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PŘEDMLUVA
Tato kniha obsahuje tematicky řazenou slovní zásobu německého jazyka. Jedná se o často používané výrazy, ale i slovní spojení, uživatelé
zde najdou také přísloví. Kniha je určena nejen pro žáky a studenty, ale
i pro dospělé, kteří si chtějí rozšířit svou slovní zásobu. Díky jasné struktuře knihy si ji mohou také zopakovat a roztřídit. K jednotlivým tématům
se pak lze jednoduše vracet a své znalosti prohlubovat a kontrolovat.
Získanou slovní zásobu je možné využít při běžné komunikaci s rodilými mluvčími, při studijních cestách, turistice, ale i při studiu a v zaměstnání. Kniha se může stát praktickou pomůckou při přípravě na
různé typy zkoušek a testů a při psaní vlastních textů.
Řazení slovíček do tematických kapitol usnadní orientaci ve slovní
zásobě, ale také její jednodušší osvojování. Často se v knize vyskytují i synonymní výrazy, někdy i slova opačného významu. Při běžné
komunikaci lze využít i výrazy hovorové němčiny. Pro zapamatování
a správné použití slovíček jsou velkou pomůckou příkladové věty, často
používaná slovní spojení a přísloví.
Jedna kapitola je také věnována slovní zásobě spojené s onemocněním covid-19. Jde o slova, která jsou ve spojení s tímto onemocněním
často používána, ale i o nové výrazy, které jsou hovorové, ale mluvčí
nebo čtenář se s nimi může setkat. Jejich použití tedy nebude tak časté,
jde spíše o slova spojená s danou situací.
Při rozšiřování slovní zásoby si můžete na kartičkách vytvořit vlastní
kartotéku slovíček, která si budete pravidelně opakovat. Díky přepisu
bude jejich zapamatování jednodušší. Protože jsou slovíčka rozčleněna
do tematických skupin, můžete si je dále rozdělit do menších oblastí. Můžete je také zkombinovat a vytvořit kratší příběh, který jednotlivé
výrazy propojí. Samozřejmě je velkou výhodou, pokud máte možnost
potkávat se s novými výrazy při běžné komunikaci. Snažte se využít
co nejvíce příležitostí ke čtení a poslechu původních textů. Začít byste
měli s jednoduššími a kratšími texty, jimž není tak náročné porozumět.
U jednotlivých podstatných jmen je také uveden člen, tvar 2. pádu jednotného čísla a tvar množného čísla. Je důležité osvojovat si podstatná
jména včetně členů a těchto tvarů. V některých případech je uvedeno
více variant. U některých slov se vyskytují regionální rozdíly u rodu, ale

Předmluva

i u 2. pádu a množného čísla. Regionální varianty jsou pak označeny
zkratkami österr., schweiz., südd. (rakouská, švýcarská a jihoněmecká
varianta).
Zkratka Sg. vyjadřuje, že se slovo používá v jednotném čísle, a zkratka Pl. označuje slovíčka používaná v čísle množném.
U podstatných jmen je také vyznačen přízvuk, například: bịtter (krátká
samohláska), süß (dlouhá samohláska).
U nejpoužívanějších nepravidelných sloves je v závorce uveden tvar
préterita a perfekta.
Zkratka j-m vyjadřuje, že je předmět ve 3. pádě. U zkratky j-n je předmět ve 4. pádě.
Abkürzungen		
Zkratky
Sg.			
jednotné číslo
Pl.			
množné číslo
südd.			
jihoněmecký
österr. 		
rakouský
schweiz.			
švýcarský
j-m			
někomu
j-n			
někoho
ugs.			
hovorový
bes.			
obzvlášť
Abk.			zkratka
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SLOVÍČKA A SPOJENÍ
1. Familie

