
 

Přídavná jména (adjektiva) 
 

o vyjadřují vlastnosti osob, zvířat, věcí nebo jevů označených podstatným 
jménem 

 
Druhy přídavných jmen 
o rozlišujeme podle koncovek 1. pádu, č. jednot. ve všech gramatických rodech: 
 
1. Přídavná jména tvrdá 

• vzor mladý, -á, -é 
 

2. Přídavná jména měkká 
• vzor jarní, -í, -í 

 
3. Přídavná jména přivlastňovací 

• vzor otcův 
• vzor matčin 

 

Pravopis přídavných jmen 
1. Přídavná jména tvrdá = y 

 ale! 1., 5. p., č. mn., r. mužský živ.: mladí 
 

2. Přídavná jména měkká = i 
 

3. Přídavná jména přivlastňovací = i/y 
• i píšeme jen v 1., 5. p., č. mn., rodu mužského životného;  

přípona 7. p., č. mn. -ými 
• příd. jm. přivlastňovací utvořená od jmen vlastních píšeme s VELKÝM  

počátečním písmenem (Jirkovo auto, Mánesův obraz)  čí? 
 
 ale: příd. jm. tvrdá i měkká utvořená od jmen vlastních píšeme s 

MALÝM počátečním písmenem (moravské víno, třeboňský kapr)  jaký? 
 
4.  Pozor na psaní -n- / -nn- 

-nn-  
• adjektiva utvořená příponou –ný od podstatných jmen s kořenem končícím 

na –n 
○ den + ní  denní 
○ kámen + ný  kamenný 

•  pamatuj: cenný, pohostinný, prostranný, jednostranný, denní,  
                  ranní (=ráno) 
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Přídavná jména (adjektiva) 
 

o vyjadřují ………..... osob, zvířat, věcí nebo jevů označených podstatným 
jménem 

 
Druhy přídavných jmen 
o rozlišujeme podle koncovek 1. pádu, č. jednot. ve všech gramatických rodech: 
 
5. Přídavná jména …………….. 

• vzor mladý, -á, -é 
 

6. Přídavná jména měkká  
• vzor ……………… 

 
7. Přídavná jména …………….. 

• vzor otcův 
• vzor …………. 

 

Pravopis přídavných jmen 
1. Přídavná jména tvrdá = y 

 ale! .…, …. p., č. mn., r. mužský živ.: mladí 
 

2. Přídavná jména měkká = i 
 

3. Přídavná jména přivlastňovací = i/y 
• i píšeme jen v ….., …. p., č. mn., rodu mužského životného;  

přípona 7. p., č. mn. ……….. 
• příd. jm. přivlastňovací utvořená od jmen vlastních píšeme s ………….  

počátečním písmenem (…irkovo auto, …..ánesův obraz)  čí? 
 
 ale: příd. jm. tvrdá i měkká utvořená od jmen vlastních píšeme s ……. 

počátečním písmenem (….oravské víno, …..řeboňský kapr)  jaký? 
 
8.  Pozor na psaní -n- / -nn- 

-nn-  
• adjektiva utvořená příponou ……… od podstatných jmen s kořenem 

končícím na …….. 
○ den + ní  …………… 
○ kámen + ný  ………….. 

•  pamatuj: ce…..ý, pohosti…..ý, prostra…..ý, jednostran…..ý, de…..í,  
                  ra….í (=ráno) 
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-n- 
• adjektiva utvořená příponou –í (jen od názvů zvířat)  

○ beran + í  beraní 
○ krocan + í  krocaní 

 
 pamatuj: raný salát (=časný) 

 
9.  Pozor na psaní -mě- / -mně- 

• při psaní 2. stupně si pomáháme tvarem 1. stupně 
○ známější  známý 
○ temnější  temný 

 
 pamatuj: tamější 

 
 

 
Stupňování 
 

1. stupeň - pozitiv 
2. stupeň - komparativ 

 

• tvoří se příponami -ejší, -ější, -ší, -í 
 
   Pozor na pravopis: 

  před příponou –ší se mění  ch  š  /tichý  tišší/ 
h  ž/drahý  dražší/ 
z  ž  /úzký  užší/ 
s  š/vysoký  vyšší/ 

 před příponou –ější se mění  sk  šť  /lidský  lidštější/  
ck  čť /komický  komičtější/ 

 před koncovkou –í se mění k  č /měkký  měkčí 
 

 3. stupeň - superlativ 

Tv
ar

y 
2.

 a
 3

. s
tu

pn
ě 

se
 

sk
lo
ňu

jí 
po

dl
e 

vz
. J

A
R

N
Í 

• tvoří se ze tvaru 2. stupně přidáním předpony nej-  
 
 
Poznámka: Někdy se tvoří 2. st. od jiného kořene než 1. st.: malý-menší 

velký-větší 
dobrý-lepší 
zlý-horší 
dlouhý-delší 
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-n- 
• adjektiva utvořená příponou –í (jen od názvů zvířat)  

○ beran + í    ...…….. 
○ krocan + í  ……….. 

 
 pamatuj: ra…..ý salát (=časný) 

 
10.  Pozor na psaní -mě- / -mně- 

• při psaní 2. stupně si pomáháme tvarem 1. stupně 
○ známější  ……….. 
○ temnější  ………... 

 
 pamatuj: tamější 

 
 

 
Stupňování 
 

1. stupeň - ……………. 
2. stupeň - komparativ 

 

• tvoří se příponami ………………………….. 
 
   Pozor na pravopis: 

  před příponou –ší se mění  ch  š  /tichý   .………/ 
h  ž/drahý   .………/ 
z  ž  /úzký   ………./ 
s  š/vysoký  .………/ 

 před příponou –ější se mění  sk  šť  /lidský   ….……/  
ck  čť /komický  …….../ 

 před koncovkou –í se mění k  č /měkký  ………/  
 

 3. stupeň - superlativ 

Tv
ar

y 
2.

 a
 3

. s
tu

pn
ě 

se
 

sk
lo
ňu

jí 
po

dl
e 

vz
. J

A
R

N
Í 

• tvoří se ze tvaru 2. stupně přidáním předpony ………. 
 
 
Poznámka: Někdy se tvoří 2. st. od jiného kořene než 1. st.: malý- …………. 

velký-…………. 
dobrý-………… 
zlý-  ………… 
dlouhý- ………. 
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