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58.8.3 Názvy obsahující předložkové spojení — 221
58.9 Lékárny, restaurace, vinárny, hospody, hotely,
penziony, chaty, kempy, koupaliště — 222
58.10 Církevní organizace — 223
59 Velká písm ena - organizační složky (pobočka,
úsek, odbor, výbor apod.) — 223
60 Velká písm ena - dokum enty, umělecká a odborná díla — 224
60.1 Dokumenty — 224
60.1.1 Rejstříky, registry, průkazy, potvrzení,
kupní smlouvy atp. — 225
60.1.2 Zákony, zákoníky, vyhlášky — 225
60.1.3 Ústavy, smlouvy, dohody, úmluvy', listiny atp. — 225
60.1.4 Řády, sazebníky, ceníky, stanovy atp. — 226
60.2 Umělecká a odborná díla, učebnice, noviny,
časopisy, stálé rubriky', pořady — 226
61 Velká písm ena - dějinné události, pam átné dny a svátky — 227
61.1 Významné dějinné události a období — 227
61.2 Významné dny a svátky — 228
62 Velká písm ena - akce, soutěže — 228
63 Velká písm ena - výrobky, odrůdy, plem ena — 229
64 Velká písm ena - vyznamenání — 230
64.1 Ř ády— 230
64.1.1 Spojení podstatného jm én a řád s dalším výrazem — 230
64.1.2 Spojení přídavného jm éna (dvou přídavných
jm en) a podstatného jm éna řád — 230
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64.2 Ceny — 231
64.3 Medaile a plakety — 231
64.4 Ostatní pojmenování — 231
65 Velká písmena - zástupné názvy — 231
66 Velká písmena - přírodní útvary — 232
LITERATURA К ODDÍLU II — 234
III. MORFEMATIKA — 237
67 Morfematika - základní pojmy — 239
67.1 Úroveň morfii — 239
67.2 Pojem morfému — 239
68 Typy morfii a morfému — 241
68.1 Nulový m orf a morfém - morfologická nula — 242
68.2 Předpony (prefixy) — 244
68.2.1 Slovotvorné předpony — 244
68.2.2 Tvarotvorné předpony — 244
68.3 Kořenové morfy a morfémy — 245
68.4 Přípony (sufixy) — 245
68.4.1 Kmenotvorné přípony — 245
68.4.2 Slovotvorné přípony — 246
68.4.3 Tvarotvorné přípony — 246
68.4.3.1 Nefinální tvarotvorné přípony — 246
68.4.3.2 Finální tvarotvorné přípony - koncovky — 248
68.5 Postfix)' — 249
68.6 Interfixy — 249
LITERATURA К ODDÍLU III — 250
IV. SLOVOTVORBA — 251
69 Přechylování obecných jm en — 253
69.1 Obecné poučení— 253
69.2 Typ princezna, kom tesa, vi komika, vikomtesa — 253
69.3 Přechylování názvu pracovních pozic, funkcí a titulu
{předsedkyně, hejtmanka, chirurgynéh hirurika,
mistrová, radová, docentka apod.) — 254
69.4 Přechylování vojenských a policejních hodností
[strážmistryne, poručice, majorka apod.) — 255
69.5 Typ kongresmanka, megatorna nka — 256
69.6 Přechylování obyvatelských jm en {rněšťanka,
venkovanka apod.) — 256
69.7 Opačné přechylování (vdova - vdovec) — 256
70 Přechylování příjm ení ve veřejné komunikaci — 256
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71 přechylování příjmení, která mají formu podstatného jm éna
a ve výslovnosti jsou zakončena na souhlásku
(typ Novák - Nováková) — 258
71.1 Jména, která m ají před koncovou souhláskou
pohybné -e-, -o- či -a
259
71.2 Příjmení zakončená na -ius — 259
71.3 Příjmení zakončená v písm u a ve výslovnosti rozdílně — 260
71.3.1 Cizí příjm ení zakončená na -c [k] — 260
71.3.2 Francouzská příjm ení zakončená na -rd, -rt, -nd, -ns — 260
71.3.3 Příjmení zakončená na nevyslovované -e — 260
71.3.4 Francouzská příjm ení zakončená na nevyslovované -es — 261
71-.3.5 Příjmení zakončená na nevyslovované -i, -y — 261
71.3.6 Germánská příjm ení zakončená na -y, -i, -eu — 261
72 Přechylování příjmení, která mají formu podstatného jm éna
a ve výslovnosti jsou zakončena na samohlásku
(typ Svoboda - Svobodová) — 261
72.1 Příjmení zakončená ve výslovnosti na [a], |á] — 262
72.1.1 Příjmení zakončená v písmu i ve výslovnosti na -a — 262
72.1.2 Příjmení zakončená ve výslovnosti na [á] — 262
72.1.3 Příjmení zakončená v písmu a ve výslovnosti rozdílně — 263
72.2 Příjmení zakončená ve výslovnosti na [e], [é] — 263
72.2.1 Domácí příjm ení zakončená v písm u na -e, -ě — 263