1. Rodina

e Familie, -, -n
e Verwạndtschaft, -, -n
r Verwạndte, -n, -n
e Verwạndte, -n, -n
verwạndt
r Nachkomme,-n -n
r Vorfahr, -en, -en
e Ẹltern Pl.
r Vater, -s, Väter
e Mụtter, -, -üs Kịnd, -(e)s, -er
r Sohn, -(e)s, -ö-e
e Tọchter, -, -öe Geschwịster Pl.
r Bruder, -s, -üe Schwẹster, -, -n
e Großeltern Pl.
r Großvater, -s, -äe Großmutter, -, üe Urgroßeltern Pl.
r Urgroßvater , -s, -äe Urgroßmutter, -, -üe Ẹnkelkinder Pl.
r Ẹnkel, -s, e Ẹnkelin, -, -nen
r Urenkel, -s, e Urenkelin, -, -nen
r Ọnkel, -s, e Tạnte, -, n
r Cousin, -s, -s
e Cousine, -, -n

rodina
příbuzenstvo
příbuzný
příbuzná
příbuzný/á/é
potomek
předek
rodiče
otec
matka
dítě
syn
dcera
sourozenci
bratr
sestra
prarodiče
dědeček
babička
praprarodiče
pradědeček
prababička
vnoučata
vnuk
vnučka
pravnuk
pravnučka
strýc
teta
bratranec
sestřenice

Slovíčka a spojení

r Nẹffe, -n, -n
e Nịchte, -, -n
e Taufe, -, -n
s Patenkind, -(e)s, -er
r Pate, -n, -n
e Patin, -, -nen

synovec
neteř
křest
kmotřenec
kmotr
kmotra

familiär
Mụtti, Mạma, Mạmi
Vati, Pạpa, Pạpi
Oma, Omi
Opa, Opi

familiární
maminka, máma
tatínek, táta
dědeček
babička

2. Kịnder

2. Děti

s Baby, -s, -s
miminko
r Säugling, -s, -e
kojenec
s Kịnd, -(e)s- er
dítě
r Jụnge -n, -n
chlapec, kluk
s Mädchen, -s, dívka, děvče
r Bub, -en, -en südd., österr.,
chlapec, kluk
schweiz.
e Schwạngerschaft, -, en
těhotenství
Sie ist im siebten Monat schwạnger. 	Je v sedmém měsíci těhotenství.
e Schwạngerschaftsgymnastik, -, -en cvičení pro těhotné
r Schwạngerschaftstest, -(e)s, -s/-e těhotenský test
e Entbịndung, -, -en
porod
s Entbịndungsheim, -(e)s, -e
porodnice
r Kaiserschnitt, -(e)s, -e
císařský řez
e Geburt, -, -en
porod
e Geburt, - Sg.
narození, příchod na svět
e Frühgeburt, -, -en
předčasný porod
Wir freuen uns über die Geburt 	
Radujeme se z narození naší
ụnserer Tọchter Tina.	  dcery Tiny.
s Geburtsdatum, -s, Geburtsdaten datum narození
s Geburtsjahr, -(e)s, e
rok narození
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r Geburtsort, -(e)s, -e
e Geburtsurkunde, -, -n
e Hebamme, -, -n
r Zwịlling, -s, -e
r Drịlling, -s, -e
r Schnụller, -s, stịllen
Sie hat ihren Sohn zehn
Monate gestịllt. 	
e Flạsche, -, -n
r Beißring, -(e)s, e Wịndel, -, -n
Ich mụss die Windel wẹchseln.
wịckeln
Das Baby war frịsch gewickelt.
weinen
r Kịnderwagen, -s, r Spọrtwagen, -s, s Kịnderbett, -(e)s, -en
s Kịnderreisebett, -(e)s, -en
e Babywippe, -, -n
e Säuglingsbadewanne, -, -n
e Wịckelkommode, -, -n
r Babyschlafsack, -(e)s, -ä-e
r Wạrmhalteteller, -s, r Kịnderteller, -s, r Kịnderstuhl, -(e)s, -ü-e
r Laufstall, -(e)s, -ä-e /
s Laufställchen, -s, s Lạ̈tzchen, -s, e Babyrassel, -, -n
s Tọ̈pfchen, -s, e Gutenạchtgeschichte, -, -n
e Pflegeeltern Pl.
Sie haben das Kịnd in Pflege 	
genọmmen.

místo narození
rodný list
porodní asistentka
dvojče
trojče
dudlík
kojit
Syna kojila deset měsíců.
láhev
kousátko
plen(k)a
Musím vyměnit plenku.
přebalit
Miminko bylo čerstvě přebalené.
plakat
kočárek
sportovní kočárek
dětská postýlka
cestovní postýlka
dětské lehátko, houpátko
vanička
přebalovací komoda
dětský spací pytel
termotalíř
dětský talířek
dětská židlička
dětská ohrádka
bryndáček
chrastítko
nočník
pohádka na dobrou noc
pěstouni
Vzali si dítě do pěstounské péče.

