
6. Anlage 

6. 1 Ich 

ich, ịch 

[ɪç] 

osobní zájm. 

ich, meiner (kniž.), mir, mich 

 

překladové ekvivalenty 

A já (označení sebe/vlastní osoby) 

B já, který 

 

A já  

označení sebe/vlastní osoby 

 

Ich entscheide mich erst morgen.  

Rozhodnu se až zítra. 

 

Er antwortete statt mir/meiner.  

Odpověděl místo mě. 

 

Tu(e) mir den Gefallen und hör auf zu lügen.  

Udělej mi laskavost a přestaň lhát. 

 

Du bist mir aber ein Held. 

Ty jsi mi ale hrdina. 

 

Die Angelegenheit geht mich nichts an.  

Tato záležitost se mě/mne netýká. 

 

Das ist mir (persönlich) wichtig. 

To je pro mě (osobně) důležité. 

 

Ich verstehe sein Argument einfach nicht. 

Já (osobně) jeho argumentu zkrátka nerozumím. 

 

Hi, Mom, öffne die Tür. Ich bin's. 

Ahoj, mami, otevři dveře. To jsem já. 

 

Sind Sie Herr Schmidt? – Ja, das bin ich. 

Jste pan Schmidt? – Ano, jsem to/to jsem já. 

 

Das war nicht ich, wer es ihm gesagt hat, sondern jemand anderes. 

Nebyl jsem to já, kdo mu to řekl, ale někdo jiný. 

 

 

B já, který 

v konstrukci osobní zájmeno + vztažná věta se v němčině osobní zájmeno zprav. opakuje 

 

Ich, der/die ich normalerweise keinerlei Schlafprobleme habe, wache regelmäßig um drei Uhr 

früh auf, ohne dann wieder einzuschlafen. 



Já, který/která normálně nemám problémy se spánkem, se pravidelně budím ve tři ráno a už 

znovu neusnu. 

 

Wie soll ich mich an den Weg erinnern? Das war nicht ich, der da gefahren ist. 

Jak si mám tu cestu pamatovat? To jsem nebyl já, který tudy jel. 

 

Synonyma 

A - meine Wenigkeit (žert.) 

A - meinereiner (neform.) 

 

Slovotvorba 

das Ich, die Ich-AG (Ein-Person-Unternehmen), das Ich-Bewusstsein, ichbezogen, die 

Ichbezogenheit, das Ich-Ideal, der Ich-Erzähler, die Ich-Erzählung, die Ich-Form, das Ich-

Gefühl, der Ichlaut, der Ich-Mensch, der Ichroman, die Ich-Sucht, ichsüchtig 

 

dialektální varianty 

i – (neform.) v Bavorsku, Rakousku, Švábsku, Švýcarsku 

ick – (neform.), icke (zdůrazněná forma) - v Berlíně  

isch – (neform.) Kiezdeutsch NB 

 

NB: 

Kiezdeutsch je jazyk, který se vyvinul mezi mladými lidmi tureckého, německého, arabského 

a bosenského původu. Slouží k ústní komunikaci převážně v těch oblastech, ve kterých žijí 

společně lidé různých zemí. Není tak vázán na jednu konkrétní oblast, ale můžeme jej slyšet v 

Berlíně, Kolíně nad Rýnem, Bavorsku, Rakousku i jinde. 

 

 

6. 2 Euer 

euer, eu|er 

[ˈɔɪ̯ɐ] 

Přivlastňovací zájm. 

euer, eueres/eures, euerem/eurem, eueren/euren 

eure/euere, eurer/euerer, eurer/euerer, eure/euere 

euer, eueres/eures, euerem/eurem, euer 

euere/eure, eurer/euerer, euren/eueren, euere/eure 

 

překladové ekvivalenty 

A váš 

A svůj 

B váš 

B svůj 

C váš 

C svůj 

D Váš 

 

 

A váš 

A svůj 

přivlastňuje živé bytosti, předměty a abstrakta skupině osob, které tykáme 



stojí před podstatným jménem 

 

Im Urlaub im Ausland könnt ihr eure englischen Sprachfähigkeiten trainieren. NB 

Na dovolené v zahraničí můžete trénovat své jazykové dovednosti v angličtině. 