72.2.2 Cizí příjmení zakončená v písmu
i ve výslovnosti na -e — 264
72.2.3 Příjmení zakončená ve výslovnosti na [é] — 264
72.2.4 Příjmení zakončená v písmu a ve výslovnosti rozdílně — 264
72.3 Příjmení zakončená ve výslovnosti na [i], [f] — 265
72.3.1 Příjmení zakončená v písm u na -i, -y
a ve výslovnosti na [i] — 265
72.3.2 Příjmení zakončená v písmu i ve výslovnosti na -í - 265
72.3.3 Příjmení zakončená v písmu a ve výslovnosti
rozdílně — 265
72.4 Příjmení zakončená ve výslovnosti na [o], [ó] — 266
72.4.1 Příjmení zakončená ve výslovnosti na [o] — 266
72.4.2 Cizí příjm ení zakončená ve výslovnosti na [ó] — 266
72.5 Příjmení zakončená ve výslovnosti na [ti], [ú] — 266
72.5.1 Domácí příjm ení zakončená v písm u na -11, -ú — 266
72.5.2 Cizí příjm ení zakončená v písm u
i ve výslovnosti na -u, -ú — 267
72.5.3 Cizí příjm ení zakončená ve výslovnosti na [u], [ú]
a v písm u na jiné písmeno
267
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73 Přechylování příjmení, která mají formu přídavného jm éna
(typ Zelený - Zelená) — 268
73.1 Příjmení s formou přídavného jm éna tvrdého
(vzor „mladý“) — 268
73.1.1 Domácí příjmení — 268
73.1.2 Slovanská příjm ení— 268
73.1.3 Příjmení typu Malých — 269
73.1.4 Příjmení nejasného původu zakončená na -ý — 269
73.2 Příjmení s formou přídavného jm éna měkkého
(vzor „jarní") — 269
73.3 Příjmení s formou přídavného jm éna přivlastňovacího — 269
73.3.1 Domácí příjmení — 269
73.3.2 Slovanská příjmení — 270
74 Přechylování víceslovných příjmení — 270
74.1 Jména obsahující předložku, člen, spojku
či jiný podobný výraz — 270
74.2 Zdvojená příjmení psaná se spojovníkem — 271
74.3 Víceslovná příjmení psaná bez spojovníku — 272
74.3.1 Příjmení domácího původu — 272
74.3.2 Cizí příjmení — 272
75 Přechylování ženských příjmení pocházejících z jazyků,
které m ají vlastní přechylovací prostředky — 273
76 Tvoření obyvatelských jmen — 274
76.1 Obecné poučení — 274
76.1.1 Tvoření příponou -an — 274
76.1.2 Tvoření příponou -ec — 275
76.1.3 Jm éna bez přípony (typ Rus) — 275
76.1.4 Více existujících podob jm éna — 275
76.1.5 Tvoření od přídavných jmen — 276
76.2 Přechylování obyvatelských jmen
(Češka, Řekyné apod.) — 276
76.2.1 Tvoření příponou -ka — 276
76.2.2 Tvoření příponou -yně— 276
76.2.3 Více existujících podob jm éna — 277
77 Podstatná jm éna zakončená na -ák — 277
77.1 Odvozování příponou -ák — 277
77.2 Jm éna tvořená od jednoslovných základů — 277
77.3 Jména tvořená od víceslovných základů
(univerbizace: nákladní auto - náklaďák) — 278
78 Česko — 278
79 Typ Novákovi, Skotničti - Skotnických, rodina Novákova — 280
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79 i pojmenování rodinných příslušníku příjmením
rodiny — 280
79.2 Pojmenování rodiny jako celku — 280
79.3 Koncovky -ovi a -ové u příjm ení v 1. p. mn. č. — 281
80 Domácké podoby rodných jm en (Klárinka, Luki/Luky) — 282
81 Typ lobby - lobbista
283
82 Přídavná jm éna zakončená na -icí, -ící— 283
83 Přídavná jm éna zakončená na -ní, -ný — 284
84 Přídavná jm éna zakončená na -ální, -ární — 285
85 Přídavná jm éna zakončená na -ční, -ivni — 286
86 Přídavná jm éna typu puškinský - puskinovský — 288
87 Tvoření přídavných jm en od jm en zeměpisných — 289
87.1 Tvoření přídavných jm en od jm en domácích — 289
87.1.1 Tvoření od jednoslovných místních jm en — 289
87.1.1.1 Vkládání hlásek a hláskových skupin — 289
87.1.1.2 Odsouvání hlásek — 290
87.1.1.3 Změny v souhláskových skupinách — 290
87.1.2 Tvoření od víceslovných místních jm en — 290
87.1.2.1 Typ Nový Bydžov, Nový Knín, Borová Lhota — 290
87.1.2.2 Typ Horní Hany chovf Kozí Hory, Vyšší Brod — 291
87.1.2.3 Typ Královo Pole, Jindřichův Hradec,
Odolena Voda — 291
87.1.2.4 Typ Ústi nad Labem - labskoústecký,
Hradec Králové - královéhradecký — 291
87.1.2.5 'iyp Rakousko-Uhersko - rakousko-uherský,
Frýdek-Mistek - frýdecko-místecký — 292
