
Grammatik: Präpositionen mit Dativ und Akkusativ 

 
mit Dativ aus, bei, mit, nach, seit, von, zu 

mit Akkusativ durch, für, gegen, ohne, um + „entlang2“ 

 

 

Die Präposition entlang gibt es in zwei 

Varianten. In Kombination mit Genitiv und mit 

Akkusativ. Genitiv benutzt man dann, wenn die 

Präposition an erster Stelle kommt: Sie sind 

entlang des Flusses gelaufen. Entlang kann aber 

auch an zweiter Stelle kommen. Dann benutzt 

man Akkusativ: Gehen Sie den Fluss entlang. 

Předložka entlang existuje ve dvou variantách. 

V kombinaci se druhým a čtvrtým pádem. 

Druhý pád používáme tehdy, pokud je předložka 

v první pozici: entlang des Flusses (Fluss je až 

na druhém místě). Pokud je předložka na pozici 

druhé (den Fluss entlang), použijeme pád čtvrtý. 

Leider reicht es nicht immer, sich die 

Präpositionen zu merken. Es gibt nämlich auch 

noch Wechselpräpositionen, die man im Dativ 

aber auch im Akkusativ benutzt. Das sind alle 

Präpositionen, die nicht in der Tabelle oben 

stehen. 

Wenn man solche Präposition antrifft, muss man 

sich fragen: Wo? oder Wohin? 

 

Wir gehen in die Kirche. --- Wohin gehen wir? 

→ Akkusativ 

Die Messe findet in der Kirche statt. --- Wo 

findet die Messe statt? → Dativ 

Zapamatovat si tyto dva krátké seznamy 

předložek bohužel nestačí. Existují totiž také 

předložky, které se váží se třetím i čtvrtým 

pádem. Jsou to všechny, které nejsou uvedeny v 

tabulce výše. 

 

Pokud se s takovou předložkou setkáte, musíte si 

položit otázku Kde, nebo kam? 

 

Jdeme do kostela. --- Kam jdeme? → 4. pád 

 

Mše se koná v kostele. --- Kde se koná mše? → 

3. Pád 

Wenn Sie dann wissen, ob Sie Dativ oder 

Akkusativ brauchen, müssen Sie natürlich noch 

die richtige Formen finden. Schauen Sie sich 

doch die Übersichtstabellen an. 

Pokud již víte, zda potřebujete 3. nebo 4. pád, 

musíte ještě najít jeho správný tvar. Podívejte se 

po něm třeba v přehledových tabulkách. 

 