 

Wenn ihr euer ganzes Taschengeld ausgegeben habt, fragt eure Eltern um Hilfe. NB 

Pokud jste utratili celé své kapesné, zeptejte se svých rodičů, jestli vám pomohou. 

 

Wir wollen euch für euer langjähriges Engagement im Namen der ganzen Firma danken. NB 

Chceme vám poděkovat jménem celé firmy za vaši dlouholetou angažovanost. 

 

Der Schreibwettbewerb stellt die Chance dar, euer literarisches Talent unter Beweis zu 

stellen. NB 

Soutěž v psaní představuje šanci dokázat, že máte literární talent. 

 

 

B váš  

B svůj 

stojí bez samostatně bez podstatného jména, které je známé z kontextu 

 

Beschwert euch nicht darum. Die Entscheidung war die eure. NB 

Nestěžujte si na to. To rozhodnutí bylo vaše. 

Nestěžujte si na to. Vy jste se tak rozhodli. 

 

Ich habe alles getan, was in meinen Kräften war. Der Misserfolg ist meiner, nicht eurer. NB 

Udělal jsem vše, co bylo v mých silách. Ten neúspěch je můj, ne váš. 

 

Der Mann schrie wütend die Soldaten an: „Ihr habt mein Haus durch den Bombenangriff 

verwüstet, jetzt verwüste ich eures.“ NB 

Muž křičel rozzuřeně na vojáky: „Rozbombardovali jste mi dům, teď zničím já váš.“ 

 

C váš 

C svůj 

označuje věc, kterou skupina osob běžně používá/dělá 

neform. 

 

Trinkt ihr euren Kaffee immer so heiß? 

Pijete (svoji) kávu vždy tak horkou? 

 

Beeilt euch, ihr müsst eure U-Bahn schaffen. 

Pospěšte si, musíte stihnout metro. 

 

Nehmt doch ein bisschen Zucker. Er macht euren Tee süß. 

Vezměte si přece trochu cukru. Tím si osladíte čaj. 

 

 

 

 

D Váš 

oslovení vysoce postavené osoby, typicky panovníků, velvyslanců 

píše se s velkým písmenem 



kniž. 

 

Wie befehlt Eure königliche Hoheit. 

Jak poroučí Vaše královská výsost. 

 

Was denkt Ihr darüber, Eure Exzellenz? 

Co si o tom myslíte, Vaše Excelence? 

 

„Eure Majestät, dies ist die Königin von Frankreich!“, rief er aus. 

„Vaše Výsosti, to je královna z Francie!“, zvolal. 

 

Seine Knie zitterten, als er schließlich sagte: „Wenn Ihr gestattet, Eure Majestät, so habe ich 

nur einen einzigen Wunsch." 

Jeho kolena se třásla, když konečně řekl: „Když dovolíte Vaše Výsosti, mám jen jedno jediné 

přání.“ 

 

 

Synonyma 

 

Antonyma 

 

Slovotvorba 

das Eure, euerseits, euersgleichen, euerthalben, euertwegen, euertwillen, eurerseits, eurige 

 

NB: 

Po zájmenu euer- se následující adjektivum skloňuje v singuláru jako po členu neurčitém, 

např. Wir wollen euch für euer langjähriges Engagement im Namen der ganzen Firma 

danken., a v plurálu jako po členu určitém, např. Im Urlaub im Ausland könnt ihr eure 

englischen Sprachfähigkeiten trainieren. 

 

NB:  

Pokud zájmeno euer- stojí samostatně a vztahuje se k podstatnému jménu, které je známé 

z kontextu, tak se u zájmena používají plné koncovky, např. Der Misserfolg ist meiner, nicht 

eurer. 