87.1.2.6 Typ severní Čechy - severočeský — 292
87.2 Tvoření přídavných jm en od jm en cizích — 292
87.2.1 Tvoření od jednoslovných místních jm en — 293
87.2.1.1 Odsouvání hlásek — 293
87.2.1.2 Odsouvání zdvojených souhlásek — 296
87.2.1.3 Změny v základu — 296
87.2.1.4 Ostatní případy (loretánský, kubánský,
provensálský, maltézský, detvanský) — 297
87.2.2 Tvoření od víceslovných místních jm en — 298
88 Tvoření přídavných jm en přivlastňovacích
od ženských osobních jm en — 298
88.1 Tvoření přídavných jm en od osobních jm en zakončených
ve výslovnosti na [a], [e], [o], [u], [11], [ou] — 298
88.2 Tvoření přídavných jm en od osobních jm en
zakončených ve výslovnosti na [i] — 299
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88.2.1 Jm éna zakončená v psané podobě na — 299
88.2.2 Jm éna zakončená v psané podobě na -y — 299
88.2.3 Jm éna zakončená v psané podobě na skupinu
sam ohlásek vyslovujících se jako [i] — 299
88.3 Tvoření přídavných jm en od osobních jm en
zakončených ve výslovnosti na souhlásku — 299
88.3.1 Jm éna zakončená ve výslovnosti i v psané
podobě na souhlásku — 299
88.3.2 Jm éna zakončená ve výslovnosti na souhlásku,
ale v psané podobě na sam ohlásku — 300
88.3.3 Antická jm éna — 300
89 Týp ačkoli - ačkoliv, kdokoli - kdokoliv — 300
90 Vokalizace předložek (v třetí - ve třetí) — 300
90.1 Předložky neslabičné (k, s, v, z) — 301
90.2 Předložky slabičné — 302
90.3 Další poznámky к vokalizaci předložek — 302
LITERATURA К ODDÍLU IV — 303
V. TVAROSLOVÍ — 305
V.A PODSTATNÁ JMÉNA
V.A.i GRAMATICKÉ KATEGORIE PODSTATNÝCH JMEN — 307
91 Rod podstatných jm en — 307
91.1 Podstatná jm éna, která m ají v 1. p. j. č. jed en tvar — 307
91.1.1 Typ nešika — 307
91.1.2 Typ kyčel— 308
91.1.3 Typ Pankrác, Florenc — 308
91.2 Podstatná jm éna, která m ají v 1. p. j. č. dvojí
tvar [brambor i brambora) — 309
91.3 Podstatná jm éna, která jsou různého rodu ve tvarech
jednotného a m nožného čísla — 310
92 Životnost podstatných jm en — 310
93 Číslo podstatných jm en [dvoje housle, hromady listí) — 312
93.1 Jm éna, která mají pouze nebo převážně
tvary jednotného čísla — 313
93.1.1 Vlastní jm éna — 313
93.1.2 Abstraktní jm én a — 314
93.1.3 Jm éna látková — 314
93.1.4 Jm éna hrom adná — 314
93.2 Jm éna, která m ají pouze nebo převážné tvary m nožného
čísla - podstatná jm é n a pom nožná — 315
93.3 Pozůstatky dvojného čísla v češtině (oběma rukama) — 316
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93-3-1 Rucet nohy’ oči' uši’ ramena’ koIena — З16
94 Spojení typu ve městě Olomouc — 317

V.A.2 SKLOŇOVANÍ OBECNÝCH JMEN - 319
95 Skloňování mužských jm en kolísajících mezi
měkkým a tvrdým skloňováním — 319
95.1 Životná podstatná jm éna — 319
95л .1 Jména zakončená na -/ — 319
95.1.2 Jména zakončená na -s, -z — 320
95.2 Neživotná podstatná jm éna — 320
95.2.1 Jména zakončená na -/ — 320
95.2.2 Jména zakončená na -s — 321
95.2.3 Jména zakončená na -en, den a týden — 322
95.2.4 Podstatné jm éno loket — 322
96 Skloňování mužských jm en vzoru „hrad“ - 2. p. j. č. — 322
96.1 Obecné poučení — 322
96.2 Distribuce koncovek -u, -a
323
96.2.1 Koncovka -u — 323
96.2.2 Koncovka -a — 323
96.2.3 Koncovky -u/-a — 324
96.3 Jm éna zakončená na -/: typ kužel — 324
97 Skloňování mužských jm en vzoru „předseda“ - 2. p. j. č. — 324
98 Skloňování mužských jm en vzoru „hrad“ - 6. p. j. č. — 325
98.1 Obecné poučení — 325
98.1.1 Tendence v distribuci koncovek -u, -ě(e) — 325
98.2 Příklady užití koncovek ~u a -ě(e) — 326
98.2.1 Vlastní jm éna m ístní zakončená na -ov, -ín:
typ Benešov, Kojetín — 326
98.2.2 Původem stará frekventovaná jm éna
(často s významem místa): typ les, ostrov — 326
98.2.3 Abstrakta, slova nová a přejatá: typ smysl, ring — 326
98.2.4 Jm éna zakončená na -g, -h, -ch, -k, -r, -d, -t, -n:
typ břeh, stan — 326
98.2.5 Jm éna zakončená na -s: typ okres, nadpis — 327
