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Deklinace – plurál
PÁD PRONOmeNa (ZÁJmÉNa) aDJeKTIVa (PŘÍDaVNÁ JmÉNa) SUBSTaNTIVa (PODSTaTNÁ JmÉNa) ROD

kdo, co ten, ta, to můj, moje -ý -í I. deklinační skupina
Nominativ sg. končí na: 
kons., kons., -a, -o

II. deklinační skupina
Nominativ sg. končí na: -e/-ě , ˇ (= háček), 
-c, -j, -tel, -el, -ev

III. deklinační skupina
Nominativ sg. končí na: -a, -st, 
-e/-ě (vzor kuře), -í

1. N kdo
co

ti (ty)
ty
ty
ta (ty)

moji/mí
moje/mé (mý)
moje/mé (mý)
moje/má (mý)

dobří (dobrý)
dobré (dobrý)
dobré (dobrý)
dobrá (dobrý)

kvalitní
kvalitní
kvalitní
kvalitní

studenti
banány
kávy
auta

muži/-ové, soudci/-ové 
čaje
kanceláře, restaurace 
moře

kolegové
---
místnosti
kuřata, nádraží

Ma
Mi
F
N

2. G koho
čeho

těch
těch
těch
těch

mých (mejch)
mých (mejch)
mých (mejch)
mých (mejch)

dobrých (dobrejch)
dobrých (dobrejch)
dobrých (dobrejch)
dobrých (dobrejch)

kvalitních
kvalitních
kvalitních
kvalitních

studentů
banánů
káv
aut

mužů, soudců 
čajů
kanceláří, restaurací
moří

kolegů
---
místností
kuřat, nádraží

Ma
Mi
F
N

3. D komu
čemu

těm
těm
těm
těm

mým (mejm)
mým (mejm)
mým (mejm)
mým (mejm)

dobrým (dobrejm)
dobrým (dobrejm)
dobrým (dobrejm)
dobrým (dobrejm)

kvalitním
kvalitním
kvalitním
kvalitním

studentům
banánům
kávám
autům

mužům, soudcům
čajům
kancelářím, restauracím, 
mořím

kolegům
---
místnostem
kuřatům, nádražím

Ma
Mi
F
N

4. A koho
co

ty
ty
ty
ta (ty)

moje/mé (mý)
moje/mé (mý)
moje/mé (mý)
moje/mé (mý)

dobré (dobrý)
dobré (dobrý)
dobré (dobrý)
dobré (dobrý)

kvalitní
kvalitní
kvalitní
kvalitní

studenty
banány
kávy
auta

muže, soudce 
čaje
kanceláře, restaurace
moře

kolegy
---
místnosti
kuřata, nádraží

Ma
Mi
F
N

5. V --- ---
---

moji/mí
moje/má

dobří (dobrý)
dobré (dobrý)

kvalitní
kvalitní

studenti! 
studentky!

muži!/-ové!, soudci!/-ové!
kolegyně! 

kolegové! Ma
F

6. L kom
čem

těch
těch
těch
těch

mých (mejch)
mých (mejch)
mých (mejch)
mých (mejch)

dobrých (dobrejch)
dobrých (dobrejch)
dobrých (dobrejch)
dobrých (dobrejch)

kvalitních
kvalitních
kvalitních
kvalitních

studentech
banánech
kávách
autech

mužích, soudcích
čajích
kancelářích, restauracích 
mořích

kolezích
---
místnostech
kuřatech, nádražích

Ma
Mi
F
N

7. I kým
čím

těmi (těma)
těmi (těma)
těmi (těma)
těmi (těma)

mými (mejma)
mými (mejma)
mými (mejma)
mými (mejma)

dobrými (dobrejma) 
dobrými (dobrejma) 
dobrými (dobrejma)
dobrými (dobrejma)

kvalitními (kvalitníma)
kvalitními (kvalitníma)
kvalitními (kvalitníma)
kvalitními (kvalitníma)

studenty (studentama)
banány (banánama)
kávami (kávama)
auty (autama) 

muži, (mužema), soudci (soudcema)
čaji (čajema)
kancelářemi (kancelářema)
restauracemi (restauracema)
moři (mořema)

kolegy (kolegama)
---
místnostmi (místnostma)
kuřaty (kuřatama), 
nádražími (nádražíma)

Ma
Mi
F
N

Ma Mi F Nmaskulinum animatum 
(rod mužský životný)

maskulinum inanimatum 
(rod mužský neživotný)

femininum
(rod ženský)

neutrum
(rod střední)

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2012, www.czechstepbystep.czZávorky: Formy v závorkách jsou typické pro běžně mluvený jazyk, zvlášť na území Čech.


