
Stupňování přídavných jmen a příslovcí 
 

Stupňování přídavných jmen v přísudku 

2. stupeň (Komparativ) 

tvoří se připojením –er k základnímu stupni, u některých jednoslabičných přídavných jmen 

dochází k přehlásce kmenové samohlásky 

schnell  schneller 

jung  jünger 

neu  neuer 

alt  älter 

u některých přídavných jmen jsou možné tvary s přehláskou i bez přehlásky 

gesund  gesünder/gesunder 

 

3. stupeň (Superlativ) 

tvoří se připojením –(e)st k základnímu stupni – před přídavným jménem vždy stojí určitý 

člen nebo zájmeno nebo se tvoří tvarem am a koncovkou –sten k základnímu stupni. Také ve 

3. stupni přibírají některá jednoslabičná přídavná jména přehlásku 

schnell  der/die/das schnellste  am schnellsten 

jung  der/die/das jüngste  am jüngsten 

neu  der/die/das neu(e)ste  am neuesten 

alt  der/die/das älteste  am ältesten 

 

Dieser Monat ist am kältesten. Dieser Monat ist der kälteste von allen. 

 

Některá přídavná jména nelze stupňovat, protože to nedovoluje jejich význam (ledig, tot). 

Nestupňují se rovněž přídavná jména nesklonná (lila, prima) a některá přídavná jména na –los 

(arbeitslos). 

 

Stupňování přídavných jmen v přívlastku 

Stupňovaný tvar přibírá stejné koncovky jako při skloňování v základním stupni. 

 

der kürzeste Tag, mein beliebtester Film, kein jüngeres Kind, mit dem besten Freund, keine 

leichtere Frage 

 

Srovnávání 

V první stupni se srovnává částicí wie, ve 2. stupni als, ve 3. stupni von 

 

Er ist so fleiβig wie ich. 

Er ist fleiβiger als ich. 

Er ist der fleiβigste von uns. 

 

Stupňování příslovcí 

2. stupeň se tvoří připojením –er k základnímu stupni. 3. stupeň se tvoří příponou –sten ve 

spojení s am. Pravidla přehlasování ve 2. a 3. stupni jsou stejná jako u přídavných jmen. 

Stupňované tvary jsou nesklonné. 

 

schön  schöner am schönsten 

lang  länger  am längsten 

 

 



Nepravidelné tvary přídavných jmen a příslovcí 

 

gut  besser  der beste/am besten 

hoch  höher  der höchste/am höchsten 

nahe  näher  der nächste/am nächsten 

dunkel  dunkler der dunkelste/am dunkelsten 

bald  eher  am ehesten 

gern  lieber  der liebste/am liebsten 

gut  besser  der beste/am besten 

sehr/viel mehr  die meisten/am meisten 

oft  öfter  am öftesten/am häufigsten 

 

 

Tvary příslovcí na –(e)stens, -st 

Příslovce v němčině tvoří 3. stupeň formou am + sten nebo tvary na –(e)stens, -st. Tvary na 

(e)stenst a –st vyjadřují 3. stupeň bez možnosti srovnání. 

 

Er kommt heute wieder am spätesten. Přijde dnes zase nejpozději (ze všech). 

Ich komme spätestens um 20 Uhr.  Přijdu nejpozději ve 20 hodin. 

 

frühestens nejdříve 

herzlichst co nejsrdečněji 

höchstens nanejvýš 

bestens  co nejlépe 

längst  dávno 

meistens většinou 

spätestens nejpozději 

wenigstens nejméně, přinejmenším, alespoň 

zuletzt  naposledy 

zunächst nejdříve, nejprve 

 

äuβerst, höchst, möglichst se spojují vždy s přídavným jménem nebo příslovcem v základním 

stupni 

 

äuβerst gefährlich krajně nebezpečný 

höchst interessant nanejvýš zajímavý 

möglichst bald co nejdříve 

 

 

 

 

 