98.2.6 Jm éna zakončená na -/: typ sval, kužel — 327
99 Skloňování mužských životných jm en - konkurence
krátkých a dlouhých tvarů v 3. (6.) p. j. č. — 328
99.1 Obecné poučení — 328
99.2 Koncovka -ovi — 328
99.3 Několikaslovný výraz — 328
99.4 Koncovka -u — 329
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99.5 Koncovka -/ — 329
100 Skloňování mužských jm en - 5. p. j. č. — 329
100.1 Obecné poučeni — 329
100.2 Vzor „pán*4 — 330
100.3 Vz° r .1muž“ — 330
100.4 Vzor «soudce“ — 330
100.5 Vzor „předseda“ — 331
101 Skloňování mužských životných jm en - 1. p. mn. č. — 331
101.1 Obecné poučení — 331
101.2 Distribuce koncovek — 331
101.2.1 Koncovka -1' — 331
101.2.1.1 Názvy zvířat — 332
101.2.1.2 Jm éna s příponam i zakončenými na -r a -Č— 332
101.2.1.3 Jm éna zakončená na -(e)c — 333
101.2.1.4 Jm éna zakončená na -ík, -ák — 333
101.2.1.5 Přejatá jm éna zakončená na -ant, -ent, -et, -ot,
-or, -(át)or, -ér, -ýr, -án, -in/-ýnt -on — 333
101.2.1.6 Přejatá jm éna zakončená na -man — 334
101.2.2 Koncovka -ové — 334
101.2.2.1 Vlastní jm én a — 335
101.2.2.2 Jednoslabičná jm éna — 335
101.2.2.3 Jm éna zakončená na j a na -/ — 335
101.2.2.4 Přejatá jm éna zakončená na -log, -urg, -graf, -fil,
-fob, -пот — 336
101.2.3 Koncovka -é — 336
101.2.3.1 Jm éna zakončená na -an (obývateIská), -tel, -ita,
-ista, -asta — 336
101.2.4 Koncovky -i/-ové — 337
101.2.5 Koncovky -é/-i — 337
102 Skloňování mužských jm en 2. p. mn. č. — 337
103 Skloňování mužských jm en - 6. p. mn. č. — 338
103.1
Neživotná podstatná jm éna zakončená na -c: typ tác
338
103.2 Životná podstatná jm éna zakončená
na -g, -k, -ch a -h: typ pstruh, šejk — 339
103.3 Jednoslabičná neživotná podstatná jm én a zakončená
na -g, -k, -ch a -h: typ břeh, dok — 339
103.4 Dvou- a víceslabičná životná i neživotná podstatná jm éna
zakončená na -g, -k, -h, -ch a životná na -ga, -ka,
-ha, -cha — 340
103.5 Životná podstatná jm éna zakončená na -a, jem už
předchází mčkká souhláska: typ paňáca — 341
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jo 5.6 Životná podstatná jm én a vzoru „pán“ zakončená
na -l, s , -z, -x: typ krokodýl — 341
1037 Životná podstatná jm én a vzoru „m už“ zakončená
na
-z: typ Francouz, učitel — 341
10?.8 Neživotná po d statn á jm é n a vzoru „hrad“
zakončená na -l, -s, -z, -x: typ kostel — 342
103.9 ТУР pytel - 342
103.10 ТУР kužel — 343
103.11 ТУР playback — 343
103.12 Typ peníze a peníz — 343
104 Skloňování mužských jm e n zakončených
na -us, -ius, -eus, -os, -es — 344
104.1 Podstatná jm é n a s tvarotvorným základem
zakončeným na souhlásku — 344
104.1.1 Životná podstatná jm é n a (typ dinosaurus) — 344
104.1.2 Neživotná podstatná jm én a (typ rytmus) — 345
104.2 Podstatná jm én a s tvarotvorným základem
zakončeným n a sam ohlásku — 346
104.2.1 Životná podstatná jm é n a s tvarotvorným základem
zakončenými na sam ohlásku + -us — 346
104.2.1.1 Životná podstatná jm é n a zakončená na -ius
(typ génius) — 346
104.2.1.2 Životná podstatná jm én a zakončená na -eus
(typ farizeus a skarabeus) — 347
104.2.2 Neživotná podstatná jm én a s tvarotvorným základem
zakončeným na sam ohlásku + -us — 347
104.2.2.1 Neživotná podstatná jm éna zakončená na -ius
(typ sestercius) — 347
104.2.2.2 Neživotná podstatná jm éna zakončená na -eus
(typ m kleus) — 348
105 Skloňováni mužských jm e n typu guru, kuli, grizzly,
kádí, hippie — 348
105.1 Životná podstatná jm é n a m užského rodu
zakončená na -u (typ guru) — 349
105.2 Životná m užská podstatná jm én a zakončená
na -i/-y (typ kuli, grizzly) — 349
105.3 Životná m užská podstatná jm én a zakončená
na -i, -ie [í] (typ kádi, hippie) — 350
106 Skloňování ženských jm e n vzoru „žena“ - 2. p. m n. č. —
106.1 Obecné poučení — 351
106.2 Vkladné e---- 351
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106.2.1 Jednoslabičná slova — 351
106.2.2 Víceslabičná slova — 351
