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VZORY PODSTATNÝCH JMEN RODU STŘEDNÍHO

Pád Jednotné číslo Pád Množné číslo
1. měst-o 1. měst-a
2. měst-a 2. měst

3. měst-u 3. měst-ům
4. měst-o 4. měst-a
5. měst-o! 5. měst-a!
6. (o) měst-ě, -u 6. (o) měst-ech
7. měst-em 7. měst-y

Vzor Podstatná jména rodu středního 
město – zakončená na -o
moře – zakončená v 1. i 2. pádě na -e (ě)
kuře –  zakončená v 1. pádě na -e a v 2. pádě na -ete (etě)
stavení – zakončená na -í

VZOR MĚSTO – tvrdý vzor 
(mýdlo, pravítko, dělo, letadlo, ...)

Pád Jednotné číslo Pád Množné číslo
1. moř-e 1. moř-e
2. moř-e 2. moř-í
3. moř-i 3. moř-ím
4. moř-e 4. moř-e
5. moř-e! 5. moř-e!
6. (o) moř-i 6. (o) moř-ích
7. moř-em 7. moř-i

Pád Jednotné číslo Pád Množné číslo
1. kuř-e 1. kuř-ata
2. kuř-ete 2. kuř-at
3. kuř-eti 3. kuř-atům
4. kuř-e 4. kuř-ata
5. kuř-e! 5. kuř-ata!
6. (o) kuř-eti 6. (o) kuř-atech
7. kuř-etem 7. kuř-aty

VZOR MOŘE – měkký vzor 
(pole, sídliště, hřiště, srdce, nebe, ...)

VZOR KUŘE 
(zvíře, house, štěně, koště, ...)

Pád Jednotné číslo Pád Množné číslo
1. staven-í 1. staven-í
2. staven-í 2. staven-í
3. staven-í 3. staven-ím
4. staven-í 4. staven-í
5. staven-í! 5. staven-í!
6. (o) staven-í 6. (o) staven-ích
7. staven-ím 7. staven-ími

VZOR STAVENÍ 
(znamení, jehličí, pondělí, ...)

1. pád 
Kdo? 
Co? 

3. pád
Komu? 
Čemu?

5. pád
Oslovujeme,

voláme

2. pád
Koho? 
Čeho? 

4. pád
Koho? 

Co?

6. pád
(O) Kom? 
(O) Čem?

7. pád
Kým? 
Čím?

VZOR STAVENÍ
(znamení, jehličí, pondělí, ...)

     V koncovce 7. pádu čísla 
     množného se u podstatných 
     jmen píše tvrdé y: s městy, 
mýdly, letadly, umývadly, ...

Podstatná jména zakončená na -ko, 
-cho mají v 6. pádě mn. čísla koncovku
 -ách: jablko – v jablkách (je možné i v jablcích). 

Podstatná jména zakončená na -isko mají v 6. pádě mn. čísla 
koncovku -ách i -ích: středisko – ve střediskách/střediscích.

Některá podstatná jména, která označují části těla, mají v množném 
čísle zvláštní tvary: oko – oči, očima, ucho – uši, ušima, ...

V koncovkách podstatných jmen,
která se skloňují podle vzoru moře, 
se píše pouze měkké i nebo í: 
v srdci, na nebi, v polích, ...

Pozor: moře – kuře
Pokud si nejste jisti, ke kterému 
vzoru slovo končící na koncovku -e 
přiřadit, řekněte si jeho 2. pád.

V koncovkách podstatných jmen, která se skloňují 
podle vzoru stavení, se píše pouze měkké i nebo í: 
v údolí, nad údolím, rukojmí, ...

 -ko,  -ko, 
 mají v 6. pádě mn. čísla koncovku mají v 6. pádě mn. čísla koncovku


