapomněl zavolat svým rodičům. 

•  Er versucht immer zu helfen. •  Vždy se pokouší pomáhat. 

•  Sie müssen aufhören zu weinen. •  Musíte přestat plakat. 

•  Diese Nachricht war nicht zu glauben. •  Té zprávě se nedalo věřit. 

•  Er hatte eine Ausstellung zu veranstalten. •  Musí uspořádat výstavu. 

•  Ich hoffe bald von dir zu hören. •  Doufám, že od tebe brzy uslyším. 

•  Ich versuche meinen Kindern alles zu 
ermöglichen. 

•  Snažím se svým dětem vše umožnit. 

•  Er ist dorthin gefahren um etwas Neues zu 
erfahren. 

•  Jel tam, aby se něco dozvěděl. 

•  Er ist nicht im Stande den Liefertermin 
einzuhalten. 

•  Není ve stavu, kdy by mohl dodržet termín 
dodávky. 

•  Um es sich selber zu bestätigen. •  Abyste si to sama potvrdila. 

•  Die Sekretärin hat den Text zu übersetzen. •  Sekretářka musí ten text přeložit. 

•  Es war immer mein Traum, ins Ausland zu 
reisen. 

•  Vždy bylo mým snem jet do ciziny. 

•  Er fährt in die Berge um sich zu erholen. •  Jede na hory, aby se zotavil. 

•  Es gibt keinen Grund, so viel Geld 
auszugeben. 

•  Není žádný důvod vydávat tolik peněz. 

•  Er hat mich gebeten nach Berlin zu fliegen. •  Prosil mě, abych letěl do Berlína. 

•  Es ist nicht einfach mit dem Geld 
auszukommen. 

•  Není jednoduché vyjít s penězi. 
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•  Ich begann vor 2 Jahren in dieser Firma zu 
arbeiten. 

•  Začal jsem v té firmě pracovat přede dvěma 
lety. 

•  Die Sammlung ist erstmals für die 
Öffentlichkeit zu sehen. 

•  Shromáždění bude poprvé přístupné 
veřejnosti. 

•  Ich versuchte den Termin einzuhalten. •  Snažil jsem se dodržet termín. 

•  Scheint eine interessante Sache zu sein. •  Zdá se, že to je zajímavá věc. 

•  Erlauben Sie mir, auf die gnädige Frau zu 
trinken. 

•  Dovolte, abych připil na milostivou paní. 

•  Es war immer sein Traum, Arzt zu werden. •  Vždy bylo jeho snem stát se lékařem. 

•  Du scheinst Fieber zu haben. •  Zdá se, že máš horečku. 

•  Er nahm einen Stift und begann zu zeichnen. •  Vzal pero a začal kreslit. 

•  Es hört auf zu regnen. •  Přestává pršet 

•  Ich habe eine wichtige Mitteilung zu machen. •  Mám pro vás důležitou zprávu. 

•  Es beginnt zu schneien. •  Začíná sněžit. 

•  Er beeilte sich um den Bus zu erreichen. •  Pospíchal, aby stihl autobus. 

•  Es war unmöglich zu schweigen. •  Nebylo možné mlčet. 

•  Es ist nötig den Termin einzuhalten. •  Je nutné ten termín dodržet. 

•  Beim ersten Mal war es noch schwer. •  Poprvé to bylo ještě těžké. 

•  Ich habe sehr viel Freude daran. •  Mám z toho docela velkou radost. 

•  Er hat dazu nichts zu sagen. •  Nemá k tomu co říct. 

•  Es ist nicht angenehm, hier Schlange stehen 
zu müssen. 

•  Není příjemné muset tady stát frontu. 

•  Er machte es ohne ein Wort zu sagen. •  Udělal to, aniž řekl slovo. 

•  Er müsste aufhören zu rauchen. •  Musel by přestat kouřit. 

•  Berlin hat Kulturell viel zu bieten. •  Berlín má kulturně mnoho k nabídnutí. 

•  Ich habe den Mut es zu sagen. •  Mám odvahu to říci. 

 

Lekce 25_inf_s_a_bez_zu_procvičovací věty_přeložte!      

•  Není ve stavu, kdy by mohl dodržet termín 
dodávky. 

•  Er ist nicht im Stande den Liefertermin 
einzuhalten. 

•  Zdá se, že máš horečku. •  Du scheinst Fieber zu haben. 

•  Nemám čas překládat ten text. •  Ich habe keine Zeit den Text zu übersetzen. 

•  Doufám, že od tebe brzy uslyším. •  Ich hoffe bald von dir zu hören. 

•  Začíná sněžit. •  Es beginnt zu schneien. 
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•  Prosil mě, abych letěl do Berlína. •  Er hat mich gebeten nach Berlin zu fliegen. 

•  Je nutné ten termín dodržet. •  Es ist nötig den Termin einzuhalten. 

•  Sekretářka musí ten text přeložit. •  Die Sekretärin hat den Text zu übersetzen. 

•  Snažil jsem se dodržet termín. •  Ich versuchte den Termin einzuhalten. 

•  Není jednoduché vyjít s penězi. •  Es ist nicht einfach mit dem Geld 
auszukommen. 

•  Začal jsem v té firmě pracovat přede dvěma 
lety. 

•  Ich begann vor 2 Jahren in dieser Firma zu 
arbeiten. 

•  Náklady je třeba snížit. •  Die Kosten sind zu senken. 

•  Mám pro vás důležitou zprávu. •  Ich habe eine wichtige Mitteilung zu machen. 

•  Přestává pršet •  Es hört auf zu regnen. 

•  Mám z toho docela velkou radost. •  Ich habe sehr viel Freude daran. 

•  Berlín má kulturně mnoho k nabídnutí. •  Berlin hat Kulturell viel zu bieten. 

•  Mohu to potvrdit. •  Ich kann das bestätigen. 

•  Není dobré ptát se jej na důvod. •  Es ist nicht gut Ihn nach dem Grund zu 
fragen. 

•  Musí uspořádat výstavu. •  Er hatte eine Ausstellung zu veranstalten. 

•  Je nutné jí to říct. •  Es ist notwendig es ihr zu sagen. 

•  Účet musí zaplatit účetní oddělení. •  Die Rechnung ist von der Buchhaltung zu 
bezahlen. 

•  Není příjemné muset tady stát frontu. •  Es ist nicht angenehm, hier Schlange stehen 
zu müssen. 

•  Abyste si to sama potvrdila. •  Um es sich selber zu bestätigen. 

•  Musíte přestat plakat. •  Sie müssen aufhören zu weinen. 

•  Pospíchal, aby stihl autobus. •  Er beeilte sich um den Bus zu erreichen. 

•  Nemá k tomu co říct. •  Er hat dazu nichts zu sagen. 

•  Dovolte, abych připil na milostivou paní. •  Erlauben Sie mir, auf die gnädige Frau zu 
trinken. 

•  Snažím se svým dětem vše umožnit. •  Ich versuche meinen Kindern alles zu 
ermöglichen. 

•  abych ti udělal radost •  um dir eine Freude zu machen 

•  Vždy bylo mým snem jet do ciziny. •  Es war immer mein Traum, ins Ausland zu 
reisen. 

•  Zapomněl zavolat svým rodičům. •  Er hat vergessen seine Eltern anzurufen. 

•  Udělal to, aniž řekl slovo. •  Er machte es ohne ein Wort zu sagen. 
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•  Dává přednost mlčení. •  Er zieht es vor zu schweigen. 

•  Shromáždění bude poprvé přístupné 
veřejnosti. 

•  Die Sammlung ist erstmals für die 
Öffentlichkeit zu sehen. 

•  Je příjemné být na dovolené. •  Es ist angenehm in Urlaub zu sein. 

•  Vždy se pokouší pomáhat. •  Er versucht immer zu helfen. 

•  Vždy bylo jeho snem stát se lékařem. •  Es war immer sein Traum, Arzt zu werden. 

•  Nebylo možné mlčet. •  Es war unmöglich zu schweigen. 

•  Jel tam, aby se něco dozvěděl. •  Er ist dorthin gefahren um etwas Neues zu 
erfahren. 

•  Zdá se, že to je zajímavá věc. •  Scheint eine interessante Sache zu sein. 

•  Není žádný důvod vydávat tolik peněz. •  Es gibt keinen Grund, so viel Geld 
auszugeben. 

•  Té zprávě se nedalo věřit. •  Diese Nachricht war nicht zu glauben. 

•  Vzal pero a začal kreslit. •  Er nahm einen Stift und begann zu zeichnen. 

•  Jede na hory, aby se zotavil. •  Er fährt in die Berge um sich zu erholen. 

•  Poprvé to bylo ještě těžké. •  Beim ersten Mal war es noch schwer. 

•  Musel by přestat kouřit. •  Er müsste aufhören zu rauchen. 

•  Mám odvahu to říci. •  Ich habe den Mut es zu sagen. 

 

Lekce_25_inf_s_a_bez_zu_poslouchejte německy!     

•  Není příjemné muset tady stát frontu. •  Es ist nicht angenehm, hier Schlange stehen 
zu müssen. 

•  Je nutné ten termín dodržet. •  Es ist nötig den Termin einzuhalten. 

•  Pospíchal, aby stihl autobus. •  Er beeilte sich um den Bus zu erreichen. 

•  Shromáždění bude poprvé přístupné 
veřejnosti. 

•  Die Sammlung ist erstmals für die 
Öffentlichkeit zu sehen. 

•  Je nutné jí to říct. •  Es ist notwendig es ihr zu sagen. 

•  Je příjemné být na dovolené. •  Es ist angenehm in Urlaub zu sein. 

•  Mám pro vás důležitou zprávu. •  Ich habe eine wichtige Mitteilung zu machen. 

•  Musíte přestat plakat. •  Sie müssen aufhören zu weinen. 

•  Poprvé to bylo ještě těžké. •  Beim ersten Mal war es noch schwer. 

•  Není dobré ptát se jej na důvod. •  Es ist nicht gut Ihn nach dem Grund zu 
fragen. 

•  Té zprávě se nedalo věřit. •  Diese Nachricht war nicht zu glauben. 
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•  Zdá se, že máš horečku. •  Du scheinst Fieber zu haben. 

•  Berlín má kulturně mnoho k nabídnutí. •  Berlin hat Kulturell viel zu bieten. 

•  Dovolte, abych připil na milostivou paní. •  Erlauben Sie mir, auf die gnädige Frau zu 
trinken. 

•  Mohu to potvrdit. •  Ich kann das bestätigen. 

•  Doufám, že od tebe brzy uslyším. •  Ich hoffe bald von dir zu hören. 

•  Snažím se svým dětem vše umožnit. •  Ich versuche meinen Kindern alles zu 
ermöglichen. 

•  Dává přednost mlčení. •  Er zieht es vor zu schweigen. 

•  Vždy bylo mým snem jet do ciziny. •  Es war immer mein Traum, ins Ausland zu 
reisen. 

•  Abyste si to sama potvrdila. •  Um es sich selber zu bestätigen. 

•  Jede na hory, aby se zotavil. •  Er fährt in die Berge um sich zu erholen. 

•  Náklady je třeba snížit. •  Die Kosten sind zu senken. 

•  Musí uspořádat výstavu. •  Er hatte eine Ausstellung zu veranstalten. 

•  Nebylo možné mlčet. •  Es war unmöglich zu schweigen. 

•  Vždy bylo jeho snem stát se lékařem. •  Es war immer sein Traum, Arzt zu werden. 

•  Účet musí zaplatit účetní oddělení. •  Die Rechnung ist von der Buchhaltung zu 
bezahlen. 

•  Udělal to, aniž řekl slovo. •  Er machte es ohne ein Wort zu sagen. 

•  Nemá k tomu co říct. •  Er hat dazu nichts zu sagen. 

•  abych ti udělal radost •  um dir eine Freude zu machen 

•  Musel by přestat kouřit. •  Er müsste aufhören zu rauchen. 

•  Přestává pršet •  Es hört auf zu regnen. 

•  Zdá se, že to je zajímavá věc. •  Scheint eine interessante Sache zu sein. 

•  Nemám čas překládat ten text. •  Ich habe keine Zeit den Text zu übersetzen. 

•  Mám z toho docela velkou radost. •  Ich habe sehr viel Freude daran. 

•  Vždy se pokouší pomáhat. •  Er versucht immer zu helfen. 

•  Snažil jsem se dodržet termín. •  Ich versuchte den Termin einzuhalten. 

•  Zapomněl zavolat svým rodičům. •  Er hat vergessen seine Eltern anzurufen. 

•  Prosil mě, abych letěl do Berlína. •  Er hat mich gebeten nach Berlin zu fliegen. 

•  Začal jsem v té firmě pracovat přede dvěma 
lety. 

•  Ich begann vor 2 Jahren in dieser Firma zu 
arbeiten. 

•  Jel tam, aby se něco dozvěděl. •  Er ist dorthin gefahren um etwas Neues zu 
erfahren. 
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•  Sekretářka musí ten text přeložit. •  Die Sekretärin hat den Text zu übersetzen. 