106.2.2.1 Víceslabičná slova se skupinou alespoň tří souhlásek — 351
106.2.2.2 Víceslabičná jm éna se skupinou dvou souhlásek — 352
106.3 Krácení kořenové samohlásky — 353
107 Skloňování ženských jm en kolísajících
mezi vzory „píseň“ a „kost“ — 354
107.1 Obecné poučení — 354
107.2 Přehled skloňování některých slov — 355
107.2.1 Jm éna zakončená na -c — 355
107.2.2 Jm éna zakončená na -st/-sť — 356
107.2.3 Jm éna zakončená na -ť, - ď — 356
107.2.4 Jm éna zakončená na -s, -s, -z, -z — 357
107.2.5 Jm éna zakončená na -/ — 357
108 Skloňování ženských jm en zakončených
na -ca, -ča, -ša, -za, -ja, -ňa — 358
108.1 Jm éna se souhláskou -c, -č, -š, -z na konci
tvarotvomého základu (typ skica, gejša) — 358
108.2 Jm éna se souhláskou j , -ň na konci tvarotvomého
základu (typ sója, vikuna) — 359
109 Skloňování ženských jm en zakončených
na -ea, -oa, -ua, -ia, -oe — 360
109.1 Jm éna zakončená na -ea — 360
109.2 Jm éna zakončená na -oa, -ua — 361
i ° 9-3 Jm éna zakončená na -ia, -oe — 361
110 Skloňování ženských jm en zakončených na -is, -ida — 362
111 Skloňování ženských jm en vzoru „níže“ - 2. p. mn. č. — 362
111.1 Nulová koncovka (typ ulice - ulic) — 362
111.2 Dubletuí tvary (typ žákyně - žákyň i žákyni) — 363
112 Skloňování jm en středního rodu podle
vzoni „m èsto“ - 6. p. j. č. — 363
112.1 Obecné poučení — 363
112.2 Faktory, které píisobí při volbě koncovky -ě(e) nebo -u — 363
112.3 Příklady užití koncovek -ě(e) nebo -u —364
112.3.1 Jm éna zakončená na -go, -ho, -cho, -ко — 364
112.3.2 Jm éna zakončená na -lo — 364
112.3.3 Jm éna zakončená na -vo — 365
112.3.4 Jm éna zakončená na -ro, -so, -to — 365
112.3.5 Jm éna zakončená na -no — 365
113 Skloňování jm en středního rodu podle
vzoru „město“ - 2. p. mn. č. — 366
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113.1 Střídáni samohlásky v základu slova — 366
J13.2 Vkladné e- — 366
113.2.1 Jednoslabičná podstatná jm éna — 366
113.2.2 Jm éna s dvěma (třemi) souhláskam i před koncovým -o — 366
П 3.3 Dvoj tvary 367
114 Skloňování jm en středního rodu podle
vzoru „město“ - 6. p. m n. č. — 367
114.1 Podstatná jm én a slovotvorné zdrobnélá — 367
114.2 Podstatná jíněna zakončená na -isko — 3G8
114. ? Podstatná jm éna zakončená na -kum — 368
1144 Poznámky к jednotlivým podstatným jm én ů m — 368
n - skloňování jm e n středního rodu zakončených
na -um, -on, -та — 368
115.1 Podstatná jm é n a zakončená na -um — 368
113.1.1 Podstatná jména, která m ají před
koncovým -um samohlásku — 368
115.1.2 Podstatná jm én a, která m ají před
koncovým -um souhlásku — 369
115.1.2.1 Podstatná jm én a, která m ají před
koncovým -um souhlásku к — 370
115.2 Skloňování přejatých jm en zakončených na -on — 370
115.2.1 Podstatná jm én a, která m ají před
koncovým -on sam ohlásku — 370
115.2.2 Podstatná jm én a, která m ají před
koncovým -on souhlásku — 371
115.3 Podstatná jm é n a zakončená na -та — 371
116 Skloňování jm e n středního rodu zakončených
na -ao, -eo, -io, -yo, -uo — 372
V.A.3 SKLOŇOVÁNÍ OSOBNÍCH JMEN — 374
117 Osobní jm éna m užská zakončená ve výslovnosti
na souhlásku — 375
117.1 Jm éna zakončená ve výslovnosti na tvrdou
nebo obojetnou souhlásku — 375
117.1.1 Jm éna, která m ají před koncovou souhláskou pohybné
-e-, -o- či -a- (typ Štěpánek, Machek, Vepřek, Pavel,
Chmel, Karol, Dubák, Winter, Wolker) — 375
117.1.2 Příjmení ve formě přídavného jm éna zakončená
na -ých, -uv (typ Šerých, Tichých, Jakubův) — 377
117.1.3 Antická jm én a (typ Titus, Marsyas, Herakles, Ikaros, Platon,
Anakreon, Atlas, Kramerius, Pistorius, Mathesius) — 377
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117.1.4 Jm éna zakončená v písmu a ve výslovnosti rozdílné
(typ Chirac, Balzac, Gerard, Beaufort, Jacques,
Descartes, Charles, Jules. Yves, Smith. Heath) — 379
117.1.5 Jména zakončená v písmu na samohláskové písmeno
a ve výslovnosti na souhlásku (typ Shakespeare,