Slovíčka a spojení

e Adoption, -, en
adoptieren
s Adoptivkind, -(e)s, -er
e Erziehung, - Sg.
erziehen (erzog, hat erzogen)
Die Kinder wurden strẹng erzogen.
dạnken
für etw. danken
bịtten (bat, hat gebeten)
um etw. bịtten
um Hilfe bitten
entschuldigen (sich)
sich für etw. entschụldigen
e Entschụldigung, -, -en
verzeihen (verzieh, hat verziehen)
Verzeihen Sie bitte.
e Verzeihung, -, -en
s Tạschengeld, -(e)s, -er
r Alleinerziehende, -n, -n
e Alleinerziehende, -, -n
r Babysitter, -s, schịmpfen
frẹch
brav
kịndlich
kịndisch
jụng
jugendlich
r Jugendliche, -n, -n
e Jugendliche, -n, -n
e Jugend, - Sg.
mịnderjährig
vọlljährig
e Pubertät Sg.
e Jugendherberge, -, -n

adopce
adoptovat
adoptované dítě
výchova
vychovávat
Děti byly přísně vychované.
děkovat
poděkovat za něco
prosit, žádat
prosit o něco
prosit o pomoc
omluvit (se)
omluvit se za něco
omluva, prominutí, omluvenka
prominout, odpustit
Promiňte, prosím.
prominutí, odpuštění
kapesné
samoživitel
samoživitelka
osoba na hlídání dětí
nadávat, hubovat
drzý/á/é
hodný/á/é
dětský/á/é
dětinský/á/é
mladý/á/é
mladistvý/á/é
mladistvý
mladistvá
mládež
nezletilý/á/é
plnoletý/á/é
puberta
mládežnická ubytovna, hostel
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3. Erẉachsene

3. Dospělí

r Erwạchsene, -n, -n
dospělý
e Erwạchsene, -n, -n
dospělá
s Ạlter, -s, věk, stáří
50 ist kein Alter.
50 není žádný věk.
für sein Alter vorsorgen
zabezpečit se na stáří
im reifen Alter
ve zralém věku
e (Alters)rẹnte, -, -n / 	
penze, důchod
e Pension, -, -en /
s Ruhegeld, -(e)s, -er
r Rẹntner, -s, důchodce
e Rẹntnerin, -, -nen
důchodkyně
s Ạltersheim, -(e)s, -e / 	
domov důchodců,
s Altenheim, -(e)s, -e	 
domov pro seniory
s Seniorenheim, -(e)s, -e
domov pro seniory
e Senilität, - Sg.
senilita
e Ạlzheimerkrankheit, - Sg. / 	
Alzheimerova nemoc
e Ạlzheimer-Krankheit, - Sg.

4. Stẹrben und Tod

4. Umírání a smrt

s Stẹrben, -s Sg.
r Tod, -(e)s, -e
Der Tod ist eingetreten. 	
stẹrben (starb, ist gestorben)
Worạn ist er gestorben?
eines natürlichen Todes sterben
Sie ist im Ạlter von 95 Jahren 	
gestorben. 	
r Sẹlbstmord, -(e)s, -e
Selbstmord begehen 	
(beging, hat begangen)
ụmkommen 	
(kam um, ist umgekommen)
bei dem Ụnfall umkommen

umírání
smrt
Nastala smrt.
zemřít, zesnout
Na co zemřel?
zemřít přirozenou smrtí
Zemřela ve věku 95 let.
sebevražda
spáchat sebevraždu
zahynout
zahynout při nehodě