 

6. 3 Es 

es, ẹs 

[ɛs] 

osobní zájm. 

es, seiner (kniž.), ihm, es 

 

překladové ekvivalenty 

A ono (označení osoby nebo věci středního rodu) 

B ono (formální podmět) 

C to (formální předmět) 

D tzv. Platzhalter 

E to (korelát) 

 

A ono 

označení osoby nebo věci středního rodu, o které se mluví 



zájmeno (Prowort) odkazující na předem zmíněné substantivum ve funkci podmětu nebo 

předmětu 

 

Wo war das Mädchen gestern? – Es/Sie war mit seiner/ihrer Oma beim Arzt. NB 

Kde je to děvče? – Bylo/Byla s babičkou u lékaře. 

 

Das Kind lächelt immer. Dank seiner/ihm habe ich gleich bessere Laune. 

To dítě se pořád usmívá. Díky němu mám hned lepší náladu. 

 

Das Modell ist gar nicht dumm. – Wirklich? Worüber hast du mit ihm/ihr gesprochen? NB 

Ta modelka vůbec není hloupá. – Vážně? O čem ses s ní bavil? 

 

Du kannst mit dem Kaninchen nicht immer nur spielen, sondern du musst dich auch um es 

kümmern. 

Nemůžeš si s tím králíkem pořád jen hrát, ale musíš se o něj také starat. 

 

B ono 

formální podmět 

používá se u sloves označujících povětrností jevy, zvuky; u sloves, která vyžadují doplnění 

(Dat./Akk.), u přísudku jmenného se sponou, kdy adjektiva označují smyslové vnímání nebo 

časový údaj 

do češtiny se zprav. nepřekládá 

 

Es hat fast die ganze Nacht geschneit. 

Skoro celou noc sněžilo. 

 

Es klopft an die Tür. 

Někdo klepe (na dveře). 

 

Morgen früh ist es immer kalt. 

Brzy ráno je vždycky zima. 

 

Es ist früh für das Aufstehen. 

Na vstávání je ještě brzo. 

 

Es scheint, dass … 

Zdá se, že … 

 

Geht es dir heute schon besser? 

Je ti dnes už lépe? 

 

Bei irgendwelcher Verletzung am Arbeitsplatz handelt es sich um einen Arbeitsunfall.  

Při jakémkoliv zranění na pracovišti se jedná o pracovní úraz. 

 

Es gibt viele Menschen, die Desinformationen glauben. 

Existuje hodně lidí, kteří věří dezinformacím. 

 

C to 

formální předmět 

ve spojeních 

 



Die Mütter meinen es mit ihren Kindern immer gut. 

Matky to se svými dětmi myslí vždycky dobře. 

 

Ich hatte es heute Morgen eilig. 

Měl jsem dnes ráno na spěch. 

 

Du machst es dir unnötig schwer, wenn du so viel auf einmal lernen willst. 

Zbytečně si to komplikuješ, když se toho chceš najednou naučit tolik. 

 

 

D tzv. Platzhalter 

zájmeno obsadí první místo v oznamovací větě, aby se podmět a adverbiální určení dotaly do 

pozice rématu 

do češtiny se nepřekládá 

 

Es haben viele Menschen an dieser Veranstaltung teilgenommen. 

Této akce se zúčastnilo hodně lidí. 

 

Es wurde an der Hochzeit meines Bruders viel getrunken. 

Na svatbě mého bratra se hodně pilo. 

 

Es sind viele Studenten zur Vorlesung gekommen. 

Na přednášku přišlo hodně studentů. 

 

Es wurde ein dreißigjähriger Mann verhaftet. 

Byl zatčen třicetiletý muž. 

 

 

E to 

korelát 

zájmeno es odkazuje „dopředu“ vedlejší větu podmětnou nebo předmětnou 

 

Es freut mich, dich kennen zu lernen. 

Těší mě, že tě poznávám. 

 

Er bedauert es, dass er mit seinen Eltern jahrelang nicht gesprochen hat. 

Lituje toho, že se svými rodiči roky nemluvil. 

 

Sie findet es gut, den Urlaub am Meer zu verbringen. 

