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A compact overview of Czech declinations 

 
Masculine Animate      Masculine Inanimate 

 

-d, -h, -ch,   -č, -ř, -š, -ž,  -d, -h, -ch,   -č, -ř, -š, -ž,  

-k, -n, -r, -t  -c, -j, -ď, -ť, -ň -k, -n, -r, -t  -c, -j, -ď, -ť, -ň 
 

model:  pán   muž   hrad   stroj 

also:  syn, pes, doctor lékař, řidič, strýc dům, rok, hotel konec, čaj, nůž 

 

nominative pán   muž   hrad   stroj 

genitive pán -a  muž -e  hrad -u  stroj -e 

dative  pán -ovi  muž -i  hrad -u  stroj -i 

accusative pán -a  muž -e  hrad   stroj 

vocative pán -e  muž -i  hrad -e  stroj -i 

locative pán -ovi  muž -i  hrad -u  stroj -i 

instrumental pán -em  muž -em  hrad -em  stroj -em 

 
nominative pán -i/-ové  muž -i  hrad -y  stroj -e 

genitive pán -ů  muž -ů  hrad -ů  stroj -ů 

dative  pán -ům  muž -ům   hrad -ům  stroj -ům 

accusative pán -y  muž -e  hrad -y  stroj -e 

vocative pán -i/-ové  muž -i  hrad -y  stroj -e 

locative pán -ech  muž -ích  hrad -ech  stroj -ích 

instrumental pán -y  muž -i  hrad -y  stroj -i 

 

 

Masculine Animate 

 

-a   -e 
 

model:  děda   soudce  

also:  předseda, Jirka,  proradce 

  Honza 

 

nominative děd -a  soudc -e 

genitive děd -y  soudc -e 

dative  děd -ovi  soudc -i 

accusative děd -u  soudc -e 

vocative děd -o  soudc -e 

locative děd -ovi  soudc -i 

instrumental děd -ou  soudc -em 

 
nominative děd -ové  soudc -i 

genitive děd -ů  soudc -ů 

dative  děd -ům  soudc -ům 

accusative děd -y  soudc -e 

vocative děd -ové  soudc -i 

locative děd -ech  soudc -ích 

instrumental děd -y  soudc -i 
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Feminine  

 

-a   -e   -č, -ř, -š, -ž,   -d, -h, -ch,  

-c, -j, -ď, -ť, -ň -k, -n, -r, -t 
 

model:  žena   růže   píseň   kost 

also:  kniha, matka,   večeře   povodeň, pláž, rodost, starost 

třída, houska  historie  loď 

 

nominative žen -a  růž -e  pís -eň  kost 

genitive žen -y  růž -e  pís -ně  kost -i 

dative  žen -ě  růž -i  pís -ni  kost -i 

accusative žen -u  růž -i  pís -eň  kost 

vocative žen -o  růž -e  pís -ni  kost -i 

locative žen -ě  růž -i  pís -ni  kost -i 

instrumental žen -ou  růž -í  pís -ní  kost -í 

 
nominative žen -y  růž -e  pís -ně  kost -i 

genitive žen   růž -í  pís -ní  kost -í 

dative  žen -ám  růž -ím  pís -ním  kost -em 

accusative žen -y  růž -e  pís -ně  kost -i 

vocative žen -y  růž -e  pís -ně  kost -i 

locative žen -ách  růž -ích  pís -ních  kost -ech 

instrumental žen -ami  růž -emi  pís -němi  kost -mi 

 

 

Neuter 

-o   -e   -e/-ě   -í 
 

model:  město   moře   kuře   stavení 

also:  auto, okno,   pole, nebe  dítě, štěně,   nádraží, náměstí, 

jablko, zrcadlo,    kotě, tele  září, umění 

 

nominative měst -o  moř -e  kuř -e  staven -í 

genitive měst -a  moř -e  kuř -ete  staven -í 

dative  měst -u  moř -i  kuř -eti  staven -í 

accusative měst -o  moř -e  kuř -e  staven -í 

vocative měst -o  moř -e  kuř -e  staven -í 

locative měst -ě  moř -i  kuř -eti  staven -í 

instrumental měst -em  moř -em  kuř -etem  staven -ím 

 
nominative měst -a  moř -e  kuř -ata  staven -í 

genitive měst   moř -í  kuř -at  staven -í 

dative  měst -ům  moř -ím  kuř -atům  staven -ím 

accusative měst -a  moř -e  kuř -ata  staven -í 

vocative měst -a  moř -e  kuř -ata  staven -í 

locative měst -ech  moř -ích  kuř -atech  staven -ích 

instrumental měst -y  moř -i  kuř -aty  staven -ími 

 


