
Přítomný čas 

V přítomném čase mají silná slovesa při 

skloňování stejné koncovky jako slabá 

slovesa:  

e, -st, -t, -en, -t, -en   

 Končí-li slovesný kmen na –t, -d 

připojuje se ve 2. os. č. j. –st,  3. os. 

zůstává bez koncovky.  

beraten / poradit –  du berätst, er berät, 

einladen / pozvat –  

du lädst ein, er lädt ein  

  

ich komme/ přijdu  wir kommen/ přijdeme  ich halte /držím  wir halten / držíme  

du kommst/ přijdeš  ihr kommt/přijdete  du hältst / držíš  ihr haltet / držíte  

er/sie/es kommt/ 

přijde  

sie kommen / přijdou  er/sie/es hält / drží  sie halten / drží  

  Sie kommen/ přijdete    Sie halten / držíte  

  

Ve 2. a 3. os. č. j. dochází k přehlásce. 

Množné  

číslo zůstává beze změny.  

 

tragen / nosit – du trägst, er trägt; lassen / 

nechat – du lässt, er lässt; fahren / jet – du 

fährst, er fährt; laufen / běžet – du läufst, er 

läuft; schlafen / spát – du schläfst, er schläft;  

Ve 2. a 3. os. č. j. dochází ke změně 

kmenové samohlásky. Množné číslo 

zůstává beze změny.  

 

sprechen / mluvit – du sprichst, er spricht; 

sehen / vidět – du siehst, er sieht; lesen / 

číst  – du liest, er liest; stoßen / strčit, 

narazit – du stößt, er stößt; helfen / 

pomáhat – du hilfst, er hilft; geben / dát – 

du gibst, er gibt  

U některých sloves se mění i kmenová 

souhláska.  

nehmen / brát, vzít – du nimmst 

treten/ šlápnout, vstoupit – du trittst  

  

ich fahre / jedu  wir fahren / jedeme  ich spreche / mluvím  wir sprechen / mluvíme  

du fährst / jedeš  ihr fahrt / jedete  du sprichst / mluvíš  ihr sprecht / mluvíte  

er/sie/es fährt / jede  sie fahren / jedou  er/sie/es spricht / mluví  sie sprechen / mluví  

  Sie fahren / jedete    Sie sprechen / mluvíte  
 

 

Infinitiv Překlad Přítomný čas Změna ve 2. a 3. os. č. j. 

backen péci er bäckt a-ä 

bergen skrýt er birgt e-i 

blasen foukat er bläst a-ä 

braten péci, smažit er brät a-ä 

brechen zlomit er bricht e-i 



empfangen přijmout er empfängt a-ä 

empfehlen doporučit er empfiehlt e-ie 

erlöschen uhasnout er erlischt ö-i 

erschrecken leknout se er erschrickt e-i 

essen jíst er isst e-i 

fahren jet er fährt a-ä 

fallen spadnout er fällt a-ä 

fangen chytat er fängt a-ä 

fechten šermovat er ficht e-i 

fressen žrát er frisst e-i 

geben dát er gibt e-i 

gelten platit er gilt e-i 

geschehen stát se es geschieht e-ie 

graben kopat er gräbt a-ä 

halten držet er hält a-ä 

helfen pomoci er hilft e-i 

laden nakládat er lädt a-ä 

lassen nechat er lässt a-ä 

laufen běžet er läuft a-ä 

lesen číst er liest e-ie 

messen měřit er misst e-i 

nehmen vzít er nimmt e-i 

saufen chlastat er säuft a-ä 

schlafen spát er schläft a-ä 

schlagen bít er schlägt a-ä 

schmelzen tát er schmilzt e-i 

sehen vidět er sieht e-ie 

sprechen mluvit er spricht e-i 

stechen píchat er sticht e-i 

stehlen krást er stiehlt e-ie 

sterben zemřít er stirbt e-i 

stoßen strkat er stößt o-ö 

tragen nosit er trägt a-ä 

treffen potkat er trifft e-i 

treten šlápnout er tritt e-i 

verderben kazit se er verdirbt e-i 

vergessen zapomenout er vergisst e-i 

verlöschen zhasnout er verlischt ö-i 

wachsen růst er wächst a-ä 

waschen prát er wäscht a-ä 

werfen hodit er wirft e-i 

 