•  Začíná sněžit. •  Es beginnt zu schneien. 

•  Není ve stavu, kdy by mohl dodržet termín 
dodávky. 

•  Er ist nicht im Stande den Liefertermin 
einzuhalten. 

•  Není jednoduché vyjít s penězi. •  Es ist nicht einfach mit dem Geld 
auszukommen. 

•  Vzal pero a začal kreslit. •  Er nahm einen Stift und begann zu zeichnen. 

•  Není žádný důvod vydávat tolik peněz. •  Es gibt keinen Grund, so viel Geld 
auszugeben. 

•  Mám odvahu to říci. •  Ich habe den Mut es zu sagen. 
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Lekce_25_inf_s_a_bez_zu_karty!     

Ich habe eine wichtige 
Mitteilung zu machen. 

Diese Nachricht war nicht zu 
glauben. 

Es war immer mein Traum, ins 
Ausland zu reisen. 

Er ist dorthin gefahren um 
etwas Neues zu erfahren. 

Ich hoffe bald von dir zu 
hören. 

Ich begann vor 2 Jahren in 
dieser Firma zu arbeiten. 

Er versucht immer zu helfen. 
Ich versuchte den Termin 

einzuhalten. 
Ich kann das bestätigen. 

Er zieht es vor zu schweigen. 
Sie müssen aufhören zu 

weinen. 
Um es sich selber zu 

bestätigen. 

Es ist nicht gut Ihn nach dem 
Grund zu fragen. 

Scheint eine interessante Sache 
zu sein. 

Es war unmöglich zu 
schweigen. 

Es beginnt zu schneien. Es hört auf zu regnen. 
Es gibt keinen Grund, so viel 

Geld auszugeben. 
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Vždy bylo mým snem jet do 
ciziny. 

Té zprávě se nedalo věřit. Mám pro vás důležitou zprávu. 

Začal jsem v té firmě pracovat 
přede dvěma lety. 

Doufám, že od tebe brzy 
uslyším. 

Jel tam, aby se něco dozvěděl. 

Mohu to potvrdit. Snažil jsem se dodržet termín. Vždy se pokouší pomáhat. 

Abyste si to sama potvrdila. Musíte přestat plakat. Dává přednost mlčení. 

Nebylo možné mlčet. Zdá se, že to je zajímavá věc. 
Není dobré ptát se jej na 

důvod. 

Není žádný důvod vydávat 
tolik peněz. 

Přestává pršet Začíná sněžit. 
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Es war immer sein Traum, 
Arzt zu werden. 

Er beeilte sich um den Bus zu 
erreichen. 

Er hat mich gebeten nach 
Berlin zu fliegen. 

Die Sammlung ist erstmals für 
die Öffentlichkeit zu sehen. 

Erlauben Sie mir, auf die 
gnädige Frau zu trinken. 

um dir eine Freude zu machen 

Er hat vergessen seine Eltern 
anzurufen. 

Ich habe keine Zeit den Text 
zu übersetzen. 

Er machte es ohne ein Wort zu 
sagen. 

Die Kosten sind zu senken. 
Die Sekretärin hat den Text zu 

übersetzen. 
Die Rechnung ist von der 
Buchhaltung zu bezahlen. 

Er hatte eine Ausstellung zu 
veranstalten. 

Beim ersten Mal war es noch 
schwer. 

Er fährt in die Berge um sich 
zu erholen. 

Ich versuche meinen Kindern 
alles zu ermöglichen. 

Ich habe sehr viel Freude 
daran. 

Du scheinst Fieber zu haben. 
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Prosil mě, abych letěl do 
Berlína. 

Pospíchal, aby stihl autobus. 
Vždy bylo jeho snem stát se 

lékařem. 

abych ti udělal radost 
Dovolte, abych připil na 

milostivou paní. 
Shromáždění bude poprvé 

přístupné veřejnosti. 

Udělal to, aniž řekl slovo. Nemám čas překládat ten text. 
Zapomněl zavolat svým 

rodičům. 

Účet musí zaplatit účetní 
oddělení. 

Sekretářka musí ten text 
přeložit. 

Náklady je třeba snížit. 

Jede na hory, aby se zotavil. Poprvé to bylo ještě těžké. Musí uspořádat výstavu. 

Zdá se, že máš horečku. 
Mám z toho docela velkou 

radost. 
Snažím se svým dětem vše 

umožnit. 
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Er müsste aufhören zu 
rauchen. 

Er ist nicht im Stande den 
Liefertermin einzuhalten. 

Es ist nicht angenehm, hier 
Schlange stehen zu müssen. 

Es ist nicht einfach mit dem 
Geld auszukommen. 

Berlin hat Kulturell viel zu 
bieten. 

Es ist angenehm in Urlaub zu 
sein. 

Es ist notwendig es ihr zu 
sagen. 

Es ist nötig den Termin 
einzuhalten. 

Er nahm einen Stift und 
begann zu zeichnen. 

Er hat dazu nichts zu sagen. Ich habe den Mut es zu sagen. -  

-  -  -  

-  -  -  
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Není příjemné muset tady stát 
frontu. 

Není ve stavu, kdy by mohl 
dodržet termín dodávky. 

Musel by přestat kouřit. 

Je příjemné být na dovolené. 
Berlín má kulturně mnoho k 

nabídnutí. 
Není jednoduché vyjít s 

penězi. 

Vzal pero a začal kreslit. Je nutné ten termín dodržet. Je nutné jí to říct. 

-  Mám odvahu to říci. Nemá k tomu co říct. 
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Lekce_25_inf_s_a_bez_zu_test      

  

•  Zapomněl zavolat svým rodičům. ................................................................. 

•  Musíte přestat plakat. ................................................................. 

•  Mám z toho docela velkou radost. ................................................................. 

•  Je příjemné být na dovolené. ................................................................. 

•  Vždy bylo mým snem jet do ciziny. ................................................................. 

•  Začíná sněžit. ................................................................. 

•  Sekretářka musí ten text přeložit. ................................................................. 

•  Vždy se pokouší pomáhat. ................................................................. 

•  Zdá se, že máš horečku. ................................................................. 

•  Náklady je třeba snížit. ................................................................. 

•  Prosil mě, abych letěl do Berlína. ................................................................. 

•  Nemám čas překládat ten text. ................................................................. 

•  Účet musí zaplatit účetní oddělení. ................................................................. 

•  Poprvé to bylo ještě těžké. ................................................................. 

•  Té zprávě se nedalo věřit. ................................................................. 

•  Berlín má kulturně mnoho k nabídnutí. ................................................................. 

•  Pospíchal, aby stihl autobus. ................................................................. 

•  Není žádný důvod vydávat tolik peněz. ................................................................. 

•  Shromáždění bude poprvé přístupné 
veřejnosti. 

................................................................. 

•  Jede na hory, aby se zotavil. ................................................................. 

•  Vzal pero a začal kreslit. ................................................................. 
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•  Dává přednost mlčení. ................................................................. 

•  Nemá k tomu co říct. ................................................................. 

•  Jel tam, aby se něco dozvěděl. ................................................................. 

•  Dovolte, abych připil na milostivou paní. ................................................................. 

•  Udělal to, aniž řekl slovo. ................................................................. 

•  Mám odvahu to říci. ................................................................. 

•  Mohu to potvrdit. ................................................................. 

•  Není příjemné muset tady stát frontu. ................................................................. 

•  Abyste si to sama potvrdila. ................................................................. 

•  Není jednoduché vyjít s penězi. ................................................................. 

•  Musí uspořádat výstavu. ................................................................. 

•  Je nutné jí to říct. ................................................................. 

•  abych ti udělal radost ................................................................. 

•  Snažím se svým dětem vše umožnit. ................................................................. 

•  Začal jsem v té firmě pracovat přede dvěma 
lety. 

................................................................. 

•  Nebylo možné mlčet. ................................................................. 

•  Vždy bylo jeho snem stát se lékařem. ................................................................. 

•  Je nutné ten termín dodržet. ................................................................. 

•  Doufám, že od tebe brzy uslyším. ................................................................. 

•  Není dobré ptát se jej na důvod. ................................................................. 

•  Snažil jsem se dodržet termín. ................................................................. 

•  Musel by přestat kouřit. ................................................................. 

•  Mám pro vás důležitou zprávu. ................................................................. 
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•  Přestává pršet ................................................................. 

•  Zdá se, že to je zajímavá věc. ................................................................. 

•  Není ve stavu, kdy by mohl dodržet termín 
dodávky. 

................................................................. 
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Lekce_25_inf_s_a_bez_zu_test_řešení      

•  Zapomněl zavolat svým rodičům. •  Er hat vergessen seine Eltern anzurufen. 

•  Musíte přestat plakat. •  Sie müssen aufhören zu weinen. 

•  Mám z toho docela velkou radost. •  Ich habe sehr viel Freude daran. 

•  Je příjemné být na dovolené. •  Es ist angenehm in Urlaub zu sein. 

•  Vždy bylo mým snem jet do ciziny. •  Es war immer mein Traum, ins Ausland zu 
reisen. 

•  Začíná sněžit. •  Es beginnt zu schneien. 

•  Sekretářka musí ten text přeložit. •  Die Sekretärin hat den Text zu übersetzen. 

•  Vždy se pokouší pomáhat. •  Er versucht immer zu helfen. 

•  Zdá se, že máš horečku. •  Du scheinst Fieber zu haben. 

•  Náklady je třeba snížit. •  Die Kosten sind zu senken. 

•  Prosil mě, abych letěl do Berlína. •  Er hat mich gebeten nach Berlin zu fliegen. 

•  Nemám čas překládat ten text. •  Ich habe keine Zeit den Text zu übersetzen. 

•  Účet musí zaplatit účetní oddělení. •  Die Rechnung ist von der Buchhaltung zu 
bezahlen. 

•  Poprvé to bylo ještě těžké. •  Beim ersten Mal war es noch schwer. 

•  Té zprávě se nedalo věřit. •  Diese Nachricht war nicht zu glauben. 

•  Berlín má kulturně mnoho k nabídnutí. •  Berlin hat Kulturell viel zu bieten. 

•  Pospíchal, aby stihl autobus. •  Er beeilte sich um den Bus zu erreichen. 

•  Není žádný důvod vydávat tolik peněz. •  Es gibt keinen Grund, so viel Geld 
auszugeben. 

•  Shromáždění bude poprvé přístupné 
veřejnosti. 

•  Die Sammlung ist erstmals für die 
Öffentlichkeit zu sehen. 

•  Jede na hory, aby se zotavil. •  Er fährt in die Berge um sich zu erholen. 

•  Vzal pero a začal kreslit. •  Er nahm einen Stift und begann zu zeichnen. 

•  Dává přednost mlčení. •  Er zieht es vor zu schweigen. 

•  Nemá k tomu co říct. •  Er hat dazu nichts zu sagen. 

•  Jel tam, aby se něco dozvěděl. •  Er ist dorthin gefahren um etwas Neues zu 
erfahren. 

•  Dovolte, abych připil na milostivou paní. •  Erlauben Sie mir, auf die gnädige Frau zu 
trinken. 

•  Udělal to, aniž řekl slovo. •  Er machte es ohne ein Wort zu sagen. 
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•  Mám odvahu to říci. •  Ich habe den Mut es zu sagen. 

•  Mohu to potvrdit. •  Ich kann das bestätigen. 

•  Není příjemné muset tady stát frontu. •  Es ist nicht angenehm, hier Schlange stehen 
zu müssen. 

•  Abyste si to sama potvrdila. •  Um es sich selber zu bestätigen. 

•  Není jednoduché vyjít s penězi. •  Es ist nicht einfach mit dem Geld 
auszukommen. 

•  Musí uspořádat výstavu. •  Er hatte eine Ausstellung zu veranstalten. 

•  Je nutné jí to říct. •  Es ist notwendig es ihr zu sagen. 

•  abych ti udělal radost •  um dir eine Freude zu machen 

•  Snažím se svým dětem vše umožnit. •  Ich versuche meinen Kindern alles zu 
ermöglichen. 

•  Začal jsem v té firmě pracovat přede dvěma 
lety. 

•  Ich begann vor 2 Jahren in dieser Firma zu 
arbeiten. 

•  Nebylo možné mlčet. •  Es war unmöglich zu schweigen. 

•  Vždy bylo jeho snem stát se lékařem. •  Es war immer sein Traum, Arzt zu werden. 

•  Je nutné ten termín dodržet. •  Es ist nötig den Termin einzuhalten. 

•  Doufám, že od tebe brzy uslyším. •  Ich hoffe bald von dir zu hören. 

•  Není dobré ptát se jej na důvod. •  Es ist nicht gut Ihn nach dem Grund zu 
fragen. 

•  Snažil jsem se dodržet termín. •  Ich versuchte den Termin einzuhalten. 

•  Musel by přestat kouřit. •  Er müsste aufhören zu rauchen. 

