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Zeměpisné názvy 



Bez členu 

• zeměpisné názvy označující města, státy 

a kontinenty se užívají ve spojení s 

předložkou bez členu 

 

 in Afrika, nach Evropa, in Deutschland 

  

 !! většina těchto názvů je rodu středního 



Názvy rodu ženského 

 die Schweiz = Švýcarsko 

 die Tschechische Republik = Česká republika 

 die Slowakei = Slovensko 

 die Türkei = Turecko 

 die Ukraine = Ukrajina 

    

Množné číslo mají:  

 die Niederlande = Nizozemsko 

 die USA = USA 



Názvy rodu ženského 

• u názvů rodu ženského skloňujeme 
příslušný člen 

  

 Ich fahre in die Schweiz.  

  Jedu do Švýcarska.  

  

 Er ist in der Schweiz.  

   Je ve Švýcarsku.  



Názvy států, měst, kontinentů 

• užíváme dvě předložky:  

 

 in = v, ve  nach = do 

 

Sie wohnt in Prag. Wir fahren nach Prag.  

Peter bleibt in  

Europa. 



Názvy hor, kopců 

• u těchto názvů užíváme předložku auf 

 

 

Im Sommer sind wir auf der Schneekoppe. 

Ich fahre auf das Matterhorn.  



Názvy pohoří 

• u těchto názvů používáme předložku in 

 
das Riesengebirge = Krkonoše 

das Gesenke = Jeseníky 

das Erzgebirge = Krušné hory 

der Böhmerwald = Šumava 

das Adlergebirge = Orlické hory 

das Isergebirge = Jizerské hory 

die Alpen = Alpy 

die Hohe Tatra = Vysoké Tatry 



Názvy vodních ploch 

• u těchto názvů užíváme předložku an 

 

  Prag liegt an der Moldau.  

  Ich bin am Meer.  

 



Moře, jezera, řeky 

 die Moldau = Vltava 

 die Elbe = Labe 

 der Rhein = Rýn 

 die Donau = Dunaj 

 das Mittelmeer = Středozemní moře 

 das Ostsee = Baltské moře 

 der Bodensee = Bodamské jezero 



Státy 
Deutschland = Německo 

Österreich = Rakousko 

Die Schweiz = Švýcarsko 

Frankreich = Francie 

Italien = Itálie 

Kroatien = Chorvatsko 

Großbritannien = Velká Británie 

Polen = Polsko 

Spanien = Španělsko 

die Slowakei = Slovensko 

Ungarn = Maďarsko 

Russland = Rusko 

Griechenland = Řecko  



Světadíly 

 Asien = Asie 

 Europa = Evropa 

 Afrika = Afrika 

 Amerika = Amerika 

 Australien = Austrálie 



Města 

 Berlin = Berlín 

 Prag = Praha 

 Paris = Paříž 

 Brünn = Brno 

 Vídeň = Wien 

 Pressburg = Bratislava 
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