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Skloňování přídavných jmen 
 
1.  Složené  

• vzor mladý 
• vzor jarní 

 
2.  Jmenné 

• tvary jen v 1. a 4. pádě pouze u přídavných jmen vzoru tvrdého (mladý) 
• jsou shodné s tvary tvrdých vzorů podstatných jmen (pán, hrad, žena, 

město) 
• zdráv, mrtev, stár, dlužen, hoden; je těžko, záhodno...; není radno, není 

možno... 
 

mužský rod  
životný neživotný 

ženský rod střední rod 

1.p., č.jednotné šťasten šťasten šťastna šťastno 
4.p., č. jednotné šťastna šťasten šťastnu šťastno 
1.p., č. množné šťastni šťastny šťastny šťastna 
4.p.,č.množné šťastny šťastny šťastny šťastna 

 

 
3.  Přivlastňovací 

• vzor otcův 
• vzor matčin 

Číslo jednotné 
 mužský rod (bratr, kabát) ženský rod (sestra) střední rod (slovo) 
1. otcův matčin otcova matčina otcovo matčino 
2. otcova matčina otcovy matčiny otcova matčina 
3. otcovu matčinu otcově matčině otcovu matčinu 
4. otcova/otcův matčina otcovu matčinu otcovo matčino 
5. otcův matčin otcova matčina otcovo matčino 
6. otcově, -u matčině, -u otcově matčině otcově, -u matčině, -u 
7. otcovým matčiným otcovou matčinou otcovým matčiným 

 
Číslo množné 

 mužský rod (bratři, kabáty) ženský rod (sestry) střední rod (slova) 
1. otcovi/otcovy matčini/matčiny otcovy matčiny otcova matčina 
2. otcových matčiných otcových matčiných otcových matčiných 
3. otcovým matčiným otcovým matčiným otcovým matčiným 
4. otcovy matčiny otcovy matčiny otcova matčina 
5. otcovi/otcovy matčini/matčiny otcovy matčiny otcova matčina 
6. otcových matčiných otcových matčiných otcových matčiných 
7. otcovými matčinými otcovými matčinými otcovými matčinými 
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Skloňování přídavných jmen 
 
1.  ………………………. 

• vzor mladý 
• vzor jarní 

 
2.  ……………………… 

• tvary jen v 1. a 4. pádě pouze u přídavných jmen vzoru tvrdého (mladý) 
• jsou shodné s tvary tvrdých vzorů podstatných jmen (pán, hrad, žena, 

město) 
• zdráv, mrtev, stár, dlužen, hoden; je těžko, záhodno...; není radno, není 

možno... 
 

mužský rod  
životný neživotný 

ženský rod střední rod 

1.p., č.jednotné šťasten šťasten šťastna šťastno 
4.p., č. jednotné     
1.p., č. množné     
4.p.,č.množné     

 

 
3.  ……………………….. 

• vzor otcův 
• vzor …………… 

Číslo jednotné 
 mužský rod (bratr, kabát) ženský rod (sestra) střední rod (slovo) 
1. otcův matčin otcov matčin otcov matčin 
2. otcov matčin otcov matčin otcov matčin 
3. otcov matčin otcov matčin otcov matčin 
4. otcov   /otcův matčin otcov matčin otcov matčin 
5. otcův matčin otcov matčin otcov matčin 
6. otcov     , matčin   ,  otcov matčin otcov   , matčin   , 
7. otcov matčin otcov matčin otcov matčin 

 
Číslo množné 

 mužský rod (bratři, kabáty) ženský rod (sestry) střední rod (slova) 
1. otcov  /otcov matčin  /matčin otcov matčin otcov matčin 
2. otcov matčin otcov matčin otcov matčin 
3. otcov matči otcov matčin otcov matčin 
4. otcov matčin otcov matčin otcov matčin 
5. otcov  /otcov matčin   /matčin otcov matčin otcov matčin 
6. otcov matčin otcov matčin otcov matčin 
7. otcov matčin otcov matči otcov matčin 
 
 