•  Mám pro vás důležitou zprávu. •  Ich habe eine wichtige Mitteilung zu machen. 

•  Přestává pršet •  Es hört auf zu regnen. 

•  Zdá se, že to je zajímavá věc. •  Scheint eine interessante Sache zu sein. 

•  Není ve stavu, kdy by mohl dodržet termín 
dodávky. 

•  Er ist nicht im Stande den Liefertermin 
einzuhalten. 
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Lekce 26_trpný rod_slovní zásoba_poslouchejte!      
 

•  völlig •  plně 

•  Verhandlungen, die •  vyjednávání 

•  versichert •  pojištěný 

•  Kohl, der •  zelí 

•  geografisch •  geografický, zeměpisný 

•  Europäische Union, die •  Evropská unie 

•  wurde •  byl 

•  Ohr, das •  ucho 

•  gesichert •  zajištěný 

•  Grass, das •  tráva 

•  eingeladen •  pozvaný 

•  Arm, der •  paže 

•  Finger, der •  prst 

•  grundsätzlich •  zásadně 

•  Besitz, der •  vlastnění 

•  Anzahl, die •  počet 

•  Gebäude, das •  budova 

•  Touristen, die •  turisté 

•  verpflichtet •  zavázaný 

•  fotografieren •  fotografovat 

•  Herz, das •  srdce 

•  Abteilung, die •  oddělení 

•  enthalten - ich enthalte, du enthältst, er 
enthält, wir enthalten, ihr enthaltet, sie enthalten 

•  obsahovat 

•  erlaubt •  povolený 

•  Erweiterung, die •  rozšíření 

•  Nachrichtenagentur, die •  informační agentura 

•  ursprünglich •  původně 

•  Kaufhaus, das •  obchodní dům 

•  Handtasche, die •  kabelka 

•  gemacht - ich habe gemacht, du hast •  udělán 
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gemacht, er hat gemacht, wir haben gemacht, 
ihr habt gemacht, sie haben gemacht 

•  dessen •  jejíž, jehož 

•  Dach, das •  střecha 

•  Fuß, der •  noha 

•  geboren - Ich bin geboren, du bist geboren, er 
ist geboren, wir sind geboren, ihr seid geboren, 
sie sind geboren 

•  narozen 

•  Brücke, die, n •  most 

•  jüdischen •  židovský 

•  Versuch, der •  pokus 

•  wurden- ich wurde, du wurdest, er wurde, wir 
wurden, ihr wurdet , sie wurden 

•  byl jsem - byli 

•  geplant •  naplánováno 

•  ausgeschlossen •  vyloučeno 

 

Lekce 26_trpný rod_slovní zásoba_přeložte!      

•  byl •  wurde 

•  zelí •  Kohl, der 

•  vlastnění •  Besitz, der 

•  noha •  Fuß, der 

•  židovský •  jüdischen 

•  jejíž, jehož •  dessen 

•  pozvaný •  eingeladen 

•  pojištěný •  versichert 

•  udělán •  gemacht - ich habe gemacht, du hast 
gemacht, er hat gemacht, wir haben gemacht, 
ihr habt gemacht, sie haben gemacht 

•  povolený •  erlaubt 

•  rozšíření •  Erweiterung, die 

•  tráva •  Grass, das 

•  zajištěný •  gesichert 

•  byl jsem - byli •  wurden- ich wurde, du wurdest, er wurde, wir 
wurden, ihr wurdet , sie wurden 

•  informační agentura •  Nachrichtenagentur, die 
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•  narozen •  geboren - Ich bin geboren, du bist geboren, er 
ist geboren, wir sind geboren, ihr seid geboren, 
sie sind geboren 

•  budova •  Gebäude, das 

•  most •  Brücke, die, n 

•  počet •  Anzahl, die 

•  ucho •  Ohr, das 

•  fotografovat •  fotografieren 

•  geografický, zeměpisný •  geografisch 

•  vyjednávání •  Verhandlungen, die 

•  plně •  völlig 

•  střecha •  Dach, das 

•  zavázaný •  verpflichtet 

•  kabelka •  Handtasche, die 

•  srdce •  Herz, das 

•  oddělení •  Abteilung, die 

•  obsahovat •  enthalten - ich enthalte, du enthältst, er 
enthält, wir enthalten, ihr enthaltet, sie enthalten 

•  paže •  Arm, der 

•  původně •  ursprünglich 

•  turisté •  Touristen, die 

•  pokus •  Versuch, der 

•  prst •  Finger, der 

•  Evropská unie •  Europäische Union, die 

•  naplánováno •  geplant 

•  obchodní dům •  Kaufhaus, das 

•  zásadně •  grundsätzlich 

•  vyloučeno •  ausgeschlossen 
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Lekce 26_trpný rod_pravidla používání      
 
V němčině rozeznáváme dvojí trpný rod – průběhový a stavový 
 
Průběhový trpný rod  tvoříme pomocí pomocného slovesa WERDEN v přítomném a minulém tvaru a 
používáme jej pro děje, které se opakují nebo probíhají určitou dobu 
 
Er wird  am Dienstag erwartet.  Je očekáván v úerý. 
Es wird häufig gemacht.  To se často   
Das Haus wird gebaut.   Dům se staví. 
 
Minulé tvary pomocného slovesa WERDEN jsou následující 
WURDE, WURDEST, WURDE, WURDEN, WURDET, WURDEN 
 
Die Stadt wurde durch Bomben zerstört.            Město bylo zničeno bombami. 
Sie wurden getötet.     Byli usmrceni.  
 
Stavový trpný rod popisuje výsledek nějaké činnosti, nikoli její průběh. Jako pomocné sloveso používá SEIN 
Alle Plätze sind besetzt.   Všechna místa jsou obsazena. 
Als wir kamen, waren alle Plätze besetzt. Když jsme přišli, byla všechna místa  

                                                                obsazena. 
 
 . 
 
  
Průvodce děje se v trpném rodě v němčině zpravidla vyjadřuje předložkovým pádem s von (zejména je-li 
životný), prostředek děje bývá vyjádřen předložkami durch, někdy mit. 
 
Die Stadt wurde durch Bomben zerstört.            Město bylo zničeno bombami. 
 
Pokud je pomocné sloveso SEIN v perfektu, používá se tvar WORDEN 
 
Die Briefe sind mit der Post geschickt worden.   Dopisy byly zasílány poštou. 
Das Krankenhous ist gebaut worden.   Nemocnice se staví. 
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Lekce 26_trpný rod_procvičovací věty_poslouchejte!     

•  Die Verhandlungen sind beendet. •  Jednání jsou skončena. 

•  Das Gebäude wird renoviert. •  Budova bude renovována. 

•  Der Wagen war völlig zerstört. •  Auto bylo úplně zničeno. 

•  Der Besitz von Waffen ist verboten. •  Vlastnictví zbraní je zakázáno. 

•  Die Brücke wird gerade repariert. •  Most se právě opravuje. 

•  Das Grass muss gemäht werden. •  Trávník se musí posekat. 

•  Er ist eingeladen. •  Je pozván. 

•  Die Anzahl der Teilnehmer ist begrenzt. •  Počet účastníků je omezen. 

•  Der Fuß ist gebrochen. •  Noha je zlomená. 

•  Die Erweiterung des Angebotes ist geplant. •  Rozšíření nabídky je plánováno. 

•  Die Nachrichtenagentur war gut informiert. •  Informační agentura byla dobře informovaná. 

•  Ich bin ihm sehr Verpflichtet. •  Jsem mu velmi zavázán. 

•  Mein Finger ist gebrochen. •  Mám zlomený prst. 

•  Meine Ohren sind gefroren. •  Mé uši jsou zmrzlé. 

•  Wenn mir die Frage erlaubt ist. •  Pokud se smím zeptat 

•  Die Finanzierung ist genehmigt. •  Financování je schváleno. 

•  Ich wurde entlassen. •  Byl jsem propuštěn. 

•  Die Europäische Union wurde in den 50er 
Jahren gegründet. 

•  Evropská unie byla založena v padesátých 
letech. 

•  Im Museum ist fotografieren verboten. •  V muzeu je zakázáno fotografovat. 

•  Das Dach ist neu gedeckt. •  Střecha je nově pokryta. 

•  Das war ursprünglich anders geplant. •  To bylo původně plánováno jinak. 

•  Ich bin gut versichert. •  Jsem dobře pojištěn. 

•  Er ist beim Versuch verletzt worden. •  Byl zraněn při pokusu. 

•  Die Forscher müssten den Versuch 
abbrechen. 

•  Vědci by museli přerušit pokus. 

•  Mein Herz ist gebrochen. •  Mám zlomené srdce. 

•  Die Jüdischen Läden wurden geplündert. •  Židovské obchody byly plundrovány. 

•  Das ist nicht vereinbart mit ... •  Neslučuje se to s 

•  Er ist 1988 geboren. •  Narodil se roku 1988. 

•  Grundsätzlich sind wir einverstanden. •  V zásadě jsme dohodnuti. 
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•  Die Daten sind gesichert. •  Data jsou zajištěna. 

•  Berlin wird von vielen Touristen jährlich 
besucht. 

•  Berlín bývá každý rok navštěvován mnoha 
turisty. 

•  Ich wurde aufgehalten. •  Zdržel jsem se. 

•  Das Kaufhaus ist schon geschlossen. •  Obchodní dům je už zavřený. 

•  Die Verpackung ist im Preis enthalten. •  Balení je obsaženo v ceně. 

•  Die Abteilung ist überlastet. •  Oddělení je přetíženo. 

•  Meine Handtasche wurde gestohlen. •  Má kabelka byla ukradena. 

•  Der Kohl wird zuerst gekocht. •  Zelí se nejprve uvaří. 

•  Das ist der Mann dessen Auto gestohlen 
wurde. 

•  To je ten muž, jehož auto bylo ukradeno. 

•  Gut gemacht! •  Dobře uděláno! 

•  Mein Arm ist gebrochen. •  Má paže je zlomená. 

•  Das war nicht geplant. •  To nebylo plánováno. 

•  Das ist geografisch schön gelegen. •  To je zeměpisně hezky položeno. 

•  Irrtum ist ausgeschlossen. •  Omyl je vyloučen. 
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•  Evropská unie byla založena v padesátých 
letech. 

•  Die Europäische Union wurde in den 50er 
Jahren gegründet. 

•  Jsem mu velmi zavázán. •  Ich bin ihm sehr Verpflichtet. 

•  Dobře uděláno! •  Gut gemacht! 

•  Židovské obchody byly plundrovány. •  Die Jüdischen Läden wurden geplündert. 

•  Je pozván. •  Er ist eingeladen. 

•  Obchodní dům je už zavřený. •  Das Kaufhaus ist schon geschlossen. 

•  Byl zraněn při pokusu. •  Er ist beim Versuch verletzt worden. 

•  Střecha je nově pokryta. •  Das Dach ist neu gedeckt. 

•  To je ten muž, jehož auto bylo ukradeno. •  Das ist der Mann dessen Auto gestohlen 
wurde. 

•  V muzeu je zakázáno fotografovat. •  Im Museum ist fotografieren verboten. 

•  Mám zlomený prst. •  Mein Finger ist gebrochen. 

•  Mé uši jsou zmrzlé. •  Meine Ohren sind gefroren. 

•  Zelí se nejprve uvaří. •  Der Kohl wird zuerst gekocht. 

•  V zásadě jsme dohodnuti. •  Grundsätzlich sind wir einverstanden. 



 
268 

•  Byl jsem propuštěn. •  Ich wurde entlassen. 

•  Budova bude renovována. •  Das Gebäude wird renoviert. 

•  Mám zlomené srdce. •  Mein Herz ist gebrochen. 

•  Oddělení je přetíženo. •  Die Abteilung ist überlastet. 

•  To bylo původně plánováno jinak. •  Das war ursprünglich anders geplant. 

•  Data jsou zajištěna. •  Die Daten sind gesichert. 

•  Má paže je zlomená. •  Mein Arm ist gebrochen. 

•  To je zeměpisně hezky položeno. •  Das ist geografisch schön gelegen. 

•  Jsem dobře pojištěn. •  Ich bin gut versichert. 

•  Zdržel jsem se. •  Ich wurde aufgehalten. 

•  Most se právě opravuje. •  Die Brücke wird gerade repariert. 

•  To nebylo plánováno. •  Das war nicht geplant. 

•  Vlastnictví zbraní je zakázáno. •  Der Besitz von Waffen ist verboten. 

•  Počet účastníků je omezen. •  Die Anzahl der Teilnehmer ist begrenzt. 

•  Financování je schváleno. •  Die Finanzierung ist genehmigt. 

•  Berlín bývá každý rok navštěvován mnoha 
turisty. 

•  Berlin wird von vielen Touristen jährlich 
besucht. 

•  Vědci by museli přerušit pokus. •  Die Forscher müssten den Versuch 
abbrechen. 

•  Trávník se musí posekat. •  Das Grass muss gemäht werden. 

