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SLOVO ÚVODEM 
Čím více jazyků ovládáme, tím více výhod nám to v dnešním světě přináší.

Naučit se dalšímu jazyku je potřebné.

Naše země je z velké části obklopena územím, kde se mluví německy. 

Německy mluví ve světě více než 100 000 000 lidí.

Český i německý jazyk se po staletí vyvíjely vedle sebe v centru Evropy a navzájem se ovlivňovaly.

Gramatická stavba češtiny i němčiny má v mnoha případech podobnou logiku.

Naučit se němčině je snadné.
Proto vám nabízíme tuto publikaci, která si klade za cíl pomoci vám všem, tak zvaným „věčným
začátečníkům“, abyste si mohli své zapomenuté vědomosti a dovednosti co nejkratší cestou znovu
obnovit a zároveň také upevňovat.

Naše knížka není klasickou učebnicí, jak je známe ze školního vyučování, nýbrž se pokouší základy
německé gramatiky podat v jednoduché, ale utříděné formě. Rádi bychom vás přesvědčili, že
německá mluvnice je ve své podstatě velmi jednoduchá a logická.

Pokusme se tedy vniknout do základů němčiny pomocí názorných příkladů, pomůcek, cvičení
a scének na DVD i klasickou formou konverzačních frází a cvičení v knize. 

Naučme se to nejdůležitější z německé gramatiky tak, abychom dokázali porozumět a domluvit se.

Na elementární znalosti pak můžeme jednoduše navázat a dále si prohlubovat gramatiku a jazy-
kovou dovednost.

Nejdůležitější je všechno nové neustále opakovat, upevňovat, používat, rozšiřovat –
nezapomínat!

— 1 —
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JAK SE RYCHLE DOROZUMĚT

WIE KANN MAN SICH SCHNELL VERSTÄNDIGEN

Aller Anfang ist schwer

aber wo ein Wille ist, ist auch ein Weg

Každý začátek je těžký,
ale když se chce, tak to jde 

1) Die Fragen, die Sie bestimmt Ot·zky, kterÈ urËitÏ vyuûijete
nutzen werden

Was ist das? Co je to?

Wo ist das? Kde je to?

Wer ist das? Kdo je to?

Wie alt ist er? Jak je starý? (Kolik je mu let?)

Wie viel Freunde hat er? Kolik má přátel?

Woher ist er? Odkud je?

Wohin geht er? Kam jde?

Warum ist er hier? Proč je tady?

Wann ist er gekommen? Kdy přišel?

— 3 —
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Seit wann ist er hier? Od kdy je tady?

Bis wann bleibt er hier? Dokdy tady zůstane?

Durch Fragen wird man klug
Otázkami se člověk učí

2) Hˆflichkeit n¸tzt dem Hˆflichen Se zdvo¯ilostÌ nejd·l dojdeö

Danke. Vielen Dank. Děkuji. Děkuji mnohokrát.

Bitte. Prosím.

Nichts zu danken. Není zač.

Gern geschehen. Rádo se stalo.

Entschuldigung. Entschuldigen Sie mich. Omluvte mě.

Verzeihung. Verzeihen Sie mir. Promiňte.

Gestatten Sie mir,… Dovolte mi, …

Einen Augenblick bitte. Okamžik prosím.

Sehr angenehm.  Es freut mich. Těší mě.

Herzlich willkommen. Srdečně vítám(e).  

Kommen Sie herein. Pojďte dál.  

Legen Sie ab, bitte. Odložte si, prosím. 

Nehmen Sie Platz, bitte. Posaďte se, prosím.

Machen Sie es sich bequem. Udělejte si pohodlí.

Was darf ich Ihnen anbieten? Co vám mohu nabídnout?

Machen Sie sich bitte keine Umstände. Neobtěžujte se, prosím.  

— 4 —
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Bedienen Sie sich. Poslužte si.

Das macht nichts. To nevadí.

Leider. Bohužel.

Schade. Škoda.

Es tut mir Leid. Je mi líto. Lituji.

Mit dem Hute in der Hand kommt man durch das ganze Land
S kloboukem smeknutým projdeš celou zemí

3) Wir treffen gern alte und neue R·di potk·v·me starÈ i novÈ p¯·tele
Freunde

Schau mal, Hans! Podívej se, Honza!

