
a dhe, edhe
abeceda alfabet, −i
absolutní absolut, −e
absolvent absolvent, −i
abstinent abstinent, −i
abstrakce abstraksion, −i
abstraktní abstrakt, −e
absurdní absurd, −e
aby që të
ačkoliv ndonëse, megjithëse
adaptace adaptim, −i,

përshtatj|e, −a
adjustovat axhustoj
administrativa administrat|ë, −a
administrativní administrativ, −e
adoptovat adoptoj
adresa adres|ë, −a
adresát marrës, −i
advokát avokat, −i
aerolinie linj|ë, −a ajrore
aféra afer|ë, −a, kauz|ë, −a,

çëshjt|e, −a
agentura agjentur|ë, −a
agrese agresion, −i
agresivní agresiv, −e
agronom agronom, −i
ahoj tungjatjeta
akademický akademik, −e
akademie akademi, −a
akce aksion, −i, veprim, −i
akcelerovat akseleroj,

përshpejtoj
akcent aksent, −i, theks, −i
akceptovat pranoj
akcie aksion, −i
akcionář aksionist, −i

aklimatizovat se
aklimatizohem, përshtatem

aktivita aktivitet, −i
aktivní aktiv, −e
aktivovat aktivoj
aktovka çant|ë, −a
aktuální aktual, −e
akumulátor akumulator, −i
akumulovat akumuloj
akustický akustik, −e
album album, −i
ale por
alergie alergji, −a
alespoň të paktën
alkohol alkool, −i
almužna lëmosh|ë, −a
alternativní alternativ, −e
amatér amator, −i
ambiciózní ambicioz, −e
ambulance ambulanc|ë, −a
amnestie amnisti, −a
amputace amputacion, −i
amputovat amputoj
analyzovat analizoj
ananas ananas, −i
anarchie anarki, −a
anarchismus anarkiz|ëm, −mi
anatomický anatomik, −e
anděl ëngjëll, −i
anekdota anekdot|ë, −a
anektovat aneksoj
angína angin|ë, −a
ani as
anketa anket|ë, −a
ano po
anonymní anonim, −e
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P á d y: 
1. nominativ (odpovídající většinou českému 1. pádu)
2. genitiv (odpovídající většinou českému 2. i 3. pádu)
3. dativ (odpovídající většinou českému 2. i 3. pádu)
4. akuzativ (odpovídající většinou českému 4. pádu)
5. vokativ (jen u jmen lidí)
6. ablativ (odpovídající většinou českému 2. pádu)

U r č i t o s t  a n e u r č i t o s t.  Významově je tato kategorie
obdobná těm, které známe z jazyků s určitým a neurčitým čle−
nem. V albánštině je však člen jen jeden, totiž neurčitý (një),
kdežto podstatné jméno samo má tvary určité a neurčité. Člen ne−
určitý se může spojovat jen s tvary neurčitými. 

Základní schémata skloňování podstatných jmen

Varianta −u, −ut a −un se užívá tam, kde základní tvar končí na 
−k, −g a −h (např. miku přítel, mikut, mikun), u ostatních maskulin
převažuje varianta −i, −it a −in (např. mal hora, mali, malit, malin).
Varianty −s / −së a −t / −të závisejí na přízvuku. Ten je v albánštině
většinou na slabice předposlední. Tedy např. u slova fjalë [fjalj] slo−
vo jsou tvary fjalës, fjalën, fjalët, kdežto u slova ministri [ministri]
ministerstvo jsou tvary ministrisë, ministrinë, ministritë. 

GRAMATICKÉ MINIMUM

16

pád jednotné číslo množné číslo 
pro všechny typy

mask. 
neurč.

mask. 
urč.

fem. 
neurč.

fem. 
urč.

neurč. urč.

nominativ tvar uve-
dený ve 
slovníku 
jako první

-u / -i tvar uve-
dený ve 
slovníku 
jako první

-a / -ja základ pro 
tvoření 
tvarů plurá-
lu viz výše

-t / -të

gen.-dat. -u / -i -ut / -it -e / -je -s / -së -ve -ve
akuzativ tvar uve-

dený ve 
slovníku 
jako první

-un / -in tvar uve-
dený ve 
slovníku 
jako první

-n / -në základ pro 
tvoření 
tvarů plurá-
lu viz výše

-t / -të

ablativ -u / -i -ut / -in -e / -je, -ie -s / -së -sh -sh
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Jak je dnes venku? Si është koha sot?
Je krásně, nebe je bez mráčku. Është bukur, qielli është pa re.
Je strašné vedro. Është shumë vapë.
Kolik je stupňů? Sa gradë është?
Dnes je aspoň 40 stupňů ve Sot është të paktën dyzet

stínu. gradë në hije.

Jaké bude zítra počasí? Si do të jetë koha nesër?
Zítra bude oblačno. Nesër do të jetë me re.
Včera ale byla bouřka! Dje ishte shtërngatë!

Ochladilo se. Koha u ftoh.
Zvedá se vítr. Po ngrihet era.
Asi bude bouřka, blýská se. Ndoshta do të ketë shtërnga−

të, po vetëtin.