•  Auto bylo úplně zničeno. •  Der Wagen war völlig zerstört. 

•  Rozšíření nabídky je plánováno. •  Die Erweiterung des Angebotes ist geplant. 

•  Jednání jsou skončena. •  Die Verhandlungen sind beendet. 

•  Noha je zlomená. •  Der Fuß ist gebrochen. 

•  Informační agentura byla dobře informovaná. •  Die Nachrichtenagentur war gut informiert. 

•  Má kabelka byla ukradena. •  Meine Handtasche wurde gestohlen. 

•  Neslučuje se to s •  Das ist nicht vereinbart mit ... 

•  Narodil se roku 1988. •  Er ist 1988 geboren. 

•  Pokud se smím zeptat •  Wenn mir die Frage erlaubt ist. 

•  Balení je obsaženo v ceně. •  Die Verpackung ist im Preis enthalten. 

•  Omyl je vyloučen. •  Irrtum ist ausgeschlossen. 
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•  Budova bude renovována. •  Das Gebäude wird renoviert. 

•  Financování je schváleno. •  Die Finanzierung ist genehmigt. 

•  Mé uši jsou zmrzlé. •  Meine Ohren sind gefroren. 

•  Zelí se nejprve uvaří. •  Der Kohl wird zuerst gekocht. 

•  Vědci by museli přerušit pokus. •  Die Forscher müssten den Versuch 
abbrechen. 

•  Noha je zlomená. •  Der Fuß ist gebrochen. 

•  Židovské obchody byly plundrovány. •  Die Jüdischen Läden wurden geplündert. 

•  Narodil se roku 1988. •  Er ist 1988 geboren. 

•  Data jsou zajištěna. •  Die Daten sind gesichert. 

•  Byl zraněn při pokusu. •  Er ist beim Versuch verletzt worden. 

•  Oddělení je přetíženo. •  Die Abteilung ist überlastet. 

•  To je ten muž, jehož auto bylo ukradeno. •  Das ist der Mann dessen Auto gestohlen 
wurde. 

•  To nebylo plánováno. •  Das war nicht geplant. 

•  Jsem dobře pojištěn. •  Ich bin gut versichert. 

•  Pokud se smím zeptat •  Wenn mir die Frage erlaubt ist. 

•  Byl jsem propuštěn. •  Ich wurde entlassen. 

•  Má paže je zlomená. •  Mein Arm ist gebrochen. 

•  Jednání jsou skončena. •  Die Verhandlungen sind beendet. 

•  Informační agentura byla dobře informovaná. •  Die Nachrichtenagentur war gut informiert. 

•  Jsem mu velmi zavázán. •  Ich bin ihm sehr Verpflichtet. 

•  Evropská unie byla založena v padesátých 
letech. 

•  Die Europäische Union wurde in den 50er 
Jahren gegründet. 

•  Dobře uděláno! •  Gut gemacht! 

•  Trávník se musí posekat. •  Das Grass muss gemäht werden. 

•  Mám zlomený prst. •  Mein Finger ist gebrochen. 

•  Mám zlomené srdce. •  Mein Herz ist gebrochen. 

•  V zásadě jsme dohodnuti. •  Grundsätzlich sind wir einverstanden. 

•  Střecha je nově pokryta. •  Das Dach ist neu gedeckt. 

•  Balení je obsaženo v ceně. •  Die Verpackung ist im Preis enthalten. 
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•  Obchodní dům je už zavřený. •  Das Kaufhaus ist schon geschlossen. 

•  Rozšíření nabídky je plánováno. •  Die Erweiterung des Angebotes ist geplant. 

•  Auto bylo úplně zničeno. •  Der Wagen war völlig zerstört. 

•  Neslučuje se to s •  Das ist nicht vereinbart mit ... 

•  Berlín bývá každý rok navštěvován mnoha 
turisty. 

•  Berlin wird von vielen Touristen jährlich 
besucht. 

•  Je pozván. •  Er ist eingeladen. 

•  Vlastnictví zbraní je zakázáno. •  Der Besitz von Waffen ist verboten. 

•  To je zeměpisně hezky položeno. •  Das ist geografisch schön gelegen. 

•  Má kabelka byla ukradena. •  Meine Handtasche wurde gestohlen. 

•  Počet účastníků je omezen. •  Die Anzahl der Teilnehmer ist begrenzt. 

•  To bylo původně plánováno jinak. •  Das war ursprünglich anders geplant. 

•  V muzeu je zakázáno fotografovat. •  Im Museum ist fotografieren verboten. 

•  Zdržel jsem se. •  Ich wurde aufgehalten. 

•  Most se právě opravuje. •  Die Brücke wird gerade repariert. 

•  Omyl je vyloučen. •  Irrtum ist ausgeschlossen. 
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Die Forscher müssten den 
Versuch abbrechen. 

Ich bin ihm sehr Verpflichtet. 
Die Anzahl der Teilnehmer ist 

begrenzt. 

Mein Herz ist gebrochen. 
Im Museum ist fotografieren 

verboten. 
Ich wurde aufgehalten. 

Ich wurde entlassen. Gut gemacht! Er ist 1988 geboren. 

Die Verpackung ist im Preis 
enthalten. 

Das ist nicht vereinbart mit ... Das Gebäude wird renoviert. 

Das Kaufhaus ist schon 
geschlossen. 

Das Dach ist neu gedeckt. 
Das ist geografisch schön 

gelegen. 

Die Brücke wird gerade 
repariert. 

Berlin wird von vielen 
Touristen jährlich besucht. 

Meine Handtasche wurde 
gestohlen. 
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Počet účastníků je omezen. Jsem mu velmi zavázán. 
Vědci by museli přerušit 

pokus. 

Zdržel jsem se. 
V muzeu je zakázáno 

fotografovat. 
Mám zlomené srdce. 

Narodil se roku 1988. Dobře uděláno! Byl jsem propuštěn. 

Budova bude renovována. Neslučuje se to s Balení je obsaženo v ceně. 

To je zeměpisně hezky 
položeno. 

Střecha je nově pokryta. Obchodní dům je už zavřený. 

Má kabelka byla ukradena. 
Berlín bývá každý rok 

navštěvován mnoha turisty. 
Most se právě opravuje. 
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Mein Arm ist gebrochen. Mein Finger ist gebrochen. Meine Ohren sind gefroren. 

Der Kohl wird zuerst gekocht. Die Daten sind gesichert. 
Das ist der Mann dessen Auto 

gestohlen wurde. 

Der Wagen war völlig zerstört. 
Er ist beim Versuch verletzt 

worden. 
Die Verhandlungen sind 

beendet. 

Das war nicht geplant. 
Grundsätzlich sind wir 

einverstanden. 
Die Finanzierung ist 

genehmigt. 

Die Abteilung ist überlastet. 
Die Erweiterung des 

Angebotes ist geplant. 
Er ist eingeladen. 

Der Besitz von Waffen ist 
verboten. 

Die Europäische Union wurde 
in den 50er Jahren gegründet. 

Die Nachrichtenagentur war 
gut informiert. 
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Mé uši jsou zmrzlé. Mám zlomený prst. Má paže je zlomená. 

To je ten muž, jehož auto bylo 
ukradeno. 

Data jsou zajištěna. Zelí se nejprve uvaří. 

Jednání jsou skončena. Byl zraněn při pokusu. Auto bylo úplně zničeno. 

Financování je schváleno. V zásadě jsme dohodnuti. To nebylo plánováno. 

Je pozván. 
Rozšíření nabídky je 

plánováno. 
Oddělení je přetíženo. 

Informační agentura byla 
dobře informovaná. 

Evropská unie byla založena v 
padesátých letech. 

Vlastnictví zbraní je zakázáno. 
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Der Fuß ist gebrochen. 
Das Grass muss gemäht 

werden. 
Das war ursprünglich anders 

geplant. 

Die Jüdischen Läden wurden 
geplündert. 

Ich bin gut versichert. Wenn mir die Frage erlaubt ist. 

Irrtum ist ausgeschlossen. -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  
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To bylo původně plánováno 
jinak. 

Trávník se musí posekat. Noha je zlomená. 

Pokud se smím zeptat Jsem dobře pojištěn. 
Židovské obchody byly 

plundrovány. 

-  -  Omyl je vyloučen. 
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•  Neslučuje se to s ................................................................. 

•  V muzeu je zakázáno fotografovat. ................................................................. 

•  Zdržel jsem se. ................................................................. 

•  Vlastnictví zbraní je zakázáno. ................................................................. 

•  Auto bylo úplně zničeno. ................................................................. 

•  Narodil se roku 1988. ................................................................. 

•  Most se právě opravuje. ................................................................. 

•  Je pozván. ................................................................. 

•  Financování je schváleno. ................................................................. 

•  Jednání jsou skončena. ................................................................. 

•  Evropská unie byla založena v padesátých 
letech. 

................................................................. 

•  Má kabelka byla ukradena. ................................................................. 

•  Pokud se smím zeptat ................................................................. 

•  Data jsou zajištěna. ................................................................. 

•  Berlín bývá každý rok navštěvován mnoha 
turisty. 

................................................................. 

•  Židovské obchody byly plundrovány. ................................................................. 

•  Mám zlomené srdce. ................................................................. 

•  Jsem dobře pojištěn. ................................................................. 

•  Byl jsem propuštěn. ................................................................. 

•  Noha je zlomená. ................................................................. 

•  Oddělení je přetíženo. ................................................................. 
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•  Mé uši jsou zmrzlé. ................................................................. 

•  Má paže je zlomená. ................................................................. 

•  Budova bude renovována. ................................................................. 

•  Dobře uděláno! ................................................................. 

•  To bylo původně plánováno jinak. ................................................................. 

•  To je zeměpisně hezky položeno. ................................................................. 

•  To nebylo plánováno. ................................................................. 

•  Omyl je vyloučen. ................................................................. 

•  Rozšíření nabídky je plánováno. ................................................................. 

•  Mám zlomený prst. ................................................................. 

•  Obchodní dům je už zavřený. ................................................................. 

•  Informační agentura byla dobře informovaná. ................................................................. 

•  Trávník se musí posekat. ................................................................. 

•  Zelí se nejprve uvaří. ................................................................. 

•  Střecha je nově pokryta. ................................................................. 

•  Počet účastníků je omezen. ................................................................. 

•  Vědci by museli přerušit pokus. ................................................................. 

•  Byl zraněn při pokusu. ................................................................. 

•  Balení je obsaženo v ceně. ................................................................. 

•  To je ten muž, jehož auto bylo ukradeno. ................................................................. 

•  V zásadě jsme dohodnuti. ................................................................. 

•  Jsem mu velmi zavázán. ................................................................. 
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•  Neslučuje se to s •  Das ist nicht vereinbart mit ... 

•  V muzeu je zakázáno fotografovat. •  Im Museum ist fotografieren verboten. 

•  Zdržel jsem se. •  Ich wurde aufgehalten. 

•  Vlastnictví zbraní je zakázáno. •  Der Besitz von Waffen ist verboten. 

•  Auto bylo úplně zničeno. •  Der Wagen war völlig zerstört. 

•  Narodil se roku 1988. •  Er ist 1988 geboren. 

•  Most se právě opravuje. •  Die Brücke wird gerade repariert. 

•  Je pozván. •  Er ist eingeladen. 

•  Financování je schváleno. •  Die Finanzierung ist genehmigt. 

•  Jednání jsou skončena. •  Die Verhandlungen sind beendet. 

•  Evropská unie byla založena v padesátých 
letech. 

•  Die Europäische Union wurde in den 50er 
Jahren gegründet. 

•  Má kabelka byla ukradena. •  Meine Handtasche wurde gestohlen. 

•  Pokud se smím zeptat •  Wenn mir die Frage erlaubt ist. 

•  Data jsou zajištěna. •  Die Daten sind gesichert. 

•  Berlín bývá každý rok navštěvován mnoha 
turisty. 

•  Berlin wird von vielen Touristen jährlich 
besucht. 

•  Židovské obchody byly plundrovány. •  Die Jüdischen Läden wurden geplündert. 

•  Mám zlomené srdce. •  Mein Herz ist gebrochen. 

•  Jsem dobře pojištěn. •  Ich bin gut versichert. 

•  Byl jsem propuštěn. •  Ich wurde entlassen. 

•  Noha je zlomená. •  Der Fuß ist gebrochen. 

•  Oddělení je přetíženo. •  Die Abteilung ist überlastet. 

•  Mé uši jsou zmrzlé. •  Meine Ohren sind gefroren. 

•  Má paže je zlomená. •  Mein Arm ist gebrochen. 

•  Budova bude renovována. •  Das Gebäude wird renoviert. 

•  Dobře uděláno! •  Gut gemacht! 

•  To bylo původně plánováno jinak. •  Das war ursprünglich anders geplant. 

•  To je zeměpisně hezky položeno. •  Das ist geografisch schön gelegen. 

•  To nebylo plánováno. •  Das war nicht geplant. 

