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{předsedkyně, hejtmanka, chirurgyně/chiruržka,
mistrová, radová, docentka apod.) — 204
53.1.4 Přechylování vojenských a policejních hodností
(strážmistryně, poručice, majorka apod.) — 205
53.1.5 "typ kongresmanka, megalomanka — 206
53.2 Přechylování příjm ení {Stone - Stoneová) — 206
53.3 Přechylování obyvatelských jm en {Francouzka,
Alžířanka apod.) — 207
53.4 Opačné přechylování {vdova - vdovec) — 208
54 Tvoření obyvatelských jm en — 208
54.1 Obecné poučení — 208
54.1.1 Tvoření příponou -an — 208
54.1.2 Tvoření příponou -ec — 209
54.1.3 Jm éna bez přípony (typ Rus) — 209
54.1.4 Více existujících podob jm éna — 209
54.1.5 Tvoření od přídavných jm en — 210
54.2 Přechylování obyvatelských jm en {Češka. Řekyně apod.) — 210
54.2.1 Tvoření příponou -ka — 210
54.2.2 Tvoření příponou -yn ě— 210
54.2.3 Více existujících podob jm éna — 210
55 Podstatná jm éna zakončená na -ák — 211
55.1 Odvozování příponou -ák — 211
55.2 Jm éna tvořená od jednoslovných základů — 211
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55.3 Jm éna tvořená od víceslovných základu (univerbizace:
nákladní auto - náklaďák) — 212
56 Česko — 212
57 Typ Novákovi, Skotničtí - Skotnických, rodina Novákova — 214
57.1 Pojmenování rodinných příslušníků příjmením rodiny — 214
57.2 Pojmenování rodiny jako celku — 214
57.3 Koncovky -ovi a -ové u příjm ení v 1. p. mn. č. — 215
58 Domácké podoby rodných jm en (Klárinka, Luki/Luky) — 216
59 'typ lobby - lobbista — 217
60 Přídavná jm éna zakončená na -ici, -ici — 217
61 Přídavná jm éna zakončená na -ni, -ný — 218
62 Přídavná jm éna zakončená na -álni, -ární— 219
63 Přídavná jm éna zakončená na -čni, -ivn i— 220
64 Přídavná jm éna typu puŠkinský - puškinovský — 221
65 Tvoření přídavných jm en od jm en zemepisných — 222
65.1 Tvoření přídavných jm en od jm en domácích — 222
65.1.1 Tvoření od jednoslovných místních jm en — 222
65.1.1.1 Vkládání hlásek a hláskových skupin — 223
65.1.1.2 Odsouvání hlásek — 223
65.1.1.3 Změny v souhláskových skupinách — 223
65.1.2 Tvoření od víceslovných místních jm en — 224
65.1.2.1 Typ Nový Bydžov, Nový Knin, Borová Lhota — 224
65.1.2.2 Typ Horní Hanychov, Kozí Hory, Vyšší Brod — 224
65.1.2.3 ty p Královo Pole, Jindřichův Hradec a Odolenu Voda — 224
65.1.2.4 ty p Ústí nad Labem - labskoústecký, Hradec
Králové - královéhradecký — 225
65.1.2.5 ty p Rakousko-Uhersko - rakousko-uherský,
Frýdek-Mistek - frýdecko-mistecký — 225
65.1.2.6 ty p severní Čechy - severočeský — 225
65.2 Tvoření přídavných jm en od jm en cizích — 225
65.2.1 Tvoření od jednoslovných místních jm en — 226
65.2.1.1 Odsouvání hlásek — 226
65.2.1.2 Odsouvání zdvojených souhlásek — 229
65.2.1.3 Zmčny v základu — 229
65.2.1.4 Ostatní případy {loretánský, kubánský,
provensálský, maltézský, detvanský) — 230
65.2.2 Tvoření od víceslovných místních jm en — 231
66 Tvoření přídavných jm en přivlastňovacích
od ženských osobních jm en — 231
66.1 Tvoření přídavných jm en od osobních jm en zakončených
ve výslovnosti na [a], [e], [o], [u], [ú], [ouj -—231
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66.2

Tvoření prídavných jm en od osobních jm en
zakončených ve výslovnosti na [ij — 232
66.2.1 Jm éna zakončená v psané podobč na -i — 232