Pierre, Barrande, La Fontaine, Pete, Gable, Jake,
White, Mike, Braque, Remarque) — 381
117.2 Jm éna zakončená ve výslovnosti na měkkou
nebo obojetnou souhlásku — 381
117.2.1 Jm éna zakončená na -s, -z, -x (typ Alois, Hynais,
Kraus, Klaus, Charles, Jens, Hlinomaz, Asterix,
Mánes, Arbes, Rys, Kos, Hus) —382
117.2.2 Jména, která mají před koncovou souhláskou
pohybné -e- (typ Adamec, Jakubec, Němec,
Rožec, Hrubeš, Ales, Dobeš)
383
117.2.3 Antická jm éna (typ Ajax, Pollux, Cheops, Prixos,
Xerxes, Kosmas, Atlas, Dafnis, Kramerius) — 383
117.2.4 Jm éna zakončená ve výslovnosti a v písmu na rozdílnou
souhlásku či souhláskové písmeno (typ March, Lobkowicz,
Balázs, Anouilh, Georges, Gjergj, Smith, Heath) — 384
117.2.5 Příjmení ve formě přídavného jm éna zakončená
na -oj, -ij, -yj, -iij (typ Tolstoj, Čajkovskij,
Buďonnyj, Petrüj) — 384
117.2.6 Jm éna zakončená v písmu na samohláskové písmeno
a ve výslovnosti na souhlásku (typ Bruce, Corneille,
Coleridge, Nagy, George. Maurice, Montaigne,
France, Popovici, Nikolai, Vargai, Koločai, May,
Hemingway, Roy, Bleibtreu, I.e-Loi) — 385
118 Osobní jm éna mužská zakončená ve výslovnosti
na [a], [á] — 386
118.1 Jm éna zakončená ve výslovnosti i v písmu na -a
(typ Ondra, Hulá, Maxa, Gargantua, Baroja, Váša,
Nohavica, Borgia, Lorca, Mantegna, Ma) — 386
118.2 Skloňování jm en zakončených ve výslovnosti
na [a] a v písmu na jiné samohláskové písmeno
(typ Mauroy, Leroy, Buquoy, Bonnefoy) — 387
118.3 Jm éna zakončená ve výslovnosti na [a] a v písmu
na souhláskové písmeno (typ Benoit, Dumas, Delacroix,
Marat, Francois, Boistad, Noah, Jeremiah) — 388
118.4 Jm éna zakončená ve výslovnosti na [á]
(typ ísá, Kivimaa) — 388
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П9 O sobní jm éna mužská zakončená ve výslovnosti
na [e], [é] - 389
,
119.1 D om ácí jm éna zakončena ve výslovnosti na [e]
a v písmu na -e, -ě (typ Nevole, Purkyně, Skamene,
Kubice, Skočdopole, Osolsobě) — 389
119.1.1 Jména cizího původu zakončená ve výslovnosti
i v písmu na -e (typ Goethe, Tille, DanteJorge,
Rjúnosuke, Croce, Nietzsche, Miškeje, E, Gehe) — 389
119.2 Jména zakončená ve výslovnosti na [e], [é] a v písm u na
souhláskové písm eno (typ Maigret, Rabelais, Robbe-Grillet,
Monet, Darrieux, Marais, Boulez, Neveux, Kavanagh) — 390
119.2.1 Jména zakončená ve výslovnosti na [é] a v písmu
na -é, -ее, -ее (typ René, Linné, Pelé, José, Mathé,
Mallarmé, Mérimée, Grée, Klee) — 391
119 3 Jména zakončená ve výslovnosti na [e], [é] a v písmu
na jiné samohláskové písm eno (typ Nesbo, Bö, Wahlöö,
Haseu, Richelieu, Montesquieu, Delaunay, Geoffrey) — 391
120 Osobní jm éna mužská zakončená ve výslovnosti
na [i], [í] — 392
120.1 Jména zakončená ve výslovnosti na [i] a v písmu
na •/. -v (typ Darmopíši, Bezstarosti, Luigi, Bondy, Tony,
Petöfi, Percy, Verdi, Vranitzky, Starsy, I, Li) — 392
120.2 Jména zakončená ve výslovnosti na [i], ale v písmu
na jiné samohláskové písm eno či skupinu písmen
(typ Shelley, Tracey, Blanqui, Péguy, Raima) — 393
120.3 Jména zakončená ve výslovnosti na [i], ale v písmu
na souhláskové písmeno
(typ Dupuis, Petit, Camus, Raleigh) — 393
120.4 Jména zakončená ve výslovnosti na [í] a v písmu
na -i, -ý (typ JiříJilji, Brixí, Gándhí, Zelí, Konopí,
Pokorný, Dolejší, Tacheci, Kočí, Balý, Kuby) — 393
120.5 Jm éna zakončená ve výslovnosti na [í], ale v písmu
na jiné samohláskové písm eno (typ Lee, Lie, Sue,
Curie, Mackenzie, Attlee, Marie, Aabye) — 394
120.6 Jména zakončená ve výslovnosti na [í], ale v písmu
na souhláskové písm eno (typ Leigh) — 394
121 Osobní jm éna mužská zakončená ve výslovnosti
na [o], [ó] — 395
121.1 Jm éna zakončená v písmu i ve výslovnosti na -o
(typ Laco, Kvido, Zeno, Oto, Nero, Boccaccio, Emilio,
Caravaggio, Hirohito, Wo, Ono, Bracco) — 395
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121.2 Antická jm éna (typ Trimalchio, Nero,