•  Omyl je vyloučen. •  Irrtum ist ausgeschlossen. 
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•  Rozšíření nabídky je plánováno. •  Die Erweiterung des Angebotes ist geplant. 

•  Mám zlomený prst. •  Mein Finger ist gebrochen. 

•  Obchodní dům je už zavřený. •  Das Kaufhaus ist schon geschlossen. 

•  Informační agentura byla dobře informovaná. •  Die Nachrichtenagentur war gut informiert. 

•  Trávník se musí posekat. •  Das Grass muss gemäht werden. 

•  Zelí se nejprve uvaří. •  Der Kohl wird zuerst gekocht. 

•  Střecha je nově pokryta. •  Das Dach ist neu gedeckt. 

•  Počet účastníků je omezen. •  Die Anzahl der Teilnehmer ist begrenzt. 

•  Vědci by museli přerušit pokus. •  Die Forscher müssten den Versuch 
abbrechen. 

•  Byl zraněn při pokusu. •  Er ist beim Versuch verletzt worden. 

•  Balení je obsaženo v ceně. •  Die Verpackung ist im Preis enthalten. 

•  To je ten muž, jehož auto bylo ukradeno. •  Das ist der Mann dessen Auto gestohlen 
wurde. 

•  V zásadě jsme dohodnuti. •  Grundsätzlich sind wir einverstanden. 

•  Jsem mu velmi zavázán. •  Ich bin ihm sehr Verpflichtet. 
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•  die Fragen stellen •  pokládat otázky 

•  erkundigen •  informovat se 

•  liebenswürdig •  laskavý 

•  Tipp, der •  tip 

•  unvorsichtig •  neopatrný 

•  besichtigen •  prohlížet si, prohlédnout si 

•  passen, (zu+ Dat.) •  hodit se (k čemu) 

•  Bescheid geben •  dát vědět 

•  Bericht, der •  zpráva, hlášení 

•  Versuch, der •  pokus 

•  Aussicht, die •  výhled 

•  ergänzen •  doplnit 

•  reservieren •  rezervovat 

 

Lekce 27_konjunktiv_slovní zásoba_přeložte!     

•  dát vědět •  Bescheid geben 

•  laskavý •  liebenswürdig 

•  výhled •  Aussicht, die 

•  neopatrný •  unvorsichtig 

•  doplnit •  ergänzen 

•  prohlížet si, prohlédnout si •  besichtigen 

•  tip •  Tipp, der 

•  informovat se •  erkundigen 

•  zpráva, hlášení •  Bericht, der 

•  hodit se (k čemu) •  passen, (zu+ Dat.) 

•  pokus •  Versuch, der 

•  pokládat otázky •  die Fragen stellen 

•  rezervovat •  reservieren 
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Lekce 27_konjunktiv_pravidla používání     
 
 
Podmiňovací způsob vyjadřuje podmínku, možnost, že nějaký děj nastane. V češtině vyjadřujeme pomocí BY 
– šel by, zůstala by. Nejčastěji se setkáme s podmiňovacím tvarem slovesa WERDEN 
 
Ich würde  já bych 
Du würdest  ty bys 
Er würde  on by 
Wir würden  my bychom 
Inr würdet  vy byste 
Sie würden  oni by 
 
Tento tvar vložíme do věty před významové sloveso, a tím vytvoříme podmiňovací způsob: 
 
Ich würde es machen  udělal bych to 
Er würde es  nicht sagen neřekl by to 
Was würdest du tun?  Co bys dělal? 
 
Nejpoužívanější slovesa (haben, sein) a způsobová slovesa mají své nepravidelné podmiňovací tvary: 
 
SEIN – WÄRE   Es wäre toll.   To by bylo skvělé- 
HABEN – HÄTTE Morgen hätte ich noch Zeit. Zítra bych měl ještě čas. 
KÖNNEN – KÖNNTE Könntest du ihm sagen? Mohl bys mu říct: 
WOLLEN – WOLLTE Ich wollte etwas sagen Chtěl bych něco říci. 
MÖGEN – MÖCHTE Ich möchte etwas sagen. Rád bych něco řekl. 
SOLLEN – SOLLTE Er sollte etwas tun.  Měl by něco udělat. 

 

Lekce 27_konjunktiv_procvičovací věty_poslouchejte!      

•  Ich wollte die Kirche besichtigen. •  Chtěl bych si prohlédnout ten kostel. 

•  Würden Sie wohl so liebenswürdig sein. •  Byla byste tak moc laskavá 

•  Er hätte in diesem Beruf bessere Aussichten. •  Měl by v tomto povolání lepší vyhlídky. 

•  Das Hemd würde gut zur Hose passen. •  Ta košile by se hodila k těm kalhotám. 

•  Hättest du Geld für einen neuen Mercedes? •  Měl bys peníze na nový Mercedes? 

•  Ich würde mich danach erkundigen. •  Informoval bych se na to. 

•  Würdest du uns bitte bald Bescheid geben? •  Dal bys nám prosím brzy vědět? 

•  Ich wollte einen Tisch reservieren. •  Chtěl bych zarezervovat stůl. 

•  Die Fahrer müssten vorsichtiger fahren. •  Řidiči by museli jezdit opatrněji. 

•  Er müsste aufhören zu rauchen. •  Musel by přestat kouřit. 

•  Ich wäre Ihnen außerordentlich verbunden. •  Byl bych Vám neobyčejně zavázán. 

•  Könnte ich dir noch ein paar Fragen stellen? •  Mohl bych ti položit ještě pár otázek? 

•  Ich hätte einen Tipp. •  Měl bych tip. 

•  Wenn ich so unvorsichtig gewesen wäre. •  Kdybych byl tak neopatrný. 

•  Ich würde da gern noch etwas ergänzen. •  Rád bych k tomu ještě něco doplnil. 

•  Er würde dich zum Bahnhof fahren. •  Zavezl bych tě na nádraží. 
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•  Ich würde den Bericht in der Zeitung lesen. •  Četl bych tu zprávu v novinách. 

•  Die Krankenschwester würde ihm eine 
Spritze geben. 

•  Sestra by mu dala injekci. 

•  Er würde mich am liebsten heiraten. •  Nejraději by si mě vzal. 

•  Das wäre sehr nett von dir. •  To by od tebe bylo velmi pěkné. 

 

Lekce 27_konjunktiv_procvičovací věty_přeložte!      

•  Ta košile by se hodila k těm kalhotám. •  Das Hemd würde gut zur Hose passen. 

•  Měl by v tomto povolání lepší vyhlídky. •  Er hätte in diesem Beruf bessere Aussichten. 

•  Měl bych tip. •  Ich hätte einen Tipp. 

•  Sestra by mu dala injekci. •  Die Krankenschwester würde ihm eine 
Spritze geben. 

•  Řidiči by museli jezdit opatrněji. •  Die Fahrer müssten vorsichtiger fahren. 

•  Měl bys peníze na nový Mercedes? •  Hättest du Geld für einen neuen Mercedes? 

•  Byl bych Vám neobyčejně zavázán. •  Ich wäre Ihnen außerordentlich verbunden. 

•  Kdybych byl tak neopatrný. •  Wenn ich so unvorsichtig gewesen wäre. 

•  Rád bych k tomu ještě něco doplnil. •  Ich würde da gern noch etwas ergänzen. 

•  Chtěl bych si prohlédnout ten kostel. •  Ich wollte die Kirche besichtigen. 

•  Byla byste tak moc laskavá •  Würden Sie wohl so liebenswürdig sein. 

•  Informoval bych se na to. •  Ich würde mich danach erkundigen. 

•  Dal bys nám prosím brzy vědět? •  Würdest du uns bitte bald Bescheid geben? 

•  Četl bych tu zprávu v novinách. •  Ich würde den Bericht in der Zeitung lesen. 

•  Zavezl bych tě na nádraží. •  Er würde dich zum Bahnhof fahren. 

•  Chtěl bych zarezervovat stůl. •  Ich wollte einen Tisch reservieren. 

•  Mohl bych ti položit ještě pár otázek? •  Könnte ich dir noch ein paar Fragen stellen? 

•  Musel by přestat kouřit. •  Er müsste aufhören zu rauchen. 

•  Nejraději by si mě vzal. •  Er würde mich am liebsten heiraten. 

•  To by od tebe bylo velmi pěkné. •  Das wäre sehr nett von dir. 

 

Lekce_27_konjunktiv_poslouchejte německy!      

•  Kdybych byl tak neopatrný. •  Wenn ich so unvorsichtig gewesen wäre. 

•  Chtěl bych zarezervovat stůl. •  Ich wollte einen Tisch reservieren. 

•  Měl bych tip. •  Ich hätte einen Tipp. 
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•  Chtěl bych si prohlédnout ten kostel. •  Ich wollte die Kirche besichtigen. 

•  Měl bys peníze na nový Mercedes? •  Hättest du Geld für einen neuen Mercedes? 

•  Ta košile by se hodila k těm kalhotám. •  Das Hemd würde gut zur Hose passen. 

•  Četl bych tu zprávu v novinách. •  Ich würde den Bericht in der Zeitung lesen. 

•  Rád bych k tomu ještě něco doplnil. •  Ich würde da gern noch etwas ergänzen. 

•  Byl bych Vám neobyčejně zavázán. •  Ich wäre Ihnen außerordentlich verbunden. 

•  Informoval bych se na to. •  Ich würde mich danach erkundigen. 

•  Mohl bych ti položit ještě pár otázek? •  Könnte ich dir noch ein paar Fragen stellen? 

•  Zavezl bych tě na nádraží. •  Er würde dich zum Bahnhof fahren. 

•  Řidiči by museli jezdit opatrněji. •  Die Fahrer müssten vorsichtiger fahren. 

•  Měl by v tomto povolání lepší vyhlídky. •  Er hätte in diesem Beruf bessere Aussichten. 

•  Sestra by mu dala injekci. •  Die Krankenschwester würde ihm eine 
Spritze geben. 

•  Byla byste tak moc laskavá •  Würden Sie wohl so liebenswürdig sein. 

•  Nejraději by si mě vzal. •  Er würde mich am liebsten heiraten. 

•  Dal bys nám prosím brzy vědět? •  Würdest du uns bitte bald Bescheid geben? 

•  Musel by přestat kouřit. •  Er müsste aufhören zu rauchen. 

•  To by od tebe bylo velmi pěkné. •  Das wäre sehr nett von dir. 
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Lekce_27_konjunktiv_karty      

Er müsste aufhören zu 
rauchen. 

Die Fahrer müssten 
vorsichtiger fahren. 

Er hätte in diesem Beruf 
bessere Aussichten. 

Ich wollte die Kirche 
besichtigen. 

Hättest du Geld für einen 
neuen Mercedes? 

Ich würde mich danach 
erkundigen. 

Ich würde da gern noch etwas 
ergänzen. 

Ich hätte einen Tipp. 
Das Hemd würde gut zur Hose 

passen. 

Die Krankenschwester würde 
ihm eine Spritze geben. 

Ich würde den Bericht in der 
Zeitung lesen. 

Er würde dich zum Bahnhof 
fahren. 

Könnte ich dir noch ein paar 
Fragen stellen? 

Würdest du uns bitte bald 
Bescheid geben? 

Würden Sie wohl so 
liebenswürdig sein. 

Wenn ich so unvorsichtig 
gewesen wäre. 

Ich wäre Ihnen außerordentlich 
verbunden. 

Er würde mich am liebsten 
heiraten. 
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Měl by v tomto povolání lepší 
vyhlídky. 

Řidiči by museli jezdit 
opatrněji. 

Musel by přestat kouřit. 

Informoval bych se na to. 
Měl bys peníze na nový 

Mercedes? 
Chtěl bych si prohlédnout ten 

kostel. 

Ta košile by se hodila k těm 
kalhotám. 

Měl bych tip. 
Rád bych k tomu ještě něco 

doplnil. 

Zavezl bych tě na nádraží. 
Četl bych tu zprávu v 

novinách. 
Sestra by mu dala injekci. 

Byla byste tak moc laskavá 
Dal bys nám prosím brzy 

vědět? 
Mohl bych ti položit ještě pár 

otázek? 

Nejraději by si mě vzal. 
Byl bych Vám neobyčejně 

zavázán. 
Kdybych byl tak neopatrný. 
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Ich wollte einen Tisch 
reservieren. 

Das wäre sehr nett von dir. -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  
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-  
To by od tebe bylo velmi 

pěkné. 
Chtěl bych zarezervovat stůl. 
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Lekce_27_konjunktiv_test      

•  Dal bys nám prosím brzy vědět? ................................................................. 

•  Nejraději by si mě vzal. ................................................................. 

•  Měl bys peníze na nový Mercedes? ................................................................. 

•  Chtěl bych zarezervovat stůl. ................................................................. 

•  Informoval bych se na to. ................................................................. 

•  Měl bych tip. ................................................................. 

•  To by od tebe bylo velmi pěkné. ................................................................. 