Přijde jí fajn strávit dovolenou u moře. 

 

 

NB: 

U podstatných jmen typu das Mädchen, das Fräulein, das Modell, das Rotkäppchen, které 

jsou rodu středního (gramatický rod), ale označují osoby ženského pohlaví (přirozený rod), 

můžeme použít, jak zájmeno rodu středního, tak rodu ženského. Záleží na tom, jestli 

zohledňujeme gramatický nebo přirozený rod. 

 

 



6. 4 Jemand 

jemand, je|mand 

[jeːmant] 

neurčité zájm. 

jemand, jemandes, jemandem/jemand, jemanden/jemand 

 

Překladové ekvivalenty 

někdo 

 

někdo 

označení blíže neurčité osoby 

jen sg. 

 

Endlich sagt es einmal jemand. 

Konečně to jednou někdo řekne nahlas. 

 

Kennst du jemanden/jemand, der dir Geld leihen könnte? 

Znáš někoho, kdo by ti mohl půjčit peníze? 

 

Jemandem/Jemand macht der verregnete Sommer nichts aus. 

Někomu deštivé léto nevadí. 

 

Viele Menschen wünschten sich jemanden/jemand, der ihnen zuhören würde. 

Hodně lidí by si přálo někoho, kdo by jim naslouchal. 

 

Wer von jemandem/jemand Respekt verlangt, muss diesen auch selbst respektieren. 

Když někdo požaduje něčí respekt, musí ho sám také respektovat. 

 

Er hat die Ausschreibung gewonnen? – Ja, er ist offensichtlich jemandes guter Freund. 

On ten konkurs vyhrál? – Ano, očividně je něčí dobrý kamarád/přítel. 

 

 

Synonyma 

 

Antonyma 

niemand 

keiner 

 

Slovotvorba 

irgendjemand 

 
 

6. 5 Kein 

kein-, kein- 

[ˈkajn] 

neurčité zájm. 

kein, keines, keinem, keinen 

keine, keiner, keiner, keine 

kein, keines, keinem, kein 

keine, keiner, keinen, keine 



Překladové ekvivalenty 

žádný 

 

 

žádný 

vylučuje existenci živých bytostí, předmětů a abstrakt 

 

Hass ist kein gutes Gefühl. NB 

Nenávist není dobrý pocit. 

 

Er forderte Recht, bekam aber keines. 

Žádal právo, ale žádného se mu nedostalo. 

 

Das bedarf sicher keines weiteren Kommentars. NB 

To jistě nevyžaduje žádný další komentář. 

 

Dieses Jahr war er keinen einzigen Tag krank. NB 

Tento rok nebyl nemocný jediný den. 

 

Der Hallenfußball hat in der Schweiz keine große Tradition. NB 

Sálová kopaná nemá ve Švýcarsku (žádnou) velkou tradici. 

 

Umweltschutz ist kein neues Thema in der Gesellschaft. NB 

Ochrana životního prostřední není ve společnosti novým tématem. 

 

Die Verhandlungen haben zu keinem eindeutigen Ergebnis geführt. NB 

Jednání nevedla k jednoznačnému výsledku. 

 

In naher Zukunft werden keine großen Änderungen vorgenommen. NB 

V blízké budoucnosti se (žádné) velké změny dělat nebudou. 

 

In seinen Geschichten findet sich kein einziger durchweg positiver Held. NB 

V jeho příbězích se nenachází jediný úplně/vysloveně pozitivní/kladný hrdina. 

 

 

Synonyma 

 

Antonyma 

jemand, etwas 

 

Slovotvorba 

keinerlei, keinerseits, keinesfalls, keineswegs, keinmal 

 

NB: 

Po zájmenu kein- se následující adjektivum skloňuje v singuláru jako po členu neurčitém, 

např. Hass ist kein gutes Gefühl., a v plurálu jako po členu určitém, např. keine großen 

Änderungen.  

 

  



6. 6 Grammatik in den Außentexten (SIEB N-Č)  

 

 

 



 

 


