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VZORY PODSTATNÝCH JMEN RODU MUŽSKÉHO II.

Pád Jednotné číslo Pád Množné číslo
1. stroj 1. stroj-e
2. stroj-e 2. stroj-ů
3. stroj-i 3. stroj-ům
4. stroj 4. stroj-e
5. stroj-i! 5. stroj-e!
6. (o) stroj-i 6. (o) stroj-ích
7. stroj-em 7. stroj-i

VZOR STROJ  – měkký, neživotný vzor
(rýč, jetel, kraj, pantofel, ...)

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?

Pád Jednotné číslo Pád Množné číslo
1. hrad 1. hrad-y
2. hrad-u (les-a) 2. hrad-ů
3. hrad-u 3. hrad-ům
4. hrad 4. hrad-y
5. hrad-e! 5. hrad-y!
6. (o) hrad-ě, -u 6. (o) hrad-ech (les-ích)
7. hrad-em 7. hrad-y

Ke vzoru hrad se doplňuje podvzor les – zastupuje jména zakončená v 2. pádě j. č. na -a: rybníka, kostela, února, ... 
Některá podstatná jména mají obojí koncovku: trojuhelníka/trojuhelníku.

peníz/peníze –  podle vzoru stroj: 
s penízi/s penězi

šimpanz – podle vzoru muž: s šimpanzi
Francouz –  podle vzoru muž: s Francouzi, 

Francouze
plaz – podle vzoru pán: s plazy
jetel, cíl –  podle vzoru stroj: v jeteli, cíli, 

do cíle
přítel, učitel –  podle vzoru muž: s přáteli, 

učiteli
Španěl –  podle vzoru pán: se Španěly, 

Španěla

-i:   (1., 5. p. mn. č.) páni: motýli, muži: císaři, soudci: vůdci
(7. p. mn. č.) s muži: s králi, se soudci: s vůdci, 
(7. p. mn. č., 3., 6. p. j. č.) se stroji: s pytli, v pytli

-y:   (4., 7. p. mn. č.) s pány: s motýly, s předsedy: se sluhy 
(1., 4., 7. p. mn. č.) s hrady: se stromy 

-ovi:   (3., 6. p. j. č.) k pánovi: k Janovi, k mužovi: 
k ředitelovi, o předsedovi: o nešikovi

-ích:  (6. p. mn. č.) o mužích: o učitelích, o strojích: 
o penězích, o soudcích: o porotcích
(někdy) pán: o hoších, pstruzích, les: o potocích
předseda (u jmen na -ka, -ga, -ha, -cha): o kolezích, 
o sluzích...

-i/-y:   některá jména zakončená na -l, -z, -s: s kuželi/kužely,  se 
strašpytli/strašpytly, penězokazi/penězokazy...

Pozor! Slova, ve kterých se často 
chybuje:

Pravopis:

Obecná pravidla skloňování podstatných jmen rodu mužského

Krácení kmenové samohlásky:
u jednoslabičných podstatných jmen bývá dlouhá 
samohláska jen v 1. pádě (u neživotných i ve 4. pádě): 
mráz – mrazu, chléb – chleba, stůl – stolu, ...

VZOR HRAD – tvrdý, neživotný vzor 
(strom, sklep, kostel, úraz, ...)

Podstatná jména zakončená na -h, -ch, -g, -k 
mají v 6. pádě množného čísla koncovku -ích: 
pstruh – pstruzích, rybník – rybnících

Podstatná jména zakončená na -ček mívají koncovky 
-ích i -ách: domeček – domečcích/domečkách

Vzor

Zakončení

v 1. pádě j. č. v 2. pádě j. č.

neživotný

hrad tvrdá/obojetná souhláska -u nebo -a

stroj měkká/obojetná souhláska -e