•  Rád bych k tomu ještě něco doplnil. ................................................................. 

•  Řidiči by museli jezdit opatrněji. ................................................................. 

•  Sestra by mu dala injekci. ................................................................. 

•  Zavezl bych tě na nádraží. ................................................................. 

•  Četl bych tu zprávu v novinách. ................................................................. 

•  Mohl bych ti položit ještě pár otázek? ................................................................. 

•  Byl bych Vám neobyčejně zavázán. ................................................................. 

•  Chtěl bych si prohlédnout ten kostel. ................................................................. 

•  Měl by v tomto povolání lepší vyhlídky. ................................................................. 

•  Kdybych byl tak neopatrný. ................................................................. 

•  Byla byste tak moc laskavá ................................................................. 

•  Ta košile by se hodila k těm kalhotám. ................................................................. 

•  Musel by přestat kouřit. ................................................................. 
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Lekce_27_konjunktiv_test_řešení     
 

•  Dal bys nám prosím brzy vědět? •  Würdest du uns bitte bald Bescheid geben? 

•  Nejraději by si mě vzal. •  Er würde mich am liebsten heiraten. 

•  Měl bys peníze na nový Mercedes? •  Hättest du Geld für einen neuen Mercedes? 

•  Chtěl bych zarezervovat stůl. •  Ich wollte einen Tisch reservieren. 

•  Informoval bych se na to. •  Ich würde mich danach erkundigen. 

•  Měl bych tip. •  Ich hätte einen Tipp. 

•  To by od tebe bylo velmi pěkné. •  Das wäre sehr nett von dir. 

•  Rád bych k tomu ještě něco doplnil. •  Ich würde da gern noch etwas ergänzen. 

•  Řidiči by museli jezdit opatrněji. •  Die Fahrer müssten vorsichtiger fahren. 

•  Sestra by mu dala injekci. •  Die Krankenschwester würde ihm eine 
Spritze geben. 

•  Zavezl bych tě na nádraží. •  Er würde dich zum Bahnhof fahren. 

•  Četl bych tu zprávu v novinách. •  Ich würde den Bericht in der Zeitung lesen. 

•  Mohl bych ti položit ještě pár otázek? •  Könnte ich dir noch ein paar Fragen stellen? 

•  Byl bych Vám neobyčejně zavázán. •  Ich wäre Ihnen außerordentlich verbunden. 

•  Chtěl bych si prohlédnout ten kostel. •  Ich wollte die Kirche besichtigen. 

•  Měl by v tomto povolání lepší vyhlídky. •  Er hätte in diesem Beruf bessere Aussichten. 

•  Kdybych byl tak neopatrný. •  Wenn ich so unvorsichtig gewesen wäre. 

•  Byla byste tak moc laskavá •  Würden Sie wohl so liebenswürdig sein. 

•  Ta košile by se hodila k těm kalhotám. •  Das Hemd würde gut zur Hose passen. 

•  Musel by přestat kouřit. •  Er müsste aufhören zu rauchen. 
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Lekce 28_MAN_es_gibt_slovní zásoba_poslouchejte!     

•  laut •  hlasitý 

•  er spricht •  on mluví 

•  Attraktion, die •  atrakce 

•  er fährt •  on jezdí 

•  mieten •  najmout, pronajmout 

•  etwas Neues •  něco nového 

•  reparieren •  opravovat, opravit 

•  Zucker, der •  cukr 

•  schlagen •  bouchnout 

•  Cafeteria, die (auch Cafeterien) •  restaurace, kavárna 

•  Auf keinen Fall •  v žádném případě 

•  Dessert, das •  dezert 

•  verwechseln •  zaměnit, poplést 

•  virtuell •  virtuální 

•  andere •  další 

•  Möglichkeit, die, Möglichkeiten •  možnost 

•  finden •  najít 

•  Showprogramm, das •  program exhibice 

•  Supermarkt, der •  supermarket 

•  Gesundheit, die •  zdraví 

•  spazieren •  procházet se 

•  Protest, der •  protest 

•  französisch •  francouzský 

•  nichts neues •  nic nového 

•  manchen •  některý 

•  Alternative, die •  alternativa 

•  Debatte, die •  debata 

•  Wein, der •  víno 

•  helfen •  pomoci 

•  man •  nepřímý předmět, ..se 

•  Gründe, die •  důvody, základy 
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•  es gibt •  tady je 

•  er lernt •  on se učí 

•  Regeln, die •  pravidla 

•  Arten, die •  druhy 

•  er isst •  on jí 

•  Variante, die •  varianta 

•  viele •  hodně 

•  Waschbecken, das •  umyvadlo 

•  Vorlage, die •  předloha 

•  Neues •  nový 

•  Pressekonferenz, die •  tisková konference 

•  Englisch, das •  angličtina 

•  sauber •  čistý 

•  Buchhandlung, die •  knihkupectví 

•  Fisch, der •  ryba 

•  Dinge, die •  věc 

•  nummerieren •  očíslovat 

•  weitere •  další 

•  Frankreich •  Francie 

•  europäische •  evropský 

•  Verbesserung, die •  zlepšení 

•  pro •  pro 

•  Details, die •  detaily 

•  Diskussion, die •  diskuze 

 

Lekce 28_MAN_es gibt_slovní zásoba_přeložte!      

•  najít •  finden 

•  on jezdí •  er fährt 

•  tisková konference •  Pressekonferenz, die 

•  virtuální •  virtuell 

•  víno •  Wein, der 

•  důvody, základy •  Gründe, die 
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•  varianta •  Variante, die 

•  debata •  Debatte, die 

•  knihkupectví •  Buchhandlung, die 

•  umyvadlo •  Waschbecken, das 

•  opravovat, opravit •  reparieren 

•  nový •  Neues 

•  hlasitý •  laut 

•  evropský •  europäische 

•  Francie •  Frankreich 

•  tady je •  es gibt 

•  nic nového •  nichts neues 

•  cukr •  Zucker, der 

•  on mluví •  er spricht 

•  v žádném případě •  Auf keinen Fall 

•  dezert •  Dessert, das 

•  alternativa •  Alternative, die 

•  zaměnit, poplést •  verwechseln 

•  předloha •  Vorlage, die 

•  atrakce •  Attraktion, die 

•  najmout, pronajmout •  mieten 

•  pomoci •  helfen 

•  restaurace, kavárna •  Cafeteria, die (auch Cafeterien) 

•  nepřímý předmět, ..se •  man 

•  protest •  Protest, der 

•  on se učí •  er lernt 

•  možnost •  Möglichkeit, die, Möglichkeiten 

•  bouchnout •  schlagen 

•  další •  weitere 

•  detaily •  Details, die 

•  některý •  manchen 

•  čistý •  sauber 

•  další •  andere 
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•  ryba •  Fisch, der 

•  věc •  Dinge, die 

•  pravidla •  Regeln, die 

•  procházet se •  spazieren 

•  zdraví •  Gesundheit, die 

•  angličtina •  Englisch, das 

•  program exhibice •  Showprogramm, das 

•  druhy •  Arten, die 

•  hodně •  viele 

•  on jí •  er isst 

•  něco nového •  etwas Neues 

•  očíslovat •  nummerieren 

•  francouzský •  französisch 

•  supermarket •  Supermarkt, der 

•  pro •  pro 

•  zlepšení •  Verbesserung, die 

•  diskuze •  Diskussion, die 

 

Lekce 28_Man_es_gibt_pravidla používání     
Němčina používá velmi často výraz MAN pro věty s nevyjádřeným podmětem. V češtině ve 
stejném případě používáme výraz SE 
 

Man spricht Deutsch  Mluví se německy. 
Was soll man machen?  Co se má dělat? 
 
Při překladu si můžeme pomoci překladem MAN rovná se člověk. 
 

Hier raucht man nicht.   Tady člověk nekouří.   Tady se nekouří. 
Hier sieht man oft Fern.  Tady se člověk často dívá na televizi. Tady se často dívá 
na televizi. 
 
Vazba ES GIBT se používá v němčině tam, kde angličtina používá THERE IS, THERE ARE. 
Nemůžeme tedy překládat, že se něco dává, ale že někde něco je nebo existuje. 
 

Hier gibt es Signal   Tady je signál 
Hier gib es keine Verbindung. Tady není spojení. 
Was gibt es zum essen?  Co je k jídlu. 
Es gibt nichts neues.   Není nic nového 
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Lekce 28_Man_es_gibt_procvičovací věty_poslouchejte!     

•  In diesem Spiel erschafft man eine virtuelle 
Welt. 

•  V této hře se vytváří virtuální svět. 

•  Hier raucht man nicht. •  Tady se nekouří. 

•  Gibt es eine Alternative? •  Existuje nějaká alternativa? 

•  Gibt es hier kein Waschbecken? •  Není tu žádné umyvadlo? 

•  Gibt es eine Bank im Ort? •  Je ve vesnici nějaká banka? 

•  An manchen Tagen sollte man im Bett 
bleiben. 

•  Některé dny by se mělo zůstat v posteli. 

•  Da gibt es noch eine andere Variante. •  K tomu existuje ještě jedna varianta. 

•  Wo kann man die Eintrittskarten bekommen? •  Kde se dostanou lístky? 

•  Es gibt nichts Neues. •  Není nic nového. 

•  Wie kann man helfen? •  Jak se může pomoci? 

•  Es gibt feste Regeln. •  Existují pevná pravidla. 

•  Es gibt viele pro- und Kontraargumente. •  Je mnoho pro i proti argumentů. 

•  In Frankreich spricht man Französisch. •  Ve Francii se mluví francouzsky. 

•  Bei Gewitter darf man auf keinen Fall 
schwimmen. 

•  Za bouřky se nesmí v žádném případě plavat. 

•  Wo kann man die Eintrittskarten bekommen? •  Kde se dostanou lístky? 

•  Wie sagt man das auf Englisch? •  Jak se to řekne anglicky? 

•  Es gibt viele Probleme. •  Je tady hodně problémů. 

•  Hier spricht man deutsch. •  Tady se mluví německy 

•  Gibt es weitere Fragen? •  Jsou další otázky? 

•  Es gibt eine nationale und eine internationale 
Ebene. 

•  Je národní a mezinárodní rovina. 

•  Das kann man sehr leicht verwechseln. •  To se může snadno zaměnit. 

•  Man ist schlecht unterrichtet. •  Jsou špatně informováni 

•  Kann man das Boot auch mieten? •  Může se ta loď pronajmout? 

•  Gibt es hier auch Wein? •  Je tady také víno? 

•  Man soll das Zimmer sauber halten. •  Pokoj se má udržovat v čistotě. 

•  Gibt es hier einen Supermarkt? •  Je tady nějaký supermarket? 

•  Man muss auf die Details achten. •  Je třeba dávat pozor na detaily. 

•  Es gibt viele Arten von Primaten. •  Existuje mnoho druhů primátů. 

•  Kann man das noch reparieren? •  Dá se to ještě opravit? 
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•  Man sollte etwas für die Gesundheit tun. •  Člověk by měl dělat něco pro zdraví. 

•  Man soll nicht zu viel Zucker konsumieren. •  Nemělo by se konzumovat moc cukru. 

•  Es gab eine große Pressekonferenz. •  Byla velká tisková konference. 

•  Zeugnisse gibt es vor den Ferien. •  Vysvědčení se dávají před prázdninami. 

•  Was gibt es zum Dessert? •  Co je jako dezert? 

•  Gibt es etwas Neues? •  Je něco nového? 

•  E gibt viele europäische Staaten. •  Je mnoho Evropských států. 

•  Es gab sehr viel Protest. •  Bylo hodně protestů. 

•  Hier fährt man nicht Rad. •  Tady se nejezdí na kole. 

•  Hier gibt es viele Attraktionen. •  Tady je spousta atrakcí. 

•  Es gibt viele Möglichkeiten. •  Je spousta možností. 

•  Es gab eine lange Debatte. •  Byla dlouhá debata. 

•  Französisch spricht man in Frankreich. •  Francouzsky se mluví ve Francii. 

•  Man kann die Dinge so oder so sehen. •  Na to se dá dívat tak i tak. 

•  Heute gibt es Fisch mit Tomatensauce. •  Dnes je ryba s tomatovou omáčkou. 

•  Hier isst man kein Fleisch. •  Tady se nejí maso. 

•  Wo kann man spazieren gehen? •  Kam se může jít na procházku? 

•  Es gibt noch Möglichkeiten zur 
Verbesserung. 

•  Stále jsou možnosti ke zlepšování. 

•  Für einen Lebenslauf gibt es eine Vorlage. •  Pro životopis existuje předloha. 

•  Gibt es hier eine Buchhandlung? •  Je tady nějaké knihkupectví? 

•  Man lernt englisch. •  Učíme se anglicky. 

•  Man darf keine Kinder schlagen. •  Děti se nesmí bít. 

•  Für meine Entscheidung gibt es viele Gründe. •  Pro mé rozhodnutí je mnoho důvodů. 