Slovíčka a spojení

r Verstọrbene, -n, -n
e Verstọrbene, -, -n
r Tote, -n, -n
e Tote, -n, -n
e Leiche, -, -n
r Totenschein, -(e)s, -e
den Totenschein ausstellen lạssen
e Todesanzeige, -, -n / 	
e Traueranzeige, -, -n
r Pạrtezettel, -s, - (österr.)
r Hinterbliebene, -n, -n
e Hinterbliebene, -n, -n
r Wịtwer, -s, e Wịtwe, -, -n
e Trauer, - Sg.
in tiefer Trauer
Trauer tragen (trug, hat getragen)
e Beerdigung, -, -en
s Begräbnis, -ses, -se
s Staatsbegräbnis, -ses, -se
e Fahnen auf hạlbmast
r Friedhof, -(e)s, -ö-e
s Grab, -(e)s, -ä-er
bis über das Grab hinaus
am Grab einen Kṛanz niederlegen
r Grabstein, -(e)s, -e
e Grabplatte, -, -n
s Grab pflegen
e Einäscherung, -, -en
s Krematorium, -s, Krematorien
e Ụrne, -, -n
s Beileid, -(e)s Sg.
Hẹrzliches Beileid!
s Testamẹnt, -(e)s, -e
r lẹtzte Wịlle, -ns, -n
s Ẹrbe, -s Sg.
Sie muss das Erbe teilen.

zesnulý
zesnulá
mrtvý
mrtvá
mrtvola
úmrtní list
nechat vystavit úmrtní list
úmrtní oznámení, parte
úmrtní oznámení, parte
pozůstalý
pozůstalá
vdovec
vdova
smutek
v hlubokém zármutku
nosit smutek
pohřeb, pochování
pohřeb, pochování
státní pohřeb
vlajky na půl žerdi
hřbitov
hrob
až za hrob (navždy)
položit věnec na hrob
náhrobní kámen
náhrobní deska
pečovat o hrob
zpopelnění
krematorium
urna
soustrast
Upřímnou soustrast!
závěť
poslední vůle
dědictví
Musí rozdělit dědictví.
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r Ẹrbe, -n, -n
e Ẹrbin, -, -nen
ẹrben
verẹrben
s Vermögen, -s, j-m sein Vermögen verẹrben
e Ẹrbschaftssteuer, -, -n / 	
e Ẹrbschaftsteuer, -, -n

dědic
dědička
podědit
odkázat
majetek
někomu odkázat svůj majetek
dědická daň

5. Partnerschaft

5. Partnerství

s Paar, -(e)s, -e
pár
Seit wạnn sind sie ein Paar? 	
Od kdy jsou pár?
e Ehe, -, -n
manželství
e Pạrtnerschaft, -, en
partnerství
gleichgeschlechtliche Ehe
stejnopohlavní manželství
	  (v SRN od r. 2017)
eingetragene Partnerschaft
registrované partnerství
	  (v ČR od r. 2006)
e Liebe, -, -n
láska
sich in j-n verlieben
zamilovat se do někoho
Liebe auf den ersten Blịck
láska na první pohled
verliebt
zamilovaný/á/é
r Liebling, -s, -e
miláček
r Geliebte, -n, -n
milý, milenec
e Geliebte, -n, -n
milá, milenka
r Flirt, -s, -s
flirt
flirten
flirtovat
kụ̈ssen
líbat
e Umạrmung, -, -en
objetí
j-n umạrmen
někoho obejmout
streicheln
hladit
e Verlobung, -, -en
zásnuby
sich mit j-m verloben
zasnoubit se s někým
r Verlobte, -n, -n
snoubenec
e Verlobte, -n, -n
snoubenka

Slovíčka a spojení

sich entzweien
auseinạndergehen 	
(ging auseinander,
ist auseinandergegangen)
Sie sind auseinandergegangen.
e Heirat, -, -en
e Họchzeit, -, -en
e Trauung, -, -en
stạndesamtliche Trauung
kịrchliche Trauung
gọldene Hochzeit
heiraten
Wir haben 2001 geheiratet.
r Pọlterabend, -s, -e
r Bräutigam, -s, -e
e Braut, -, -ä-e
r Trauzeuge, -n, -n
e Trauzeugin, -, -nen
s Họchzeitskleid / 	
s Brautkleid, -(e)s, -er

rozejít se, rozkmotřit se
rozejít se

Rozešli se.
svatba, sňatek
svatba, sňatek
uzavření manželství, sňatek
občanský/civilní sňatek
církevní sňatek
zlatá svatba
ženit se / vdávat se
Brali jsme se v roce 2001.
večírek na loučení se svobodou
ženich
nevěsta
svědek
svědkyně
svatební šaty