Hallo Hans! Ahoj, Honzo!

Grüß dich! Nazdar!

Wie geht's? Jak se máš?

Es geht. Ujde to.

Schön, dich wieder mal zu sehen! Je pěkné tě zase jednou vidět.

Bist du einverstanden? Souhlasíš?

Also abgemacht. Ujednáno.

Tschüs. Ahoj (při loučení).

Mach's gut! Měj se dobře!

Bis dann! Tak příště!

Guten Tag, Frau Kurz. Dobrý den, paní Kurzová.

Guten Abend, Herr Meister. Dobrý večer, pane Meister.

(Guten) Morgen. Dobré ráno.

Auf Wiedersehen. Na shledanou.

— 5 —
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Bis morgen. Na shledanou zítra.

Glückliche Reise! Gute Fahrt! Šťastnou cestu!

Viel Vergnügen! Příjemnou zábavu! 

Es freut mich, Sie kennenzulernen. Těší mě, že vás poznávám.

Gestatten Sie mir, mich vorzustellen. Dovolte, abych se představil.

Mein Name ist … Jmenuji se …

In der Not erkennt man den Freund
V nouzi poznáš přítele

— 6 —
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4) Darf ich Ihnen meine Familie Mohu v·m p¯edstavit svou rodinu?
vorstellen?

Das ist meine Frau. To je moje paní (manželka).

Das ist mein Mann. To je můj muž (manžel).

Das sind unsere Kinder. To jsou naše děti.

Meine Tochter Grete und mein Sohn Hans. Moje dcera Greta a syn Hans.

Kennen Sie meine Eltern? Znáte moje rodiče?

Das ist meine Mutter. To je moje matka.       

Das ist mein Vater. To je můj otec.

Wo sind unsere Großeltern Kde je babička a dědeček?
(die Oma und Opa)?

Wir sind ihre Enkelkinder. Jsme jejich vnoučata.

Onkel Gerd ist der Bruder meines Vaters. Strýc Gerd je bratr mého otce.

Tante Inge ist die Schwester meiner Mutter.Teta Inge je sestra mé matky.

Wir sind ihre Nichte und ihr Neffe. My jsme její neteř a synovec.

Ihre Kinder sind unsere Cousine Její děti jsou naše sestřenice a bratranec.
und unser Cousin.

Kennst du meinen Schwager? Znáš mého švagra?

Er ist noch ledig. Je ještě svobodný.

Nein, ich kenne nur deine Schwägerin. Ne, znám jen tvou švagrovou.

Sie ist schon verheiratet. Je už vdaná.

Seine Schwiegermutter ist geschieden. Jeho tchyně je rozvedená.

Ihr Schwiegervater ist verwitwet. Její tchán je vdovec.

Gleich sucht sich, gleich findet sich
Verwandte Seelen finden sich

Vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá
Spřízněné duše se najdou

— 7 —
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5) Wir wollen neue L‰nder Chceme pozn·vat novÈ kraje
kennenlernen

Womit fahren Sie? Čím jedete?

Wir fahren mit dem Zug. Pojedeme vlakem.

Wie kommen wir zum Bahnhof? Jak se dostaneme k nádraží?

Ihr fahrt mit dem Bus. Pojedete autobusem. 

Wo ist die Bushaltestelle? Kde je zastávka autobusu? 

Er fährt lieber mit seinem Auto. On jezdí raději svým autem.

Er sucht schon wieder eine Tankstelle. Už zase hledá čerpací stanici. 

Ich fliege am liebsten mit dem Flugzeug. Já létám nejraději letadlem.

Ist es weit zum Flughafen? Je to daleko na letiště?

Wir wandern gern. Rádi pěstujeme turistiku.

Wäre es nicht besser, zu Fuß zu gehen? Nebylo by lepší jít pěšky?

Schritt vor Schritt kommt auch ans Ziel
Krok za krokem se také dojde k cíli

Wir suchen eine ‹bernachtung Hled·me nocleh

Haben  Sie freie Zimmer? Máte volné pokoje?

Ich habe bei Ihnen ein Zimmer bestellt. Objednal jsem si u vás pokoj.

Ich möchte ein Einzelzimmer (Doppelzimmer). Chtěl bych jednolůžkový (dvoulůžkový) pokoj.