•  Wo findet man das? •  Kde se to najde? 

•  Hier spricht man deutsch. •  Tady se mluví německy 

•  Es gibt viele Probleme. •  Je tady hodně problémů. 

•  Gibt es eine Cafeteria in der Umgebung? •  Je někde v okolí nějaká kavárna? 

•  Man soll versuchen es laut zu sagen. •  Člověk by se měl pokusit říct to nahlas. 

•  Gibt’s was Neues? •  Je něco nového? 

•  An Bord gibt es ein Showprogramm. •  Na palubě je zábavní program. 

•  Hier gibt es keinen Spielplatz für Kinder. •  Tady není žádné místo na hraní pro děti. 

•  Hier fährt man nicht Rad. •  Tady se nejezdí na kole. 
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•  Es gab eine große Diskussion. •  Byla velká diskuze. 

 
 

Lekce 28_Man_es_gibt_procvičovací věty_přeložte 

•  Je mnoho pro i proti argumentů. •  Es gibt viele pro- und Kontraargumente. 

•  Stále jsou možnosti ke zlepšování. •  Es gibt noch Möglichkeiten zur 
Verbesserung. 

•  Pokoj se má udržovat v čistotě. •  Man soll das Zimmer sauber halten. 

•  Je tady nějaké knihkupectví? •  Gibt es hier eine Buchhandlung? 

•  Ve Francii se mluví francouzsky. •  In Frankreich spricht man Französisch. 

•  Kam se může jít na procházku? •  Wo kann man spazieren gehen? 

•  Je někde v okolí nějaká kavárna? •  Gibt es eine Cafeteria in der Umgebung? 

•  Je tady hodně problémů. •  Es gibt viele Probleme. 

•  Kde se to najde? •  Wo findet man das? 

•  Kde se dostanou lístky? •  Wo kann man die Eintrittskarten bekommen? 

•  Tady je spousta atrakcí. •  Hier gibt es viele Attraktionen. 

•  Je tady hodně problémů. •  Es gibt viele Probleme. 

•  Tady se mluví německy •  Hier spricht man deutsch. 

•  Je něco nového? •  Gibt’s was Neues? 

•  Je národní a mezinárodní rovina. •  Es gibt eine nationale und eine internationale 
Ebene. 

•  Co je jako dezert? •  Was gibt es zum Dessert? 

•  Existují pevná pravidla. •  Es gibt feste Regeln. 

•  Bylo hodně protestů. •  Es gab sehr viel Protest. 

•  Vysvědčení se dávají před prázdninami. •  Zeugnisse gibt es vor den Ferien. 

•  Pro životopis existuje předloha. •  Für einen Lebenslauf gibt es eine Vorlage. 

•  Člověk by měl dělat něco pro zdraví. •  Man sollte etwas für die Gesundheit tun. 

•  Francouzsky se mluví ve Francii. •  Französisch spricht man in Frankreich. 

•  Existuje nějaká alternativa? •  Gibt es eine Alternative? 

•  Kde se dostanou lístky? •  Wo kann man die Eintrittskarten bekommen? 

•  Tady není žádné místo na hraní pro děti. •  Hier gibt es keinen Spielplatz für Kinder. 

•  Tady se nejí maso. •  Hier isst man kein Fleisch. 
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•  Je tady také víno? •  Gibt es hier auch Wein? 

•  Je ve vesnici nějaká banka? •  Gibt es eine Bank im Ort? 

•  Na to se dá dívat tak i tak. •  Man kann die Dinge so oder so sehen. 

•  Může se ta loď pronajmout? •  Kann man das Boot auch mieten? 

•  Byla dlouhá debata. •  Es gab eine lange Debatte. 

•  Jak se to řekne anglicky? •  Wie sagt man das auf Englisch? 

•  Je třeba dávat pozor na detaily. •  Man muss auf die Details achten. 

•  Je mnoho Evropských států. •  E gibt viele europäische Staaten. 

•  Dá se to ještě opravit? •  Kann man das noch reparieren? 

•  Jsou další otázky? •  Gibt es weitere Fragen? 

•  Tady se nejezdí na kole. •  Hier fährt man nicht Rad. 

•  Je spousta možností. •  Es gibt viele Möglichkeiten. 

•  Tady se nekouří. •  Hier raucht man nicht. 

•  Na palubě je zábavní program. •  An Bord gibt es ein Showprogramm. 

•  Je tady nějaký supermarket? •  Gibt es hier einen Supermarkt? 

•  V této hře se vytváří virtuální svět. •  In diesem Spiel erschafft man eine virtuelle 
Welt. 

•  Pro mé rozhodnutí je mnoho důvodů. •  Für meine Entscheidung gibt es viele 
Gründe. 

•  Učíme se anglicky. •  Man lernt englisch. 

•  Není nic nového. •  Es gibt nichts Neues. 

•  Jak se může pomoci? •  Wie kann man helfen? 

•  Existuje mnoho druhů primátů. •  Es gibt viele Arten von Primaten. 

•  Za bouřky se nesmí v žádném případě plavat. •  Bei Gewitter darf man auf keinen Fall 
schwimmen. 

•  Dnes je ryba s tomatovou omáčkou. •  Heute gibt es Fisch mit Tomatensauce. 

•  Tady se mluví německy •  Hier spricht man deutsch. 

•  Děti se nesmí bít. •  Man darf keine Kinder schlagen. 

•  Člověk by se měl pokusit říct to nahlas. •  Man soll versuchen es laut zu sagen. 

•  Jsou špatně informováni •  Man ist schlecht unterrichtet. 

•  Tady se nejezdí na kole. •  Hier fährt man nicht Rad. 
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•  Není tu žádné umyvadlo? •  Gibt es hier kein Waschbecken? 

•  Nemělo by se konzumovat moc cukru. •  Man soll nicht zu viel Zucker konsumieren. 

•  Je něco nového? •  Gibt es etwas Neues? 

•  Některé dny by se mělo zůstat v posteli. •  An manchen Tagen sollte man im Bett 
bleiben. 

•  K tomu existuje ještě jedna varianta. •  Da gibt es noch eine andere Variante. 

•  To se může snadno zaměnit. •  Das kann man sehr leicht verwechseln. 

•  Byla velká tisková konference. •  Es gab eine große Pressekonferenz. 

•  Byla velká diskuze. •  Es gab eine große Diskussion. 

 

Lekce_28_man_es gibt_poslouchejte německy!     

•  Není tu žádné umyvadlo? •  Gibt es hier kein Waschbecken? 

•  Byla velká tisková konference. •  Es gab eine große Pressekonferenz. 

•  Tady se nejezdí na kole. •  Hier fährt man nicht Rad. 

•  Pokoj se má udržovat v čistotě. •  Man soll das Zimmer sauber halten. 

•  Existují pevná pravidla. •  Es gibt feste Regeln. 

•  Existuje mnoho druhů primátů. •  Es gibt viele Arten von Primaten. 

•  To se může snadno zaměnit. •  Das kann man sehr leicht verwechseln. 

•  Ve Francii se mluví francouzsky. •  In Frankreich spricht man Französisch. 

•  Je někde v okolí nějaká kavárna? •  Gibt es eine Cafeteria in der Umgebung? 

•  Za bouřky se nesmí v žádném případě plavat. •  Bei Gewitter darf man auf keinen Fall 
schwimmen. 

•  Je mnoho Evropských států. •  E gibt viele europäische Staaten. 

•  Dnes je ryba s tomatovou omáčkou. •  Heute gibt es Fisch mit Tomatensauce. 

•  Kde se dostanou lístky? •  Wo kann man die Eintrittskarten bekommen? 

•  Jsou další otázky? •  Gibt es weitere Fragen? 

•  Je něco nového? •  Gibt’s was Neues? 

•  Je národní a mezinárodní rovina. •  Es gibt eine nationale und eine internationale 
Ebene. 

•  Je tady také víno? •  Gibt es hier auch Wein? 

•  Pro životopis existuje předloha. •  Für einen Lebenslauf gibt es eine Vorlage. 
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•  Pro mé rozhodnutí je mnoho důvodů. •  Für meine Entscheidung gibt es viele 
Gründe. 

•  Tady není žádné místo na hraní pro děti. •  Hier gibt es keinen Spielplatz für Kinder. 

•  Je tady hodně problémů. •  Es gibt viele Probleme. 

•  Jsou špatně informováni •  Man ist schlecht unterrichtet. 

•  Co je jako dezert? •  Was gibt es zum Dessert? 

•  Stále jsou možnosti ke zlepšování. •  Es gibt noch Möglichkeiten zur 
Verbesserung. 

•  Kde se to najde? •  Wo findet man das? 

•  Tady se nejí maso. •  Hier isst man kein Fleisch. 

•  Tady se nejezdí na kole. •  Hier fährt man nicht Rad. 

•  Nemělo by se konzumovat moc cukru. •  Man soll nicht zu viel Zucker konsumieren. 

•  Tady je spousta atrakcí. •  Hier gibt es viele Attraktionen. 

•  Dá se to ještě opravit? •  Kann man das noch reparieren? 

•  Je ve vesnici nějaká banka? •  Gibt es eine Bank im Ort? 

•  Některé dny by se mělo zůstat v posteli. •  An manchen Tagen sollte man im Bett 
bleiben. 

•  Je třeba dávat pozor na detaily. •  Man muss auf die Details achten. 

•  Učíme se anglicky. •  Man lernt englisch. 

•  Existuje nějaká alternativa? •  Gibt es eine Alternative? 

•  Člověk by měl dělat něco pro zdraví. •  Man sollte etwas für die Gesundheit tun. 

•  Člověk by se měl pokusit říct to nahlas. •  Man soll versuchen es laut zu sagen. 

•  Tady se mluví německy •  Hier spricht man deutsch. 

•  K tomu existuje ještě jedna varianta. •  Da gibt es noch eine andere Variante. 

•  Jak se to řekne anglicky? •  Wie sagt man das auf Englisch? 

•  Je tady hodně problémů. •  Es gibt viele Probleme. 

•  Jak se může pomoci? •  Wie kann man helfen? 

•  V této hře se vytváří virtuální svět. •  In diesem Spiel erschafft man eine virtuelle 
Welt. 

•  Tady se mluví německy •  Hier spricht man deutsch. 

•  Bylo hodně protestů. •  Es gab sehr viel Protest. 

•  Tady se nekouří. •  Hier raucht man nicht. 
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•  Na to se dá dívat tak i tak. •  Man kann die Dinge so oder so sehen. 

•  Děti se nesmí bít. •  Man darf keine Kinder schlagen. 

•  Kam se může jít na procházku? •  Wo kann man spazieren gehen? 

•  Je něco nového? •  Gibt es etwas Neues? 

•  Není nic nového. •  Es gibt nichts Neues. 

•  Byla dlouhá debata. •  Es gab eine lange Debatte. 

•  Je tady nějaké knihkupectví? •  Gibt es hier eine Buchhandlung? 

•  Francouzsky se mluví ve Francii. •  Französisch spricht man in Frankreich. 

•  Je tady nějaký supermarket? •  Gibt es hier einen Supermarkt? 

•  Je mnoho pro i proti argumentů. •  Es gibt viele pro- und Kontraargumente. 

•  Na palubě je zábavní program. •  An Bord gibt es ein Showprogramm. 

•  Je spousta možností. •  Es gibt viele Möglichkeiten. 

•  Kde se dostanou lístky? •  Wo kann man die Eintrittskarten bekommen? 

•  Může se ta loď pronajmout? •  Kann man das Boot auch mieten? 

•  Vysvědčení se dávají před prázdninami. •  Zeugnisse gibt es vor den Ferien. 

•  Byla velká diskuze. •  Es gab eine große Diskussion. 
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Lekce_28_man_es gibt_karty      

Wo kann man spazieren 
gehen? 

Bei Gewitter darf man auf 
keinen Fall schwimmen. 

Man sollte etwas für die 
Gesundheit tun. 

Man soll nicht zu viel Zucker 
konsumieren. 

Das kann man sehr leicht 
verwechseln. 

Man darf keine Kinder 
schlagen. 

Wo findet man das? 
An manchen Tagen sollte man 

im Bett bleiben. 
Kann man das noch 

reparieren? 

In diesem Spiel erschafft man 
eine virtuelle Welt. 

Kann man das Boot auch 
mieten? 

Hier raucht man nicht. 

Hier spricht man deutsch. Hier fährt man nicht Rad. 
Man soll versuchen es laut zu 

sagen. 

Wo kann man die 
Eintrittskarten bekommen? 

Hier spricht man deutsch. Man lernt englisch. 
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Člověk by měl dělat něco pro 
zdraví. 

Za bouřky se nesmí v žádném 
případě plavat. 

Kam se může jít na 
procházku? 

Děti se nesmí bít. To se může snadno zaměnit. 
Nemělo by se konzumovat 

moc cukru. 

Dá se to ještě opravit? 
Některé dny by se mělo zůstat 

v posteli. 
Kde se to najde? 

