
 

Skloňování podstatných jmen 
ROD STŘEDNÍ 

Tvrdý vzor  MĚSTO (MĚSTEČKO) Měkký vzor MOŘE (SÍDLIŠTĚ)  
Pád č. jednotné č. množné č. jednotné č. množné 

1 město města moře moře 
2 města měst moře moří, sídlišť 
3 městu městům moři mořím 
4 město města moře moře 
5 město města moře moře 
6 městě 

městečku 
městech 
městečkách 

moři mořích 

7 městem městy mořem moři 
Smíšený vzor  KUŘE Vzor STAVENÍ  

Pád č. jednotné č. množné č. jednotné č. množné 
1 kuře kuřata stavení stavení 
2 kuřete kuřat stavení stavení 
3 kuřeti kuřatům stavení stavením 
4 kuře kuřata stavení stavení 
5 kuře kuřata stavení stavení 
6 kuřeti kuřatech stavení staveních 
7 kuřetem kuřaty stavením staveními 

 
ROD ŽENSKÝ 

Tvrdý vzor  ŽENA Měkký vzor RŮŽE (ULICE)  
Pád č. jednotné č. množné č. jednotné č. množné 

1 žena ženy růže růže 
2 ženy žen růže růží, ulic 
3 ženě ženám růži růžím 
4 ženu ženy růži růže 
5 ženo ženy růže růže 
6 ženě ženách růži růžích 
7 ženou ženami růží růžemi 

Vzor  PÍSEŇ Vzor KOST  
Pád č. jednotné č. množné č. jednotné č. množné 

1 píseň písně kost kosti 
2 písně písní kosti kostí 
3 písni písním kosti kostem 
4 píseň písně kost kosti 
5 písni písně kosti kosti 
6 písni písních kosti kostech 
7 písní písněmi kostí kostmi 
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Skloňování podstatných jmen 
ROD STŘEDNÍ 

Tvrdý vzor  MĚSTO (MĚSTEČKO) Měkký vzor MOŘE (SÍDLIŠTĚ)  
Pád č. jednotné č. množné č. jednotné č. množné 

1 měst měst moř moř 
2 měst měst moř moř   , sídlišť 
3 měst měst moř moř 
4 měst měst moř moř 
5 měst měst moř moř 
6 měst 

městečk 
měst 
městečk 

moř moř 

7 měst měst moř moř 
Smíšený vzor  KUŘE Vzor STAVENÍ  

Pád č. jednotné č. množné č. jednotné č. množné 
1 kuř kuř staven staven 
2 kuř kuř staven staven 
3 kuř kuř staven staven 
4 kuř kuř staven staven 
5 kuř kuř staven staven 
6 kuř kuř staven staven 
7 kuř kuř staven staven 

 
ROD ŽENSKÝ 

Tvrdý vzor  ŽENA Měkký vzor RŮŽE (ULICE)  
Pád č. jednotné č. množné č. jednotné č. množné 

1 žen žen růž růž 
2 žen žen růž růž    , ulic 
3 žen žen růž růž 
4 žen žen růž růž 
5 žen žen růž růž 
6 žen žen růž růž 
7 žen žen růž růž 

Vzor  PÍSEŇ Vzor KOST  
Pád č. jednotné č. množné č. jednotné č. množné 

1 píseň písn kost kost 
2 písn písn kost kost 
3 písn písn kost kost 
4 píseň písn kost kost 
5 písn písn kost kost 
6 písn písn kost kost 
7 písn písn kost kost 
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ROD MUŽSKÝ   (vzory bez koncovky) 
ŽIVOTNÝ ŽIVOTNÝ 

Tvrdý vzor  PÁN  
(SOUSED, DĚLNÍK) 

Měkký vzor MUŽ  
(UČITEL, OTEC) 

 
 
Pád 

č. jednotné č. množné č. jednotné č. množné 
1 pán páni, pánové 

sousedé 
muž muži, -ové 

učitelé 
2 pána pánů muže mužů 
3 pánu, -ovi pánům muži, -ovi mužům 
4 pána pány muže muže 
5 pane, 

dělníku 
páni, pánové 
sousedé 

muži, otče muži, mužové 
učitelé 

6 pánu, -ovi pánech, 
dělnících 

muži, -ovi mužích 

7 pánem pány mužem muži 
NEŽIVOTNÝ NEŽIVOTNÝ 

Tvrdý vzor  HRAD  
(LES, KALICH) 

Měkký vzor STROJ  
 
 
Pád 

č. jednotné č. množné č. jednotné č. množné 
1 hrad hrady stroj stroje 
2 hradu, lesa hradů stroje strojů 
3 hradu hradům stroji strojům 
4 hrad hrady stroj stroje 
5 hrade, 

kalichu 
hrady stroji stroje 

6 (na)hradě, -u hradech, lesích stroji strojích 
7 hradem hrady strojem stroji 

 
ROD MUŽSKÝ   (vzory s koncovkou) 

Tvrdý vzor  PŘEDSEDA 
(HUSITA, SLUHA)  

Měkký vzor SOUDCE   
Pád 

č. jednotné č. množné č. jednotné č. množné 
1 předseda předsedové, 

husité 
soudce soudci, -ové 

2 předsedy předsedů soudce soudců 
3 předsedovi předsedům soudci soudcům 
4 předsedu předsedy soudce soudce 
5 předsedo předsedové, 

husité 
soudce soudci, -ové 

6 předsedovi předsedech 
sluzích 

soudci, -ovi soudcích 

7 předsedou předsedy soudcem soudci 
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ROD MUŽSKÝ   (vzory bez koncovky) 
ŽIVOTNÝ ŽIVOTNÝ 

Tvrdý vzor  PÁN  
(SOUSED, DĚLNÍK) 

Měkký vzor MUŽ  
(UČITEL, OTEC) 

 
 
Pád 

č. jednotné č. množné č. jednotné č. množné 
1 pán pán   , pán 

soused 
muž muž     ,  

učitel 
2 pán pán muž muž 
3 pán       ,  pán muž     ,  muž 
4 pán pán muž muž 
5 pan    , 

dělník 
pán   , pán 
soused 

muž     , otč muž     , muž 
učitel 

6 pán       ,  pán    , 
dělníc 

muž     ,  muž 

7 pán pán muž muž 
NEŽIVOTNÝ NEŽIVOTNÝ 

Tvrdý vzor  HRAD  
(LES, KALICH) 

Měkký vzor STROJ  
 
 
Pád 

č. jednotné č. množné č. jednotné č. množné 
1 hrad hrad stroj stroj 
2 hrad    , les hra stroj stroj 
3 hrad hrad stroj stroj 
4 hrad hrad stroj stroj 
5 hrad   , 

kalich 
hrad stroj stroj 

6 (na)hrad    ,  hrad     , les stroj stroj 
7 hrad hrad stroj stroj 

 
ROD MUŽSKÝ   (vzory s koncovkou) 

Tvrdý vzor  PŘEDSEDA 
(HUSITA, SLUHA)  

Měkký vzor SOUDCE   
Pád 

č. jednotné č. množné č. jednotné č. množné 
1 předsed předsed    , 

husit 
soudc soudc     ,  

2 předsed předsed soudc soudc 
3 předsed předsed soudc soudc 
4 předsed předsed soudc soudc 
5 předsed předsed    , 

husit 
soudc soudc,  

6 předsed předsed 
sluz 

soudc   ,  soudc 

7 předsed předsed soudc soudc 
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