Wir möchten ein Zimmer für zwei Nächte. Chtěli bychom pokoj na dvě noci.

Reservieren Sie mir ein Appartement. Rezervujte mi apartmá. 

Wie viel kostet das Zimmer pro Tag? Kolik stojí pokoj na jeden den?

Hier ist mein Personalausweis. Tady je můj občanský průkaz.

Bringen Sie mir mein Gepäck ins Zimmer. Doneste mi zavazadla do pokoje.

— 8 —
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Kann ich das Frühstück ins Zimmer Mohu dostat snídani do pokoje?
bekommen?

Wie man sich bettet, so liegt man
Jak si kdo ustele, tak si lehne

Kennen Sie sich hier gut aus? Vyzn·te se tady dob¯e?

Darf ich Sie um eine Auskunft bitten? Mohu vás poprosit o informaci?

Wie komme ich zum Hauptplatz, bitte? Jak se prosím dostanu na hlavní náměstí?

Welche Straßenbahn fährt ins Stadtzentrum? Která tramvaj jede do centra? 

Ist es weit zu der U-Bahn Station? Je to daleko ke stanici metra?

Sie gehen diese Straße geradeaus. Půjdete touto ulicí rovně.

Sie müssen bis zur Kreuzung fahren. Musíte jet až ke křižovatce.

Dort biegen Sie rechts (links) ab. Tam zahnete doprava (doleva).

Wo finde ich den nächsten Taxistand? Kde najdu nejbližší stanoviště taxíků?

Gleich um die Ecke ist der Supermarkt. Hned za rohem je supermarket.

Mit Fragen kommt man nach Rom
Kdo jazyk má, do Říma se doptá

— 9 —
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6) Wir gehen einkaufen. Jdeme nakupovat. Co si p¯ejete?
Was w¸nschen Sie?

Wo ist die Abteilung für Nahrungsmittel? Kde je oddělení potravin?

Bekommt man hier Brot (Brötchen, Milch, Dostane se zde chléb (housky, mléko,
Butter, Käse, Wurst, Schinken)? máslo, sýr, salám, šunka)?

Gibt es hier die Abteilung für Obst Je zde oddělení ovoce a zeleniny?
und Gemüse?

Geben Sie mir ein Kilo Äpfel Dejte mi kilo jablek (pomerančů, citronů).
(Apfelsinen, Zitronen).

Ich möchte ein halbes Kilo Chtěl bych půl kila hroznů (meruněk).
Weintrauben (Aprikosen).

Ich möchte 250 Gramm Erdbeeren. Chtěl bych 25 dkg jahod.

Ich nehme zwei Flaschen Wein, fünf Flasch- Vezmu si dvě láhve vína, pět lahví piva
en Bier und eine Büchse sauere Gurken. a konzervu kyselých okurek.

Wo finde ich Mineralwasser und Fruchtsäfte? Kde najdu minerálku a ovocné šťávy?

Der Appetit kommt mit dem Essen
S jídlem roste chuť

Was kaufen bei Ihnen die meisten Co u vás nakupuje většina turistů?
Touristen ein?

In diesem Spezialgeschäft bekommt man V tomto specializovaném obchodě se dostanou     
schöne Sachen aus geschliffenem Glas. krásné věci z broušeného skla.

Mir gefallen vor allem die schönen Mně se líbí především ty krásné sklenice na víno,
Weingläser, Kompottschalen, der Krug kompotové misky, džbán a ta velká váza.
und die große Vase.

— 10 —
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In dieser Boutique bekomme ich bestimmt V tomto butiku dostanu jistě krásné módní zboží.
schöne Modeware.

Es wurde kalt, ich brauche einen warmen Ochladilo se, potřebuji teplý svetr.
Pulli.

Haben Sie einen Badeanzug in meiner Máte plavky v mé velikosti?
Größe?

Die seidenen Schals (Halstücher) sind Ty hedvábné šály (šátky) jsou vkusné.
geschmackvoll.

Kleider machen Leute
Šaty dělají člověka

Wir sind mit dem Einkauf fertig. Jsme s nákupem hotovi.         

Wir bezahlen die Ware an der Kasse. Zaplatíme zboží u pokladny.

Kann man hier mit Euro bezahlen? Může se zde platit eury?