Tady se nekouří. Může se ta loď pronajmout? 
V této hře se vytváří virtuální 

svět. 

Člověk by se měl pokusit říct 
to nahlas. 

Tady se nejezdí na kole. Tady se mluví německy 

Učíme se anglicky. Tady se mluví německy Kde se dostanou lístky? 
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Wie kann man helfen? Hier fährt man nicht Rad. Hier isst man kein Fleisch. 

Wo kann man die 
Eintrittskarten bekommen? 

Man kann die Dinge so oder 
so sehen. 

Man ist schlecht unterrichtet. 

Es gibt eine nationale und eine 
internationale Ebene. 

Gibt es hier kein 
Waschbecken? 

Hier gibt es viele Attraktionen. 

E gibt viele europäische 
Staaten. 

Heute gibt es Fisch mit 
Tomatensauce. 

Für meine Entscheidung gibt 
es viele Gründe. 

Es gibt noch Möglichkeiten 
zur Verbesserung. 

Für einen Lebenslauf gibt es 
eine Vorlage. 

Zeugnisse gibt es vor den 
Ferien. 

Gibt es eine Bank im Ort? 
Es gibt viele Arten von 

Primaten. 
Es gibt viele Möglichkeiten. 
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Tady se nejí maso. Tady se nejezdí na kole. Jak se může pomoci? 

Jsou špatně informováni Na to se dá dívat tak i tak. Kde se dostanou lístky? 

Tady je spousta atrakcí. Není tu žádné umyvadlo? 
Je národní a mezinárodní 

rovina. 

Pro mé rozhodnutí je mnoho 
důvodů. 

Dnes je ryba s tomatovou 
omáčkou. 

Je mnoho Evropských států. 

Vysvědčení se dávají před 
prázdninami. 

Pro životopis existuje 
předloha. 

Stále jsou možnosti ke 
zlepšování. 

Je spousta možností. 
Existuje mnoho druhů 

primátů. 
Je ve vesnici nějaká banka? 
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Es gab eine lange Debatte. Es gab sehr viel Protest. 
Es gab eine große 
Pressekonferenz. 

Gibt es weitere Fragen? 
Gibt es hier eine 
Buchhandlung? 

An Bord gibt es ein 
Showprogramm. 

Hier gibt es keinen Spielplatz 
für Kinder. 

Es gibt viele Probleme. 
In Frankreich spricht man 

Französisch. 

Französisch spricht man in 
Frankreich. 

Wie sagt man das auf 
Englisch? 

Man muss auf die Details 
achten. 

Man soll das Zimmer sauber 
halten. 

Gibt es hier einen Supermarkt? 
Gibt es eine Cafeteria in der 

Umgebung? 

Gibt es hier auch Wein? Was gibt es zum Dessert? Gibt es eine Alternative? 
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Byla velká tisková konference. Bylo hodně protestů. Byla dlouhá debata. 

Na palubě je zábavní program. Je tady nějaké knihkupectví? Jsou další otázky? 

Ve Francii se mluví 
francouzsky. 

Je tady hodně problémů. 
Tady není žádné místo na 

hraní pro děti. 

Je třeba dávat pozor na detaily. Jak se to řekne anglicky? 
Francouzsky se mluví ve 

Francii. 

Je někde v okolí nějaká 
kavárna? 

Je tady nějaký supermarket? 
Pokoj se má udržovat v 

čistotě. 

Existuje nějaká alternativa? Co je jako dezert? Je tady také víno? 
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Gibt es etwas Neues? Es gibt nichts Neues. 
Es gibt viele pro- und 

Kontraargumente. 

Gibt’s was Neues? Es gibt feste Regeln. 
Da gibt es noch eine andere 

Variante. 

Es gibt viele Probleme. Es gab eine große Diskussion. -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  
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Je mnoho pro i proti 
argumentů. 

Není nic nového. Je něco nového? 

K tomu existuje ještě jedna 
varianta. 

Existují pevná pravidla. Je něco nového? 

-  Byla velká diskuze. Je tady hodně problémů. 

 
  



 
310 

Lekce_28_man_es gibt_test      

•  Kam se může jít na procházku? ................................................................. 

•  Existuje mnoho druhů primátů. ................................................................. 

•  Je tady hodně problémů. ................................................................. 

•  Jsou špatně informováni ................................................................. 

•  Člověk by se měl pokusit říct to nahlas. ................................................................. 

•  To se může snadno zaměnit. ................................................................. 

•  Tady je spousta atrakcí. ................................................................. 

•  Francouzsky se mluví ve Francii. ................................................................. 

•  Pro životopis existuje předloha. ................................................................. 

•  Učíme se anglicky. ................................................................. 

•  Bylo hodně protestů. ................................................................. 

•  Je tady také víno? ................................................................. 

•  V této hře se vytváří virtuální svět. ................................................................. 

•  Je tady nějaké knihkupectví? ................................................................. 

•  Člověk by měl dělat něco pro zdraví. ................................................................. 

•  Tady se nejí maso. ................................................................. 

•  Stále jsou možnosti ke zlepšování. ................................................................. 

•  Některé dny by se mělo zůstat v posteli. ................................................................. 

•  Tady se mluví německy ................................................................. 

•  Je někde v okolí nějaká kavárna? ................................................................. 

•  Kde se dostanou lístky? ................................................................. 
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•  Je spousta možností. ................................................................. 

•  Pokoj se má udržovat v čistotě. ................................................................. 

•  Vysvědčení se dávají před prázdninami. ................................................................. 

•  Je něco nového? ................................................................. 

•  Je mnoho Evropských států. ................................................................. 

•  Kde se dostanou lístky? ................................................................. 

•  K tomu existuje ještě jedna varianta. ................................................................. 

•  Není nic nového. ................................................................. 

•  Tady není žádné místo na hraní pro děti. ................................................................. 

•  Je mnoho pro i proti argumentů. ................................................................. 

•  Byla velká tisková konference. ................................................................. 

•  Existují pevná pravidla. ................................................................. 

•  Byla velká diskuze. ................................................................. 

•  Dnes je ryba s tomatovou omáčkou. ................................................................. 

•  Na to se dá dívat tak i tak. ................................................................. 

•  Tady se mluví německy ................................................................. 

•  Tady se nekouří. ................................................................. 

•  Za bouřky se nesmí v žádném případě plavat. ................................................................. 

•  Není tu žádné umyvadlo? ................................................................. 

•  Co je jako dezert? ................................................................. 

•  Kde se to najde? ................................................................. 

•  Je národní a mezinárodní rovina. ................................................................. 
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•  Existuje nějaká alternativa? ................................................................. 

•  Dá se to ještě opravit? ................................................................. 

•  Děti se nesmí bít. ................................................................. 

•  Na palubě je zábavní program. ................................................................. 

•  Byla dlouhá debata. ................................................................. 

•  Je třeba dávat pozor na detaily. ................................................................. 

•  Jsou další otázky? ................................................................. 

•  Nemělo by se konzumovat moc cukru. ................................................................. 

•  Je něco nového? ................................................................. 

•  Tady se nejezdí na kole. ................................................................. 

•  Tady se nejezdí na kole. ................................................................. 

•  Jak se to řekne anglicky? ................................................................. 

•  Je ve vesnici nějaká banka? ................................................................. 

•  Ve Francii se mluví francouzsky. ................................................................. 

•  Pro mé rozhodnutí je mnoho důvodů. ................................................................. 

•  Je tady hodně problémů. ................................................................. 

•  Je tady nějaký supermarket? ................................................................. 

•  Jak se může pomoci? ................................................................. 

•  Může se ta loď pronajmout? ................................................................. 
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Lekce_28_man_es gibt_test_řešení      

•  Kam se může jít na procházku? •  Wo kann man spazieren gehen? 

•  Existuje mnoho druhů primátů. •  Es gibt viele Arten von Primaten. 

•  Je tady hodně problémů. •  Es gibt viele Probleme. 

•  Jsou špatně informováni •  Man ist schlecht unterrichtet. 

•  Člověk by se měl pokusit říct to nahlas. •  Man soll versuchen es laut zu sagen. 

•  To se může snadno zaměnit. •  Das kann man sehr leicht verwechseln. 

•  Tady je spousta atrakcí. •  Hier gibt es viele Attraktionen. 

•  Francouzsky se mluví ve Francii. •  Französisch spricht man in Frankreich. 

•  Pro životopis existuje předloha. •  Für einen Lebenslauf gibt es eine Vorlage. 

•  Učíme se anglicky. •  Man lernt englisch. 

•  Bylo hodně protestů. •  Es gab sehr viel Protest. 

•  Je tady také víno? •  Gibt es hier auch Wein? 

•  V této hře se vytváří virtuální svět. •  In diesem Spiel erschafft man eine virtuelle 
Welt. 

•  Je tady nějaké knihkupectví? •  Gibt es hier eine Buchhandlung? 

•  Člověk by měl dělat něco pro zdraví. •  Man sollte etwas für die Gesundheit tun. 

•  Tady se nejí maso. •  Hier isst man kein Fleisch. 

•  Stále jsou možnosti ke zlepšování. •  Es gibt noch Möglichkeiten zur 
Verbesserung. 

•  Některé dny by se mělo zůstat v posteli. •  An manchen Tagen sollte man im Bett 
bleiben. 

•  Tady se mluví německy •  Hier spricht man deutsch. 

•  Je někde v okolí nějaká kavárna? •  Gibt es eine Cafeteria in der Umgebung? 

•  Kde se dostanou lístky? •  Wo kann man die Eintrittskarten bekommen? 

•  Je spousta možností. •  Es gibt viele Möglichkeiten. 

•  Pokoj se má udržovat v čistotě. •  Man soll das Zimmer sauber halten. 

•  Vysvědčení se dávají před prázdninami. •  Zeugnisse gibt es vor den Ferien. 

•  Je něco nového? •  Gibt es etwas Neues? 

•  Je mnoho Evropských států. •  E gibt viele europäische Staaten. 

•  Kde se dostanou lístky? •  Wo kann man die Eintrittskarten bekommen? 

•  K tomu existuje ještě jedna varianta. •  Da gibt es noch eine andere Variante. 
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•  Není nic nového. •  Es gibt nichts Neues. 

•  Tady není žádné místo na hraní pro děti. •  Hier gibt es keinen Spielplatz für Kinder. 

•  Je mnoho pro i proti argumentů. •  Es gibt viele pro- und Kontraargumente. 

•  Byla velká tisková konference. •  Es gab eine große Pressekonferenz. 

•  Existují pevná pravidla. •  Es gibt feste Regeln. 

•  Byla velká diskuze. •  Es gab eine große Diskussion. 

•  Dnes je ryba s tomatovou omáčkou. •  Heute gibt es Fisch mit Tomatensauce. 

•  Na to se dá dívat tak i tak. •  Man kann die Dinge so oder so sehen. 

•  Tady se mluví německy •  Hier spricht man deutsch. 

•  Tady se nekouří. •  Hier raucht man nicht. 

•  Za bouřky se nesmí v žádném případě plavat. •  Bei Gewitter darf man auf keinen Fall 
schwimmen. 

•  Není tu žádné umyvadlo? •  Gibt es hier kein Waschbecken? 

•  Co je jako dezert? •  Was gibt es zum Dessert? 

•  Kde se to najde? •  Wo findet man das? 

•  Je národní a mezinárodní rovina. •  Es gibt eine nationale und eine internationale 
Ebene. 

•  Existuje nějaká alternativa? •  Gibt es eine Alternative? 

•  Dá se to ještě opravit? •  Kann man das noch reparieren? 

•  Děti se nesmí bít. •  Man darf keine Kinder schlagen. 

•  Na palubě je zábavní program. •  An Bord gibt es ein Showprogramm. 

•  Byla dlouhá debata. •  Es gab eine lange Debatte. 

•  Je třeba dávat pozor na detaily. •  Man muss auf die Details achten. 

•  Jsou další otázky? •  Gibt es weitere Fragen? 

•  Nemělo by se konzumovat moc cukru. •  Man soll nicht zu viel Zucker konsumieren. 

•  Je něco nového? •  Gibt’s was Neues? 

•  Tady se nejezdí na kole. •  Hier fährt man nicht Rad. 

•  Tady se nejezdí na kole. •  Hier fährt man nicht Rad. 

•  Jak se to řekne anglicky? •  Wie sagt man das auf Englisch? 

•  Je ve vesnici nějaká banka? •  Gibt es eine Bank im Ort? 

•  Ve Francii se mluví francouzsky. •  In Frankreich spricht man Französisch. 
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•  Pro mé rozhodnutí je mnoho důvodů. •  Für meine Entscheidung gibt es viele 
Gründe. 

•  Je tady hodně problémů. •  Es gibt viele Probleme. 

•  Je tady nějaký supermarket? •  Gibt es hier einen Supermarkt? 

•  Jak se může pomoci? •  Wie kann man helfen? 

•  Může se ta loď pronajmout? •  Kann man das Boot auch mieten? 
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