
 

Duál (dvojné číslo) 
 

 existoval ve staré češtině 
 dnes pouze u některých podstatných jmen označujících části těla po dvou 

o ve 2., 6. pádě čísla množného: -ou 
o v 7. pádě čísla množného: -ma 

 koncovka přídavného jména (+ některých zájmen a číslovek) se v 7.p.č.mn. 
přizpůsobuje koncovce podstatného jména 
             s dlouhýma ušima, se svýma rukama, mezi čtyřma očima 

 neoznačují-li tato podstatná jména párové části těla, mají v množném čísle 
tvary podle příslušných vzorů 
             s hodinovými ručičkami, s nohami u stolu 

 
RUCE, NOHY 

1 žen -y ruce nohy 
2 žen rukou nohou/noh 
3 žen -ám rukám nohám 
4 žen -y ruce nohy 
5 žen -y ruce nohy 
6 žen -ách rukou/rukách nohou/nohách 
7 žen -ami rukama nohama 
 

OČI, UŠI 
1 kost –i oči uši 
2 kost –í očí uší 
3 písn –ím očím uším 
4 kost –i oči uši 
5 kost –i oči uši 
6 písn -ích očích uších 
7 kost –mi očima ušima 
 

KOLENA, RAMENA, PRSA 
1 měst –a kolena ramena prsa 
2 měst kolenou/kolen ramenou/ramen prsou 
3 měst –ům kolenům ramenům prsům 
4 měst –a kolena ramena prsa 
5 měst –a kolena ramena prsa 
6 měst –ech kolenou/kolenech ramenou/ramenech prsou 
7 měst –y koleny rameny prsy 
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Duál (dvojné číslo) 
 

 existoval ve staré češtině 
 dnes pouze u některých podstatných jmen označujících části těla po dvou 

o ve ….., …. pádě čísla množného:  - ou 
o v …... pádě čísla množného: - ma 

 koncovka přídavného jména (+ některých zájmen a číslovek) se v 7.p.č.mn. 
přizpůsobuje koncovce podstatného jména 
             s dlouhý…. uši…., se svý…. ruka…., mezi čtyř…. oči…. 

 neoznačují-li tato podstatná jména párové části těla, mají v množném čísle 
tvary podle příslušných vzorů 
             s hodinovými ručičk…., s noh…. u stolu 

 
RUCE, NOHY 

1 žen -y ruce nohy 
2 žen ruk…. noh…/noh 
3 žen -ám ruk…. noh…. 
4 žen -y ruce nohy 
5 žen -y ruce nohy 
6 žen -ách ruk…./rukách noh…../nohách 
7 žen -ami ruka…. noha…. 
 

OČI, UŠI 
1 kost –i oči uši 
2 kost –í očí uší 
3 písn –ím očím uším 
4 kost –i oči uši 
5 kost –i oči uši 
6 písn -ích očích uších 
7 kost –mi oči…. uši….. 
 

KOLENA, RAMENA, PRSA 
1 měst –a kolena ramena prsa 
2 měst kolen…./kolen ramen…./ramen prs…. 
3 měst –ům kolen….. ramen….. prs….. 
4 měst –a kolena ramena prsa 
5 měst –a kolena ramena prsa 
6 měst –ech kolen…./kolenech ramen…../ramenech prs….. 
7 měst –y koleny rameny prsy 
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