Scipio, Cicero, Naso, Tycho) — 396
121.3 Jména zakončená ve výslovnosti na [o], ale v písmu
na souhláskové písmeno (typ Laclos, Girardot, Gounod) — 396
121.4 Jména zakončená ve výslovnosti na [ó] (typ Szabó, Miró,
Rousseau, Vandeloo, Daa, Boo, Króo, Waugh, Shaw,
Law, Basedow, Bülow, Malraux, Carpeaux) — 397
122 Osobni jm éna mužská zakončená ve výslovnosti
na [u], [ú l [ou], [au] — 397
122.1 Jména zakončená ve výslovnosti i v písmu na -u, -ou, -au
(typ Dočekau, Mobutu, Landau, Hrejsemnou, Ceau$escu,
Moiceanu, Papandreu, Pithou, Chou) — 397
122.2 Jména zakončená ve výslovnosti na [u], [ou], [au] a v písmu
na jiné písmeno nebo skupinu písmen (typ Joe, Poe,
Howe, Castelo, Aniado, CoelhoJaloux. Jo) — 398
122.3 Jména zakončená ve výslovnosti na [ú] a v písmu na -ú, -ů
(typ Janů, Kubů, Pfinesdomů, Nehni, Šunsú) — 399
122.4 Jména zakončená ve výslovnosti na [ú] a v písmu
na jiné písmeno nebo skupinu písmen (typ Boo, Hugh,
Sue, Grew, Roux, Bjoniehoe) — 399
123 Osobní jm éna víceslovná — 400
123.1 Jména obsahující předložku, člen, spojku apod.
(typ Robert De Niro, Vincent van Gogh, Vittorio de Sica,
Le Corbusier, Charles de Taille, Cyrano de Bergerac, Leonardo
da Vinci, Rembrandt van Rijn, Calderón de la Barca,
Gómez de Avellaneda, Pijoan у Soteras) — 400
123.2 Zdvojená jm éna se spojovníkem (typ Čapek-Chod,
Willman-Grobowski, Colloredo-Mansfeld, Clam-Gallas,
Štorch-Marien, Toulouse-Lautrec, Saint-Exupéry,
Jeanjacques) — 402
123.3 Víceslovná příjmení bez spojovníku — 402
123.4 Víceslovná ženská příjmení — 403
123.5 Víceslovná orientální jm éna (typ Muhammad A liDžairi,
Nguyen-Du, Tu Fu) — 403
123.5. * Arabská jm éna — 403
123.5.2 Čínská, korejská a vietnamská jm éna — 403
124 Osobní jména ženská zakončená ve výslovnosti
na [a], [á] — 404
124.1 Jména, ve kterých koncovému -a předchází ve výslovnosti
tvrdá nebo obojetná souhláska (typ Veronika, Hana,
Uršula, Bertha, Jessica, Rebecca, Deborah) — 404
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124-2 Jména, ve kterých koncovému -a předchází ve výslovnosti
mčkká souhláska (typ Máša, Ľubica, Zoja, Maya, Sonya,
Gaia. Natasha, Sofia, Georgia, Lia, Maria) — 405
124.3 Jména ve výslovnosti zakončená na [oa], [ua], [ea]
(typ Moa, Alua, Efua. Andrea, Galatea, Lea, Rea) — 408
124.4 Jména zakončená ve výslovnosti na [á]
(typ Nausikaa, Gangá) — 409
125 Osobní jm éna ženská zakončená ve výslovnosti
' na [e], [é], [o], [ó], [u], [ú], [ou], [i], [í] — 409
125.1 Jména zakončená ve výslovnosti na [e], [é]
(typ Mathilde, Elke, Heike, Kirké, Afrodite,
Libuše, Alice, Beatrice, Marie, Soße) — 409
125.2 Jména zakončená ve výslovnosti na [o], [ó]
(typ Hanako, Yoko, Ildikó, Sapfó, Kalypsó, D idojuno) — 410
125.3 Jména zakončená ve výslovnosti na [u], [ú], [ou]
(typ Bánú, Lou, Jo, Sue, Maru, Milu) — 411
125.4 Jm éna zakončená ve výslovnosti na [i], [í]
(typ Bety, Hani, Máři, Veri, Phoebe, Nancy,
Shirley, Noemi, Hořejší, Krejčí) — 411
126 Osobní jm éna ženská zakončená ve výslovnosti
na souhlásku — 411
126.1 Jm éna zakončená v písm u i ve výslovnosti na souhlásku
(typ Dagmar, Ingrid, Eleonor, Carmen, Maud, Marylin, Kim) — 411
126.2 Jm éna zakončená ve výslovnosti na souhlásku, ale v písmu
na -e (typ Jane, Kate, Jeanette, Louise, Adrienne, Elise) — 412
126.3 Antická jm éna (typ Charis, Artemis, Pallas,
Ceres, Venus, Demeter, Sfinx) — 412
V.A.4 SKLOŇOVANÍ ZEMĚPISNÝCH JMEN
A NÁZVŮ ORGANIZACÍ — 414
127 Zeměpisná jm éna mužská zakončená ve výslovnosti
na souhlásku — 415
127.1 Jména zakončená ve výslovnosti na tvrdou
nebo obojetnou souhlásku — 415
127.1.1 Jména zakončená ve výslovnosti i v písmu
na stejnou souhlásku — 415
127.1.1.1 Konkurence koncovek -u/-a ve 2. p. j. č. a koncovek
-uì-è(e) v 6. p. j. č. (tyrp Zlín, Hostýn, Havířov, Bezdrev,
Rabštejn, Heidelberg, Beroun, Brandýs, Náchod, Tábor,
Betlém, Egypt, Jeruzalém, Milán, Řím, Záhřeb, Rožmitál,
Zábřeh, Nymburk, Mělník, Rýn, Mohan) — 415
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127.1.1.2 Pohybné samohlásky -e-, -a-, -o- ve jm énech
slovanského původu — 417
127.1.1.3 Antické názvy (typ Rhodos, Lesbos, Argos, Palatinus,
Acheron, Akragas, Trapezus, Styx, Tiryns) — 417
127.1.1.4 Némecká jm éna zakončená na -ingen, -hausen
(typ Tübingen, Göttingen, Meiningen, Schaýjhausen) — 418
127.1.1.5 Polská jm éna zakončená na -ów
(typ Chorzów, Sul ech ów) — 418
127.1.1.6 Loket a Kámen — 418
127.1.2 Jm éna zakončená v písmu na jinou souhlásku
