
Autor: Zuzana Libičová 

 
 

Zápor nein / nicht / kein 

 

Německá věta má vždy jen jeden zápor 

 

Zápor nein – je opakem ja (ano), stojí vždy před větou, není její součástí a je vždy oddělen 

čárkou. 

 Nein, wir kommen nicht.   -  Ne, nepřijdeme. 

 Nein, ich habe die Tochter.  – Ne, mám dceru. 

 

Zápor nicht - stojí většinou za slovesem, někdy až na konci věty, často před popíraným 

slovem. 

 Pokud popíráme celou větu – nicht stojí  na jejím konci  

 Pokud pouze část věty, stojí hned za popíraným slovem. 

 Es ist nicht schwer.     – Není to těžké. 

 Peter ist nicht aus Hamburg.  - Petr není z Hamburku. 

 Du wohnst nicht in Berlin?  - Ty nebydlíš v Berlíně? 

 Ich heiβe nicht Jana.   - Nejmenuji se Jana 

 Wir kommen nicht.   - Nepřijdeme. 

 

Zápor kein - stojí před podstatným jménem, které popíráme ( vztahuje se k němu). Pokud 

v češtině můžeme říct žádný, použijeme kein.  

 Nahrazuje též člen podstatného jména, který tedy nedáváme! 

 Zápor kein skloňujeme stejně jako neurčitý člen, v množném čísle jako člen určitý. 

 

   Ich habe kein Geld    Nemám peníze (nemám žádné peníze) 

  Das ist kein Spielzeug, das ist der Hund!  To není hračka, to je pes! 

Ich habe keinen Bruder.   Nemám bratra. 

 

Zkus si procvičit: 

 

  Doplň správný tvar negace: 

Meine Oma ist ………..……………… alt.  Ich habe ………..……………… Katze. 

Du warst dort ………..………………  Sie heiβt ………..……………… Katja. 

Ich wohne ………..……………… in Vodňany. Er kommt ………..……………… aus Deutschland. 

Das ist ………..……………… Füller.  Das ist ………..……………… dein Freund. 

Das ist ………..……………… Freundin.  Ich bin ………..……………… dick. 

Wir haben ………..……………… Ferien.  Ihr kommt ………..………………? 
 

Meine Oma ist nicht alt.  Ich habe keine Katze. 

Du warst dort nicht.   Sie heiβt nicht Katja. 

Ich wohne nicht in Vodňany.  Er kommt nicht  aus Deutschland. 

Das ist kein Füller.   Das ist nicht dein Freund. 

Das ist keine Freundin.  Ich bin nicht dick. 

Wir haben keine Ferien.  Ihr kommt nicht? 