Hier bezahlt man mit Eurobanknoten. Zde se platí eurobankovkami.

Ich habe kein Kleingeld. Nemám drobné.

Geben Sie mir zurück? Dáte mi nazpět?

Ich kann Ihnen die Banknoten wechseln. Mohu vám bankovky rozměnit.

Ich bezahle in bar. Zaplatím v hotovosti.

Ich bezahle mit Kreditkarte, ich habe Zaplatím kreditní kartou, nemám hotovost.
kein Bargeld.

— 11 —
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Hier haben Sie den Kassenschein Tady máte pokladní blok (účet).
(die Rechnung).

Wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert
Kdo šetří, má za tři. (Kdo pohrdá haléřem, není hoden tolaru)

7) Wir sind hungrig und durstig ñ M·me hlad a ûÌzeÚ ñ obËerstvenÌ
Erfrischung

Findet man hier bitte ein Restaurant? Najdeme zde prosím nějakou restauraci?

– eine Gaststätte? – hospodu?

– eine Weinstube? – vinárnu?

– ein Café? – kavárnu?

– wenigstens eine Imbissstube? – alespoň bufet?

Hunger ist der beste Koch. (Der Bauch lässt sich nicht mit den Worten abspeisen)

Hlad je nejlepší kuchař. (Hlad slovy nenasytíš)

— 12 —
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Ist der Tisch frei? Je ten stůl volný?

Dieser Tisch ist besetzt (reserviert). Ten stůl je obsazený (rezervovaný).

Bringen Sie uns die Speisekarte Přineste nám jídelní (nápojový) lístek.
(Getränkekarte). 

Wir werden zu Mittag (zu Abend) essen. Budeme obědvat (večeřet).

Was können Sie uns anbieten? Co nám můžete nabídnout?

Das ist unsere Spezialität. To je naše specialita.

Wünschen Sie eine Vorspeise (eine Suppe)? Budete si přát předkrm (polévku)?

Nein, ich nehme keine Suppe. Ne, nedám si polévku.

Was wählen Sie als Hauptgericht? Co si vyberete jako hlavní jídlo?

Als Dessert möchte ich… Jako zákusek bych chtěl…

Guten Appetit! Dobrou chuť!

Mahlzeit! Dobrou chuť!

Was wünschen Sie zu trinken? Wein, Bier, Co si přejete pít? Víno, pivo, minerálku   
Mineralwasser oder Saft? nebo džus?

Zum Essen trinken wir Wein. K jídlu budeme pít víno.                

Zum Wohl! Prosit! Na zdraví!

Der Rausch liegt im letzten Glas
(Opojení je v poslední sklenici.) V nejlepším se má přestat

Herr Ober, wir möchten zahlen! Pane vrchní, chtěli bychom platit!

Hier haben Sie die Rechnung. Tady máte účet.

Das macht zusammen …Euro und … Cent. Dohromady je to …euro a … centů.

Bitte, … Euro. Das stimmt so. Prosím, … euro. To je v pořádku.

— 13 —
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8) Was soll man mit der Freizeit tun? Co si poËÌt s voln˝m Ëasem?

Was ist dein Hobby? Jaký je tvůj koníček?

Sport ist mein Hobby. Sport je moje hoby.

Ich spiele Fußball (Volleyball, Tennis). Hraji fotbal (volejbal, tenis).     

Ich gehe schwimmen. Chodím plavat.

Im Winter laufe ich Ski. V zimě lyžuji.

Wir gehen gern kegeln. Chodíme rádi hrát kuželky.

Wir spielen Squash. Hrajeme squash.

Ich fahre Rad. Jezdím na kole.

Ich besuche das Fitnesscenter. Navštěvuji fitcentrum.

Mein Freund treibt Boxen. Můj přítel boxuje.

Zu meinen Hobbys gehört das Reisen. K mým koníčkům patří cestování.

Ich möchte mal zum Nordpol reisen. Chtěl bych jednou cestovat k severnímu pólu.

Dem Mutigen gehört die Welt
Odvážnému štěstí přeje (Odvážnému patří svět)         

Mein Hobby ist Computer. Mým koníčkem je počítač.

Ich sammle Computerspiele. Sbírám počítačové hry.

