
Vyjádření záporu v němčině 

Existuje několik způsobů, jak v němčině vyjádřit zápor. 

 

Nein! (Ne!) 

Prvním způsobem je Nein, tedy obyčejné Ne, což je opakem Ja (Ano). 

Tyto výrazy se používají samostatně, nevážou se se slovesem ani podstatným 
jménem. Prostě odpovídáme na otázku Ano. či Ne. 

Willst du kommen? – Nein, danke.   Chceš přijít? Ne, děkuji. 

Wohnen Sie in Berlin? – Nein, ich wohne in Hamburg.  Bydlíte v Berlíně? Ne, 
bydlím v Hamburku. 

 

Mimo tento význam se Nein nepoužívá! 

Ich will nein kommen. 

 

Nicht (celkový nebo částečný zápor) 

Druhý způsob záporu buď popírá buď slovo, před kterým stojí (částečný zápor), 

nebo celou větu (celkový zápor). 

sprechen – mluvit 

nicht + sprechen – nemluvit 
Ihr sollt schreiben, nicht sprechen!  

alle – všichni 

nicht alle – ne všichni 
Nicht alle wollen dahin gehen.   Ne všichni tam chtěli jít. 

heute – dnes 

nicht heute – ne dnes 
Wir können das machen, aber nicht heute.   Můžeme to udělat, ale ne dnes. 

Pokud se jedná o celkový zápor je záporka nicht až na konci věty, případně před 
dalším, koncovým slovesem. 



Du brauchst das nicht.  Nepotřebuješ to. 

Ihr könnt das nicht wissen!  To nemůžete vědět. 
Ich mag dich nicht.  Nemám tě ráda. 

Das hab ich dir nicht versprochen. To jsem ti neslíbila. 

 

Kein (zápor u podstatných jmen) 

 

Třetí typ záporu použijeme, když chceme vyjádřit “žádný”. Na rozdíl od češtiny 

můžeme ale použít v jedné větě jen jedno záporné slůvko. 

ch habe kein Geld. – Říkáme doslova “Mám žádné peníze.” 

Ich habe nicht kein Geld. 

Sie hat keine Freunde.  
Sie hat nicht keine Freunde. 

Nenechte se zmást češtinou – slůvkou “žádný” se v českém vyjádření vůbec 
nemusí objevit, a přesto v německé větě bude: 

Sie haben keine Zeit.  Nemají čas. 

Er hat keine Kinder.  Nemá děti. 
Wer ist das? – Keine Ahnung! Kdo je to? Nemám ponětí. 

 

Závěr 

Seznámili jsme se s třemi základními způsoby vyjádřeními záporu: 

 prostým Ne! (Nein!), 

 slovesným záporem, který vytváří opak sloves (nicht) 
 a záporným slovíčkem kein, které klademe před podstatná jména. 

 

ZAPSAT DO SEŠITU !!!!! 

 

 