Je velká vlhkost vzduchu. Është lagështi e madhe e ajrit.
Je dusno. Është zagushi.
Začíná pršet. Po fillon shiu.
Ty černé mraky přinesou Ato re të zeza do të sjellin

pořádný liják. një shi të madh.

Jaká je předpověd na příští Si është parashikimi i motit
týden? për javën e ardhshme?

Nebude pršet// sněžit? Nuk do të bierë shi// borë?

V lednu tady mrzne. Në janar këtu bën acar.
Na jaře a na podzim bývají na Në vjeshtë dhe në pranverë

silnici// dálnici mlhy. në rrugë// autostradë ka
mjegull.

Kolik je u vás v zimě na horách Sa borë ka te ju në male në
sněhu? dimër?

Fouká jižní vítr. Po fryn jugu.
Přijde změna počasí, obrátil Po vjen ndryshimi i motit, po

se vítr. kthen era.

POČASÍ
KOHË/ MOTI
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anténa anten|ë, −a
antibiotikum antibiotik, −u
antický antik, −e
antifašistický antifashist, −e
antikoncepce kontraceptiv, −i
anulovat anuloj
apatický apatik, −e
apel apel, −i, thirrj|e, −a
aperitiv aperitiv, −i
apoštol apostull, −i
aranžovat aranzhoj
arašíd kikirik, −u
argument argument, −i
archaický arkaik, −e
archeolog arkeolog, −u
architekt arkitekt, −i
architektura arkitektur|ë, −a
archiv arkiv, −i
aristokrat aristokrat, −i
arktický arktik, −e
armáda armat|ë, −a, ushtri, −a
armádní ushtarak, −e
asfalt asfalt, −i
asi ndoshta, mbase
asistovat asistoj
aspekt aspekt, −i
aspirovat aspiroj
astma astm|ë, −a
astronomie astronomi, −a
ať le të
atašé atashe, −u
atd. (a tak dále) etj. (e të tjera)
ateista ateist, −i

ateliér atelie, −ja, atelier, −i
atentát atentat, −i
atlantický atlantik, −e
atlas atlas, −i
atlet atlet, −i
atletika atletik|ë, −a
atmosféra atmosfer|ë, −a
atomový atomik, −e
atraktivní atraktiv, −e
atypický atipik, −e
aukce ankand, −i
auto automobil, −i, makin|ë, −a
autoatlas autoatlas, −i
autobus autobus, −i
autokempink autokamp, −i
automat automat, −i
automatický automatik, −e
automechanik automekanik, −u
automobilový automobilistik, −e
autonehoda aksident, −i

automobilistik
autonomie autonomi, −a
autoopravna servis, −i, riparim

makinash
autor autor, −i
autorita autoritet, −i
autostop autostop, −i
autoškola autoshkoll|ë, −a
autoturistika autoturiz|ëm, −mi
avšak megjithatë, mirëpo, por
azyl azil, −i
azylant azilant, −i
až deri
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bába plak|ë, −a
babička gjysh|e, −ja
bacil bacil, −i
bahno balt|ë, −a, lluc|ë, −a
báječný mrekullueshëm (i)
bakterie bakter, −i
balet balet, −i
balík pako, −ja, paket|ë, −a
balit mbështjell
balkon ballkon, −i
banán banan|e, −ia
banda band|ë, −a
banka bank|ë, −a
bankomat bankomat, −i
bankovka kartmonedh|ë, −a
bankrot falimentim, −i
bar bar, −i
barbarský barbar, −e
barevný me ngjyra
barokní barok, −e
barva ngjyr|ë, −a
báseň vjersh|ë, −a
basketbal basketboll, −i
básník poet, −i
bát se frikësohem
baterie bateri, −a
batoh çantë shpine
bavlna pambuk, −u
bazar pazar, −i
bazén bazen, −i, pishin|ë, −a
bažina moçal, −i, kënet|ë, −a
bedna ark|ë, −a
běh vrapim, −i
běhat vrapoj
během gjatë
běloch bardhë (i)

benzin benzin|ë, −a
berle pateric|ë, −a
bestiální shtazarak, −e 
beton beton, −i
bezbariérový pa barierë, 

pa pengesë 
bezbarvý pangjyrë (i)
bezbolestný pa dhembje
bezbranný pa mbrojtje
bezcelní pa doganë
bezcenný pavlerë (i)
bezcitný pandjenjë (i)
bezdomovec pastrehë (i)
bezmocný pafuqishëm (i)
beznadějný pashpresë (i)
bezpečí siguri, −a
bezpečnostní sigurues, −e
bezpečný sigurtë (i)
bezplatně pa pagesë, gratis
bezprostřední pandërmjetëm

(i), direkt, −e
bezvadný përsosur (i)
bezvědomí kllapi, −a
běžec vrapues, −i
běženec refugjat, −i
běžet vrapoj
bible bib|ël, −la
bída mjerim, −i
bilance bilanc, −i
bílkovina albumin|ë, −a
bílý bardhë (i)
biologický biologjik, −e
bít (koho) rrah; (hodiny) rreh

ora
bitva betej|ë, −a, përleshj|e, −a
bižuterie bizhuteri, −a
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