
český název   latini nominis   pádová otázka  
první pád   nominativ   kdo? co? (кто? что?)  
druhý pád   genitiv    koho? čeho? (кого? чего?) 
třetí pád   dativ    komu? čemu? (кому? чему?) 
čtvrtý pád   akuzativ   koho? co? (кого? что?) 
pátý pád   vokativ   oslovujeme, voláme  
šestý pád   lokál    (o) kom? čem? ((о)ком? чём?) 
sedmý pád   instrumentál   kým? čím? (кем? чем?)  

 

MUŽSKÝ ROD 
 

Jednotné číslo, životné 
1. pád pán, hoch muž, učitel předseda, bača soudce hajný mluvčí 
2. pád pána muže předsedy, bači soudce hajného mluvčího 
3. pád pánu/-ovi muži/-ovi předsedovi soudci/-ovi hajnému mluvčímu 
4. pád pána muže předsedu soudce hajného mluvčího 
5. pád pane! hochu! muži! předsedo! soudce! hajný mluvčí 
6. pád pánu/-ovi muži/-ovi předsedovi soudci/-ovi hajném mluvčím 
7. pád pánem mužem předsedou soudcem hajným mluvčím 

 

Množné číslo, životné 

1. pád páni/-ové, hoši, 
diplomaté/-i 

muži/-ové, 
učitelé 

předsedové, 
fotbalisté soudci/-ové hajní mluvčí 

2. pád pánů mužů předsedů soudců hajných mluvčích 
3. pád pánům mužům předsedům soudcům hajným mluvčím 
4. pád pány muže předsedy, bači soudce hajné mluvčí 

5. pád páni/-ové, hoši, 
diplomaté/-i 

muži/-ové, 
učitelé 

předsedové, 
fotbalisté soudci/-ové hajní! mluvčí! 

6. pád pánech, hoších mužích předsedech, 
bačích soudcích hajných mluvčích 

7. pád pány muži předsedy, bači soudci hajnými mluvčími 
Podle vzoru pán skloňujeme jména, která končí na souhlásku tvrdou (r, d, t, n), jestliže předchází 
koncovému –r souhláska, dochází ke střídání r/ř v 5. pádu mn.č. a 1. a 5. jedn. č. (mistře, mistři) 
Podle podvzoru hoch skloňujeme jména, zakončená na souhlásku tvrdou (k, g, h, ch), v 1. a 6, pádu 
množného čísla dochází k alternaci koncových souhlásek k/c, g/z, ch/š, h/z (sok, vrah, hoch, kluk) 
Podle podvzoru učitel skloňujeme jména, zakončená na –tel 
Podle vzoru předseda skloňujeme jména, zakončená na –a, poslední kmenová souhláska je tvrdá nebo 
obojetná, u podvzoru bača měkká, s kmenovou koncovkou ž,š,č (nindža, paša, rikša), u podvzoru sluha 
–k, -g, -h, -ch, u nichž dochází k střídání (kolega, monarcha, vozka) 

Jednotné a množné číslo neživotné 
 jednotné množné jednotné množné 

1. pád hrad, les, zámek hrady stroj stroje  
2. pád hradu, lesa hradů stroje strojů 
3. pád hradu hradům stroji strojům 
4. pád hrad hrady stroj stroje 
5. pád hrade! zámku! hrady! stroji! stroje! 
6. pád hradě/-u, zámku hradech, zámcích stroji strojích 
7. pád hradem hrady strojem stroji 
Dvojí skloňování (hrad, stroj), vzor chmel, zakončení na -l, (hřídel, kotel, kužel, plevel, koukol, tmel), a 

jako kořen, s kmenovým zakončením na –en, pouze j.č. (řemen, plamen, kámen, ječmen, pramen)



ŽENSKÝ ROD 
 

Jednotné číslo 
1. pád žena, rána, káča růže, ulice, poslankyně píseň kost vrátná domácí 
2. pád ženy růže písně kosti vrátné domácí 
3. pád ženě růži písni kosti vrátné domácí 
4. pád ženu růži píseň kost vrátnou domácí 
5. pád ženo! růže! písni! kosti! vrátná! domácí 
6. pád ženě růži písni kosti vrátné domácí 
7. pád ženou růží písní kostí vrátnou domácí 
 

Množné číslo 
1. pád ženy růže písně kosti vrátné domácí 
2. pád žen, ran růží, ulic, poslankyň/í písní kostí vrátných domácích 
3. pád ženám, ranám růžím, písním kostem vrátným domácím 
4. pád ženy růže písně kosti vrátné domácí 
5. pád ženy! růže! písně! kosti! vrátné! domácí! 
6. pád ženách, ranách růžích písních kostech vrátných domácích 
7. pád ženami, ranami růžemi písněmi kostmi vrátnými domácími 
U podvzoru rána dochází ke zkracování km. samohlásky nejen ve 2. pádu, ale i v 3., 6., a 7. pádu mn. č. 
U párových orgánů se zachovaly duálové koncovky ve 2. a 6. p. (ruce, nohy, ramena, kolena, prsa) 
U podvzoru ulice mají jména ve 2. p. mn. č. nulovou konc. (plíce, košile, chvíle, nemocnice, silnice) 
U podvzoru poslankyně mohou být obě varianty 0/í (kolegyně, žákyně, ambice, nemocnice, klávesnice) 
Kolísání mezi vzory píseň a kost (loď, chuť, huť, čtvrť, stať, trať, závrať, záď, čeleď, kapraď) 
Kolísání mezi vzory růže a píseň (kuchyně – kuchyň, záře – zář, spíže – spíž, země – zem, tíže – tíž) 
Kolísání mezi ženou a růží ve 3. a 6. pádech, vzor káča (doňa, gejša, skica) 
Pozor: jméno dcera skloňujeme ve 3. a 6. pádech podle vzoru růže 

 

STŘEDNÍ ROD 
 

Jednotné číslo 
1. pád město moře kuře, břímě/břemeno stavení vepřové hovězí 
2. pád města moře kuřete stavení vepřového hovězího 
3. pád městu moři kuřeti stavení vepřovému hovězímu 
4. pád město moře kuře stavení vepřové hovězí 
5. pád město! moře! kuře! stavení! vepřové hovězí! 
6. pád městě/jablku moři kuřeti stavení vepřovém hovězím 
7. pád městem mořem kuřetem stavením vepřovým hovězím 
 

Množné číslo 
1. pád města moře, smetiště kuřata stavení vepřová hovězí 
2. pád měst moří, smetišť kuřat stavení vepřových hovězích 
3. pád městům mořím kuřatům stavením vepřovým hovězím 
4. pád města moře kuřata stavení vepřová hovězí 
5. pád města! moře! kuřata! stavení! vepřová! hovězí! 

6. pád městech,  
jablkách/střediscích mořích kuřatech staveních vepřových hovězích 

7. pád městy moři kuřaty staveními vepřovými hovězími 
Podvzor smetiště vzoru moře se liší ve 2. pádu množného čísla nulovou koncovkou (bydliště, letiště, koupaliště, 
schodiště, sídliště, skladiště, parkoviště) Výjimky: hřiští, vajec.  
Podvzor břímě/břemeno vzoru kuře je zastaralý a takřka se nepoužívá, s původními krátkými tvary se 
dnes setkáme jen v ustálených spojeních (plémě - plemeno, vémě/vemeno, sémě- semeno, témě - temeno) 
Děti nejsou kuřata 