než ve výslovnosti (typ Cahors, Cherbourg,
Orléans, Bergerac, Quebec, Sabadell) — 419
127-1-3 Jm éna zakončená ve výslovnosti na souhlásku
a v písmu na samohláskové písm eno (typ Grenoble,
Baltimore, Le Havre, Newcastle, Melbourne,
Brisbane, Jacksonville, Dunkerque) — 419
127.2 Jm éna zakončená ve výslovnosti na měkkou
souhlásku — 420
127.2.1 Jm éna zakončená v písm u i ve výslovnosti stejně
(typ Liberec, Žacléř, Moháč, Marrákeš, Kriváň,
Radhošť, Alta], Hindúkuš, Stříbřec) — 420
127.2.2 Jm éna zakončená ve výslovnosti a v písmu
na odlišné souhlásky (typ Greenwich, Ipswich,
Rakowicz, Bares, Portrush, Krupanj) — 421
127.2.3 Jm éna zakončená v písmu na samohláskové
písm eno a ve výslovnosti na měkkou souhlásku
(typ Hortohágy, Jászberény, Szombathely,
Villefranche, Carouge, Lethbridge) — 422
128 Zeměpisná jm éna mužská zakončená ve výslovnosti
na samohlásku — 422
128.1 Názvy ve formě podstatného jm éna — 422
128.2 Názvy ve formě přídavného jm éna — 423
129 Zeměpisná jm éna ženská zakončená ve výslovnosti
na [a], [á] — 423
129.1 Jm éna, ve kterých koncovému -a předchází ve výslovnosti
tvrdá či obojetná souhláska (typ Praha, Ankara,
Mekka, Bogotá, Odolenu Voda, Sierra,
Rotha, Casablanca, Sevilla) — 423
129.2 Jm éna, ve kterých koncovému -a předchází vc výslovnosti
měkká souhláska (typ Levoča, Troja, Dobrudža, Čadca,
Keňa, La Mancha, Kalocsa, Foggia, La Coruna) — 424
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jména, vc kterých koncovému -a předchází vc výslovnosti
,29' samohláska či hláska У (typ Olympia, Alexandria,
Korea, Guinea, Nikaragua, Capua, Samoa,
Aquileia, Praia, Pistoia, Celaya) — 425
13o zem ěpisná jm éna ženská zakončená ve výslovnosti
na [e], [i] “ 426
130. j Jména zakončená ve výslovnosti na [e] — 426
130.2 Jm éna zakončená ve výslovnosti na [i] — 427
, 3i zeměpisná jm éna ženská zakončená
ve výslovnosti na souhlásku — 427
1í 1.1 Jména skloňovaná podle vzoru „píseň“
(typ Paříž, Dobříš, Sibiř, Mokraď, Třeboň, Choceň,
Mohuč, Třebíč, Florenc, Pěnic, Náměšť, Číhošť,
Litomyšl, Litovel, Neapol, Cerekev, Provence) — 428
151.2 Jm éna skloňovaná podle vzoru „kost“
(typ Čáslav, Vlašim, Příbram, Třešť, Budapešť,
Tuchoraz, Rus, Uhříněves, Nelahozeves) — 428
131.3 Antická jm éna (typ Kolchis, Salamis, Hellas,
Eleusis, Akropolis, Persepolis) — 429
132 Zeměpisná jm éna středního rodu — 429
132.1 Jména zakončená ve výslovnosti na [ol, |ol
(typ Brno, Santiago, Bilbao, Kongo, Bagamoyo,
Arezzo, Viareggio, Borneo, Hokkaido, Bordeaux,
Раи, Gütersloh, Waterloo) — 429
132.2 Jména zakončená ve výslovnosti na [e], [é]
(typ Labe, Jiloviště, Zabrze, Zawiercie, Podhradie,
Halle, Dušanbe, Calais, Malmö, Hostinné) — 430
132.3 Jména zakončená ve výslovnosti na [i], [í]
(typ Polabí, Ústí, Meziříčí, Jelení, Dillí, Karáčí,
Tennessee, Canterbury, Sydney, Chamonix) — 431
132.4 Jména zakončená ve výslovnosti na [u], [ú], [ou], [au] — 431
132.5 Jména orientálního původů — 431
132.6 Jm éna zakončená ve výslovnosti na souhlásku
(typ Koloseum, Ilium, Saguntum, Brisbane, Lille,
Lausanne, Massachusetts, Bourges) — 431
133 Zeměpisná jm éna víceslovná — 432
133.1 Jm éna středního rodu — 433
133.2 Jm éna ženského rodu — 434
'ЗЗ-З Jm éna mužského rodu — 435
134 Zeměpisná jm éna pomnožná — 436
134.1 Jména zakončená ve výslovnosti na [i] — 436
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134.2 Jm éna zakončená ve výslovnosti na
134.3 Jm éna zakončená ve výslovnosti na
134.4 Jm éna zakončená ve výslovnosti na
135 Skloňování názvu institucí a firem

[e] — 438
[a] — 439
souhlásku — 439
440

V.В PŘÍDAVNÁ JMÉNA — 442
136 Přídavná jm éna individuálně přivlastňovací — 442
137 Stupňování přídavných jm en a příslovcí — 443
137.1 'IVoření druhého a třetího stupně přídavných
jm en a příslovcí pomocí přípon — 443
137.2 Užití příslovce vice, víc, méně, míň — 445
138 Konkurence jm enných a složených tvaru přídavných jm en,
konkurence přídavných jm en a příčestí trpného — 445
138.1 Krátké tvary přídavných jm en — 445
138.2 Konkurence konstrukcí typu jsem dojatý x jsem dojat — 446
V.C ZÁJMENA — 447
139 Tvary zájm ena já — 447
140 Konkurence přivlastňovacích zájmen — 448
V.l)
141
142
143

ČÍSLOVKY — 451
Dva, oba — 451
Tři, čtyři — 451
Členění čísel, víceslovné číslovkové výrazy (typ 365, 2 582)
a desetinná čísla — 452
143.1 Členění čísel — 452
143.2 Skloňování víceslovných číslovkových výrazu
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