Ich tausche Programme aus. Vyměňuji programy.

Ich surfe im Internet und unterhalte mich Surfuji na internetu a bavím se na chatu.
in Chat-Rooms.

Unser Hobby ist Tanz. Náš koníček je tanec.

Oft gehen wir in die Disco und besuchen Často chodíme na diskotéky a navštěvujeme 
Partys. párty.

— 14 —

KEJ100_sazba.indd   18KEJ100_sazba.indd   18 20.10.2009   8:41:1120.10.2009   8:41:11



Wir gehen regelmäßig ins Theater. Chodíme pravidelně do divadla.

Ich gehe oft mit meinem Freund ins Konzert. Chodím často s přítelem na koncert.

Wir lieben Komödien, Krimis und Máme rádi komedie, detektivky a dobrodružné
Abenteuerfilme. filmy.

Er sieht am liebsten fern. Dívá se nejraději na televizi.

Ich habe eine große Sammlung von CDs. Mám velkou sbírku cédéček.

Unsere Oma bevorzugt die Handarbeiten. Naše babička dává přednost ručním pracím.

Unser Opa bastelt immer etwas im Haus. Dědeček stále něco v domě kutí.

Wir machen gern Ausflüge ins Grüne. Jezdíme rádi na výlety do přírody.

Ich arbeite gern im Garten, so kann man Pracuji rád na zahradě, tak člověk může
das Angenehme mit dem Nützlichen spojit příjemné s užitečným.
verbinden.

Wir lieben Tiere. Milujeme zvířata.

Ich habe einen Hund und eine Katze. Mám psa a kočku.

Mein Bruder hat einen Kanarienvogel Bratr má kanárka a papouška.
und einen Papagei.  

Ich widme mich dem Exotenzucht. Věnuji se chovu exotů.

Sage mir, mit wem du umgehst und ich sage dir, wer du bist
Řekni mi, s kým se stýkáš a já ti řeknu, kdo jsi

9) Ich brauche die erste Hilfe! Pot¯ebuji prvnÌ pomoc!
Wo finden wir einen Arzt? Kde najdeme lékaře?

Herr (Frau) Doktor, ich fühle mich Pane doktore (paní doktorko), není mi dobře.
nicht wohl.

Ich habe Fieber. Mám horečku.
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Ich widme mich der Exotenzucht.
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Ich habe starke Kopfschmerzen. Mám silné bolesti hlavy.

Ich habe Halsschmerzen, Husten Bolí mě v krku, mám kašel a rýmu.
und Schnupfen.

Ich habe mich verletzt. Zranil jsem se.

Ich habe mir wohl den Arm (den Bein) Asi jsem si zlomil ruku (nohu).
gebrochen.

Mein Freund hat Bauchschmerzen. Můj přítel má bolesti břicha.

In der Herzgegend tut es mir weh. Bolí mě u srdce.

Ich brauche mein Medikament. Potřebuji svůj lék.

Können Sie mir meine Tabletten Můžete mi předepsat moje tablety?
verschreiben?

Ich kann nicht atmen. Nemůžu dýchat.

Es ist mir schwindig. Mám závratě.                 

Ich habe Zahnschmerzen. Bolí mě zuby.

Der Zahn rechts unten tut schrecklich weh. Zub vpravo dole mě strašně bolí.

Zeit heilt alle Wunden
Čas zhojí všechny rány

Der beste Arzt ist oft der schlechteste Patient
Nejlepší lékař je často nejhorší pacient

Wie kommen wir zu einer Apotheke? Jak se dostaneme k lékárně?

Was empfehlen Sie mir gegen Husten? Co mi doporučíte proti kašli?

– gegen Schmerzen? – proti bolesti?

– gegen Erkältung? – proti nachlazení?
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Ich habe mir wohl den Arm (das Bein)
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– gegen die Insektstiche? – proti bodnutí hmyzem? 

– gegen Verstopfung? – proti zácpě?

– gegen Durchfall? – proti průjmu?

Wie oft soll ich die Tabletten nehmen? Jak často mám tabletky brát?

Sind die Pillen rezeptfrei? Dostanu ty pilulky bez receptu?

10) Hilfe! Rufen Sie die Polizei! Pomoc! Zavolejte policii!
Ich bin bestohlen worden! Byl jsem okraden!  