Zungenbrecher
Jazykolam
Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid.
r Ehering / r Trauring, -(e)s, -e
r Brautstrauß, -es, -ä-e
s Formular, -s, -e
Formulare ausfüllen
e Geburtsurkunde, -, -n
s Staatsangehörigkeitsausweis, 	
-es, -e
e Heiratsurkunde, -, -n
r Ehemann, -(e)s, -ä-er / 	
r Gạtte, -n, -n
e Ehefrau, -, -en / e Gạttin, -, -nen

snubní prsten
svatební kytice
formulář
vyplnit formuláře
rodný list
osvědčení o státní příslušnosti
oddací list
manžel
manželka

Der Gatte a die Gattin označují (kromě rakouské němčiny) manžela či
manželku druhé osoby (tedy ne vlastní/ho).
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e Họchzeitsreise, -, -n
e Flịtterwochen Pl.
r Schạtz, -es, -ä-e
Mein Schatz!
r Streit, -(e)s, -e
mit j-m über etw. streiten 	
(stritt, hat gestritten)
j-n beschịmpfen
r Kompromịss, -es, -e
Kompromisse mạchen
sich trẹnnen
e Scheidung, -, -en
Sie sind geschieden. 	
e Ụnterhaltszahlung, -, -en
e Alimẹnte Pl.

svatební cesta
líbánky
poklad (také drahoušek)
Drahoušku! Miláčku!
hádka, spor
hádat se s kým o něco

6. Der menschliche Körper

6. Lidské tělo

r Mẹnsch, -en, -en
e Leute Pl.
e Mẹnschheit Sg.
r Kọ̈rper, -s, r Organịsmus, -, Organismen
s Organ, -s, -e
r Kọpf, -(e)s, -ö-e
den Kopf neigen/heben 	
(hob, hat gehoben)
mit dem Kopf nịcken
s Haar, -(e)s, -e
schneiden (schnitt, hat geschnitten)
(sich) die Haare schneiden lassen
s Gesịcht, -(e)s, -er
e Stịrn, -, -en
sich die Strin wịschen
s Auge, -s, -n
die Augen ọ̈ffnen

člověk
lidé
lidstvo
tělo
organismus
orgán
hlava
sklonit/zvednout hlavu

nadávat někomu
kompromis
dělat kompromisy
rozejít se
rozvod
Jsou rozvedení.
výživné
alimenty

kývnout hlavou
vlas, chlup
stříhat (také krájet, řezat)
nechat si ostříhat vlasy
obličej
čelo
otřít si čelo
oko
otevřít oči

Slovíčka a spojení

die Augen aufschlagen 	
otevřít oči
(schlug auf, hat aufgeschlagen)
e Augenbraue, -, -n
obočí
e Wịmper, -, -n
řasa
s Augenlid, -(e)s, -er
oční víčko
e Nase, -, -n
nos
Ulrike läuft die Nase. ugs.
Ulrike má rýmu.
e Wạnge, -, n / e Bạcke, -, n
tvář
ein Kụss auf die Wange
polibek na tvář
Tränen liefen ihr über 	
Slzy jí stékaly po tvářích.
die Wangen/Backen.
r Mụnd, -(e)s, -ü-er
ústa, pusa
e Lịppe, -, -n
ret
r Zahn, -(e)s, -ä-e
zub
r Mịlchzahn, -(e)s, -ä-e
mléčný zub
r Weisheitszahn, -(e)s, -ä-e
zub moudrosti
sich (+ 3. p.) die Zähne pụtzen
čistit si zuby
r Zahnarzt, -es, -ä-e
zubař
bohren
vrtat
e Karies, - Sg.
zubní kaz
e Fụ̈llung, -, -en
plomba
s Gebịss, -es, -e
chrup
e Zụnge, -, -n
jazyk (v těle, ne řeč)
s Kịnn, -(e)s, -e
brada
s Ohr, -(e)s, -en
ucho
e Mịttelohrentzündung, -, -en
zánět středního ucha
die Ohren spịtzen ugs.
napínat uši (velmi pozorně
	  poslouchat)
r Hạls, -es, -ä-e
krk
Sie rẹckten die Hälse, weil sie 	
Natahovali krky, protože něco
etwas sehen wọllten.	  chtěli vidět.
e Kehle, -, -n
hrdlo, hrtan
e Stịmme, -, -n
hlas
tiefe, krạ̈ftige, ạngenehme 	
mít hluboký, silný, příjemný hlas
Stimme haben
stụmm
němý/á/é
r Nạcken, -s, šíje, týl
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