
 

 
 
 
 
 
 
Skloňování v němčině má tu výhodu, že se skoro nikdy nemění tvar podstatného jména. Výjimkou jsou 
podstatná jména mužského a středního rodu v genitivu, kde se přidává –(e)s (des Kindes). V dativu 
plurálu se k podstatným jménům přidává koncovka –n (ein Computer – zwei Computer – mit zwei 
Computern), což ale neplatí pro množné číslo tvořené koncovkami –s či –n (ein Hotel – zwei Hotels – mit 
zwei Hotels). Podstatná jména, která mají plurál tvořený koncovkou –(e)n, získávají tento tvar 
i v případech, že se mění člen (der Affe – plural die Affen – des Affen – dem Affen – den Affen). 
 
Základem při skloňování je naučit se, ve kterých pádech dochází ve kterém rodu ke změně. 
 

 m f n Pl. 

Nominativ der die das die 

Genitiv des der des der 

Akkusativ den die das die 

Dativ dem der dem den 

 
Pak již je jedno, zda skloňujete určitý člen, neurčitý člen (resp. kein a přivlastňovací zájmena), nebo 
přídavné jméno bez členu, jak ukazují následující tabulky. 
 

 m f n Pl. 

Nominativ ein eine ein xx 

Genitiv eines einer eines xx 

Akkusativ einen eine ein xx 

Dativ einem einer einem xx 

 

 m f n Pl. 

Nominativ guter gute gutes gute 

Genitiv gutes guter gutes guter 

Akkusativ guten gute gutes gute 

Dativ gutem guter gutem guten 

 
Pokud jde o skloňování přídavných jmen za členy, platí jednoduché pravidlo: Dochází-li ke změně u členu, 
získává přídavné jméno koncovku –en, v opačném případě koncovku –e. Existují dvě výjimky: 

1. V plurálu je –en vždy. 
2. V nominativu mužského rodu je za neurčitým členem koncovka –er (ein guter Lehrer), u středního 

rodu je koncovka –es v nominativu a akuzativu (ein gutes Hotel). 
Tyto změny shrnuje následující tabulka. 

 m f n Pl. 

Nominativ der gute die gute das gute die guten 

Genitiv des guten der guten des guten der guten 

Akkusativ den guten die gute das gute die guten 

Dativ dem guten der guten dem guten den guten 

 
Stejně jako určitý člen fungují i tato slova: 
 dies, jener, jeder, mancher, souher, welcher, derjenige, derselbe 
 
Beide funguje jako určitý člen nebo jako přídavné jméno. 
 Beide Andersen Hotels sind gleich gut. 
 Die beiden neuen Anlagen müssen noch gereinigt Arden. 
 
Stejně jako přídavné jméno bez členu se skloňují i tato slova: 
 základní číslovky, andere, einige, etliche, folgende, mehrere, 

verschiedene, viele, wenige 

Deklinationstabellen 
deutsche Substantive und Adjektive 
dekliniert 
 


