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VZORY PODSTATNÝCH JMEN RODU ŽENSKÉHO

Pád Jednotné číslo Pád Množné číslo

1. píseň 1. písn-ě

2. písn-ě 2. písn-í

3. písn-i 3. písn-ím

4. píseň 4. písn-ě

5. písn-i! 5. písn-ě!

6. (o) písn-i 6. (o) písn-ích

7. písn-í 7. písn-ěmi

Pád Jednotné číslo Pád Množné číslo
1. žen-a 1. žen-y
2. žen-y 2. žen

3. žen-ě 3. žen-ám
4. žen-u 4. žen-y
5. žen-o! 5. žen-y!
6. (o) žen-ě 6. (o) žen-ách
7. žen-ou 7. žen-ami

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

Pád Jednotné číslo Pád Množné číslo

1. kost 1. kost-i
2. kost-i 2. kost-í
3. kost-i 3. kost-em
4. kost 4. kost-i
5. kost-i! 5. kost-i!
6. (o) kost-i 6. (o) kost-ech
7. kost-í 7. kost-mi

Vzor Podstatná jména rodu ženského
žena – zakončená na -a

růže – zakončená na -e (ě)

píseň – zakončená v 1. pádě na souhlásku a v 2. pádě na -e (ě)

kost – zakončená v 1. pádě na souhlásku a v 2. pádě na -i

VZOR KOST 
(myš, obuv, ves, sůl, vědomost, ...)

– zakončená v 1. pádě na souhlásku a v 2. pádě na -i

VZOR ŽENA – tvrdý vzor 
(hymna, taška, paráda, záplata, ...)

VZOR RŮŽE – měkký vzor 
 (chvíle, duše, země, lžíce, ...)

VZOR PÍSEŇ 
(láhev, ploutev, hráz, ředkev, ...)

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?

          Některá podstatná 
          jména, která označují 
          části těla, mají 
v množném čísle zvláštní 
tvary: ruka – ruce, rukou, 
rukám, rukama
noha – nohy, nohou, 
nohám, nohama

Krácení kmenové 
samohlásky: kráva – krav, 
kravami/krávami (někdy je 
možný i dvojí tvar).

Krácení 
kmenové 
samohlásky: 
práce – prací, 
pracím, pracemi

Některá podstatná 
jména zakončená na 
-ť, -ď mají v 2. pádě 
jednotného čísla a v 1. 
a 4. pádě množného 
čísla dva tvary: 
trať – tratě/trati, 
huť – hutě/huti.

Kromě podstatných jmen zakončených na -ost se podle vzoru kost skloňují i podstatná jména řeč a věc. 
Jiná podstatná jména, která řadíme ke vzoru kost (podle 2. pádu j. č.): myš – myši, noc – noci, se v mn. č. v 3., 6. a někdy 
i v 7. pádě skloňují podle vzoru píseň: myším, myších, myšmi, nocím, nocích, nocemi.

(myš, obuv, ves, sůl, vědomost, ...)

růž-í


