
N ě m e c k á  v ý s lo v n o s t  

I. Dlouhé samohlásky 

PPííššeemmee::  VVyysslloovvuujjeemmee::  PPřřííkkllaaddyy::  

iiee  --ÍÍ--    wwiiee    

aaaa  --áá--  HHaaaarr    

eeee  --éé--  MMeeeerr  

SSaammoohhlláásskkyy  ppřřeedd  ppííssmmeenneemm  ––hh--,,  kktteerréé  ssee  nneevvyysslloovvuujjee  ffaahhrreenn    

mmeehhrr  

PPřříízzvvuuččnnéé  ssaammoohhlláásskkyy  nnaa  kkoonnccii  sslloovvaa  aa  ppřřeedd  jjeeddnnoouu  

ssoouuhhlláásskkoouu  

wweerr    

hhoocchh    

 

II. Krátké samohlásky 

ppřřeedd  sskkuuppiinnoouu  ssoouuhhlláásseekk  

ppřřeedd  zzddvvoojjeennýýmmii  ssoouuhhlláásskkaammii  

bbaalldd,,  ddoorrtt  

wwiisssseenn,,  bbiittttee  

 

III. Německé dvojhlásky 

PPííššeemmee::  VVyysslloovvuujjeemmee::  PPřřííkkllaaddyy::  

eeuu  --oojj--  hheeuuttee,,  DDeeuuttsscchh  

eeii,,  aaii  --aajj--  ddeeiinn,,  MMaaiinn  

aauu  --aauu--  aauucchh,,  FFrraauu  

 

IV. Přehlasované samohlásky: 

PPííššeemmee::  VVyysslloovvuujjeemmee::  PPřřííkkllaaddyy::  

ää  ootteevvřřeennéé  --ee--  ÄÄppffeell,,MMääddcchheenn  

öö  jjaakkoo  --ee--  ssee  zzaaookkrroouuhhlleennýýmmii  

rrttyy  

sscchhöönn,,  hhöörreenn    

üü  jjaakkoo  --ii--  ssee  zzaaookkrroouuhhlleennýýmmii  

rrttyy  

ggrrüünn,,  MMüünncchheenn  

ääuu  ppřřiibblliižžnněě  --oojj--  FFrrääuulleeiinn    

 

 

 

 

 



V. Německé souhlásky 

Píšeme: Vyslovujeme: Příklady: 

ck -k- Ecke  

di 
ti 
ni 

-dy- 
-ty- 
-ny- 

Direktor  
Laborantin  
Techniker  

chs -ks- sechs  

qu -kv- bequem  

s -z- na počátku slova 
po samohlásce 
po r, l, m, n  

sie sammelt  
lesen  
Wurst, also, bremsen, unser 

s -s- na konci slova was, das  

β/ss -s- wissen, weiβ 

sch -š- schreiben, Tisch 

sp -šp-  
pouze na začátku slova 
na začátku kmenové 
slabiky 

 
sparen 
er hat gesprochen  

st -št- 
pouze na začátku slova 
na začátku kmenové 
slabiky 

 
studieren  
Besteck 

tsch -č- tschechisch 

tz -c- jen po krátké 
samohlásce 

sitzen  

v -f- 
-v- u některých cizích slov 

Vater  
Universität  

w -v- wer  

z -c- zu, Zug 

 

 

VI. Další pravidla výslovnosti 

Koncové – e  – : se v nepřízvučné slabice vyslovuje slaběji: ich lerne  

Koncové – er  –: e skoro splývá s r, BBrruuddeerr,,  VVaatteerr,,  aabbeerr  

Koncové –el, -en –:  zde se hláska e většinou vůbec nevyslovuje: OOnnkkeell (čti onkl), 

GGaarrtteenn (čti gártn), sscchhrreeiibbeenn (čti šrajbn) 



Souhlásky b, d, g:  se vyslovují méně zněle než v češtině: DDuu  bbiisstt  ggrrooββ.. (čti spíše Tu 

pist krós. Než Du bist grós) 

Souhlásky p, t, k:  se vyslovují na začátku slov s přídechem: PPaarrkk,,  TTaagg,,  kkaauuffeenn. 

Po p, t zní přídech jako h, po k zní jako ch. 

Němčina má dvojí ch: 

a. tvrdé -ch- (po a, o, u, au – tzv. A C H - L A U T ): aauucchh,,  hhoocchh,,  SSaacchhee 

b. měkké -ch- (po ostatních samohláskách – tzv. I C H - L A U T ) – vyslovíme tak, že nastavíme 

jazyk do polohy -j- a vyslovíme -ch-: 

 v příponě – chen: MMääddcchheenn 

 v koncovce – ig: vviieerrzziigg   

 po souhláskách r, l, n: KKiirrcchhee,,  wweellcchhee,,  MMüünncchheenn 

 po ostatních samohláskách: sspprreecchheenn,,  mmiicchh,,  ddiicchh,,  ssiicchh,,  BBüücchheerr,,  

lleeiicchhtt.. 

 

VII. německý přízvuk: 

 

11..  Hlavní přízvuk je v němčině zpravidla na první slabice. Na druhé slabice je přízvuk např. u 

slov s nepřízvučnými předponami be-, ge-, emp-, ent-, er-, ver-, zer-, např.: bbeegglleeiitteenn,,  

vveerrhheeiirraatteett..  

  

2. Jinde než na první slabice je přízvuk: 

 u cizích slov, např. AApprriill 

 u slov na ei, ie, ier, ant, ent, ist, eur, at, ion, ur, např. SSlloowwaakkeeii,,  SSttuuddeenntt,,  

IInnggeenniieeuurr. 

 u slov na –ismus –isch je přízvuk na předposlední slabice, např. FFrraannzzöössiisscchh. 

  u slov na –ieren je přízvuk na –ie, např. rreeppaarriieerreenn  

 

VIII. německá intonace 

Německá intonace se příliš neliší od české. V doplňovacích otázkách (začínajících tázacím slovem, 

např. wo, wer), je třeba dbát na klesavou melodii.  



IX. Ráz 

Slovo zakončené souhláskou se nesmí vázat ve výslovnosti s následujícím slovem začínajícím 

samohláskou: 

Dort/ist/es  tam je to  NIKOLIV  dortistes 

 

Ráz se musí dodržovat i uvnitř složených slov: 

er/reichen  stihnout  NIKOLIV  ereichen 

 

 


