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ZemZeměěpisnpisnáá jmjméénana
a) sva) svěětadtadíílyly
Jsou vJsou věěttššinou inou ststřř. rodu, jen . rodu, jen 
e Arktis, e Antarktise Arktis, e Antarktis
PouPoužžíívvááme pme přředloedložžky: in, ky: in, 
nachnach
napnapřř.: nach Afrika, in .: nach Afrika, in 
Amerika, in Amerika, in EuropaEuropa

b) zemb) zeměě, m, měěstasta
Jsou vJsou věěttššinou inou ststřř. rodu, pou. rodu, použžíívajvajíí se se 
ččasto bez asto bez ččlenulenu
PouPoužžíívvááme pme přředloedložžky: nach, inky: nach, in
napnapřř.: in .: in DeutschlandDeutschland,,
nach nach ÖÖsterreichsterreich, in Polen, nach , in Polen, nach 
ItalienItalien
POZOR!POZOR!
NNěěkterkteréé ststááty jsou ty jsou žžen. rodu: en. rodu: 
diedie SchweizSchweiz, , diedie TTüürkeirkei, , diedie
SlowakeiSlowakei
PouPoužžíívvááme u nich pme u nich přředloedložžku in.ku in.
napnapřř.: .: IchIch fahrefahre in in diedie SchweizSchweiz..
IchIch wohnewohne in der in der TTüürkeirkei..



POZOR!POZOR!

NNáázvy nzvy něěkterých zemkterých zemíí se pouse použžíívajvajíí
v mnov množžnnéém m ččíísle: sle: diedie NiederlandeNiederlande

diedie USAUSA
U nich se pouU nich se použžíívváá taktakéé ppřředloedložžka inka in
ALE!ALE!
IchIch fahrefahre in in diedie NiederlandeNiederlande..
IchIch wohnewohne in dein denn NiederlandeNiederlandenn. . ( 3.p( 3.páád, mn.d, mn.čč.).)



c) c) nnáázvyzvy hor, pohohor, pohořříí

PouPoužžíívajvajíí se se se se ččlenem. lenem. 
NNáázvy pohozvy pohořříí se pojse pojíí s ps přředloedložžkou kou aufauf, in, in
hory: hory: diedie AlpenAlpen (mn.(mn.čč.), der .), der BBööhmerwaldhmerwald, , dasdas
RiesengebirgeRiesengebirge
nejvynejvyššíšší vrcholy: vrcholy: diedie SchneekoppeSchneekoppe, , diedie ZugspitzeZugspitze, , 
der der GrossglocknerGrossglockner

NapNapřř.: in den .: in den AlpenAlpen, , aufauf der der ZugspitzeZugspitze,,
imim RiesengebirgeRiesengebirge



d) nd) náázvy zvy řřek a jezerek a jezer

Jsou vJsou vššech rodech rodůů
NNáázvy vodstev se pouzvy vodstev se použžíívajvajíí s ps přředloedložžkou:  kou:  anan
MoMořřee: : diedie AdriaAdria, , dasdas MittelmeerMittelmeer, , diedie OstseeOstsee
JezeraJezera: der : der BodenseeBodensee, der , der GardaseeGardasee
ŘŘekyeky: : diedie MoldauMoldau, , diedie ElbeElbe, , diedie DonauDonau, , diedie Oder, Oder, 
der der RheinRhein, der , der MainMain
POZOR! der POZOR! der SeeSee-- jezero / jezero / diedie SeeSee--momořřee
NapNapřř.: .: WieWie fahrenfahren anan diedie OstseeOstsee..
WirWir fahrenfahren anan den den BodenseeBodensee..
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