Man hat mir meine Tasche Ukradli mi kabelku (peněženku).
(meine Geldtasche) gestohlen.  

Unser Auto ist wahrscheinlich gestohlen Pravděpodobně nám ukradli auto.
worden.

Mein Gepäck ist weg. Moje zavazadla jsou pryč.

Bei uns ist eingebrochen worden! Vloupali se k nám!   

Ich will den Diebstahl (den Überfall) Chci ohlásit krádež (přepadení).
anzeigen.

Seien Sie vorsichtig an dem Geldautomaten. Buďte opatrní u bankomatu.

Tragen Sie nur wenig Bargeld bei sich. Noste u sebe jen malou hotovost.

Passen Sie auf Ihre Kreditkarte auf. Dávejte pozor na svou kreditní kartu.

Wer nichts hat, verliert nichts
Kdo nic nemá, nic neztratí

Gelegenheit macht Diebe
Příležitost dělá zloděje
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(meine Geldtäsche) gestohlen.
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Ihren Führerschein, bitte. Váš řidičský průkaz, prosím.

Zeigen Sie mir Ihre Fahrzeugbescheinigung. Ukažte mi váš technický průkaz.

Was habe ich verbrochen? Čeho jsem se dopustil?

Sie müssen wegen unerlaubter Musíte zaplatit pokutu za nedovolenou
Geschwindigkeit eine Strafe bezahlen. rychlost.

Sie haben die Vorfahrt nicht beachten. Nedal jste přednost.

Hier darf man nicht parken. Tady se nesmí parkovat.

Parken verboten. Parkování zakázáno.

Ich habe eine Panne. Mám poruchu.

Ich bin ins Schleudern geraten. Dostal jsem smyk

Ein Wagen hat uns angefahren. Narazilo do nás auto. 

Hier habe ich sein Nummer. Tady mám jeho číslo. 

Ich habe die internationale Mám mezinárodní pojistku.
Versicherungskarte.

Vorsicht ist die Mutter der Weisheit
Opatrnost je matka moudrosti
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Sie haben die Vorfahrt nicht beachtet.

Dostal jsem smyk.
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1. STAVBA NĚMECKÉ VĚTY

Ovl·dat cizÌ jazyk znamen· nauËit se v nÏm myslet.

Myšlenky vyjadřujeme v mluvených i psaných projevech větami.

Věta je složena ze slov, která jsou spojena v každém jazyce ustálenými mluvnickými vazbami.

Abychom utvořili správně německou větu, musíme se nejprve seznámit s pravidly její stavby, která
jsou v německé větě poněkud pevněji stanovena než ve větě české.

Zapamatujme si tato důležitá jednoduchá pravidla:

V nÏmeckÈ vÏtÏ musÌ b˝t vûdy vyjádřený podmět:

Ich gehe nach Hause. Půjdu domů. – (já)
Es regnet. Prší. – (ono)
Es ist zehn Uhr. Je deset hodin. – (ono)
Das macht man nicht. To se nedělá. – (člověk)

UrËit˝ (Ëasovan˝) tvar slovesa je v hlavnÌ vÏtÏ vûdy jako druhý větný člen
(pozor ñ nikoliv druhÈ slovo!)

1. 2. ………. 
Grete geht in den Garten. (Greta jde do zahrady.)
Die kleine Grete geht in den Garten. (Malá Greta jde do zahrady.)
Nachmittag geht Grete in den Garten. (Odpoledne jde Greta do zahrady.)

V t·zacÌ vÏtÏ zjiöùovacÌ (odpovÏÔ je ano nebo ne) je slovosled obr·cen˝. Pokud ot·zka
zaËÌn· t·zacÌm z·jmenem (ot·zka doplÚovacÌ), sloveso stojÌ hned za nÌm.

Geht Grete in den Garten? (Půjde Greta do zahrady?)
Wohin geht die kleine Grete? (Kam jde malá Greta?)
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Greta jde do zahrady.
Malá Greta jde do zahrady.
Odpoledne jde Greta do zahrady.

Pùjde Greta do zahrady?
Kam jde malá Greta?
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Toto je pouze náhled elektronické knihy. Zakoupení její plné
verze je možné v elektronickém obchodě společnosti eReading.

http://www.ereading.cz/