66.2.2 Jm éna zakončená v psané podobč na ->>— 232
66.2.3 Jm éna zakončená v psané podobč na skupinu
sam ohlásek vyslovujících sc jako [i] — 232
66.3 Tvoření přídavných jm en od osobních jm en
zakončených ve výslovnosti na souhlásku — 232
66.3.1 Jm éna zakončená ve výslovnosti i v psané
podobě na souhlásku — 232
66.3.2 Jm éna zakončená ve výslovnosti na souhlásku,
ale v psané podobě na samohlásku — 233
66.3.3 Antická jm éna — 233
67 Typ ačkoli - ačkoliv, kdokoli - kdokoliv — 233
68 Vokalizacc předložek (v třetí - ve třetí) — 233
68.1 Předložky neslabičné (k. s, v, z) — 234
68.2 Předložky slabičné — 235
68.3 Další poznámky к vokalizaci předložek — 235
LITERATURA К ODDÍLU III — 236
IV. TVAROSLOVÍ — 239
IV.A PODSTATNÁ JMÉNA — 241
IV.A.l GRAMATICKÉ KATEGORIE PODSTATNÝCH JMEN — 241
69 Rod podstatných jm en — 241
69.1 Podstatná jm éna, která mají v 1. p. j. č. jeden tvar — 241
69.1.1 Typ nešika — 241
69.1.2 Typ kyčel — 242
69.1.3 Typ Pankrác, Florenc — 242
69.2 Podstatná jm éna, která mají v 1. p. j. č. dvojí
tvar (brambor i brambora) — 243
69.3 Podstatná jm éna, která mají různý rod ve tvarech
jednotného a m nožného čísla — 244
70 Životnost podstatných jm en — 244
71 Číslo podstatných jm en (dvoje housle, hromady listí) — 246
71.1 Jm éna, která mají pouze nebo převážně tvary
jednotného čísla — 247
71.1.1 Vlastní jm éna — 247
71.1.2 Abstraktní jm én a — 248
71.1.3 Jm éna látková — 248
71.1.4 Jm éna hrom adná — 249
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71.2 Jm éna, která mají pouze nebo převážné tvaiy množného
čísla - podstatná jm éna pom nožná — 249
71.3 Pozůstatky dvojného čísla v češtiné {oběma rukama) — 250
71.3.1 Ruce, nohy, oči, uši, ramena, kolena — 250
72 Spojení typu ve městě Olomouc — 251
IV.A.2 SKLOŇOVÁNÍ OBECNÝCH JMEN — 253
73 Skloňování mužských jm en kolísajících mezi
měkkým a tvrdým skloňováním — 253
73.1 Životná podstatná jm éna — 253
73.1.1 Jm éna zakončená na -/ — 253
73.1.2 Jm éna zakončená n a -s, -z — 254
73.2 Neživotná podstatná jm éna — 254
73.2.1 Jm éna zakončená na -/ — 254
73.2.2 Jm éna zakončená na -s — 255
73.2.3 Jm éna zakončená na -en, den a týden — 256
73.2.4 Podstatné jm én o loket — 256
74 Skloňování mužských jm en vzoru „hraď* - 2. p. j. č. — 256
74.1 Obecné poučení — 256
74.2 Distribuce koncovek — 257
74.2.1 Koncovka -u — 257
74.2.2 Koncovka -a — 257
74.2.3 Koncovky -u/-a — 258
74.2.4 Jm éna zakončená na -/: typ kužel — 258
75 Skloňování mužských jm en vzoru „předseda“ - 2. p. j. č. — 258
76 Skloňování mužských jm en vzoru „hraď* - 6. p. j. č. — 259
76.1 Obecné poučení — 259
76.1.1 Tendence v distribuci koncovek -uhě(e) — 259
76.2 Příklady užití koncovek -u a -ě(e) — 260
76.2.1 Vlastní jm én a m ístní zakončená na -ov, -in:
typ Benešov, Kojetín — 260
76.2.2 Původem stará frekventovaná jm éna (často s významem
místa): typ les, ostrov — 260
76.2.3 Abstrakta, slova nová a přejatá: typ smysl, ring — 260
76.2.4 Jm éna zakončená na -g, -h, -ch, -k, -r, -d, -t, -n:
typ břeh, stan — 260
76.2.5 Jm éna zakončená na -s: typ okres, nadpis — 261
76.2.6 Jm éna zakončená na -/: typ sval, kužel — 261
77 Skloňování mužských životných jm en - konkurence
krátkých a dlouhých tvarů v 3. (6.) p. j. č. — 262
77.1 Obecné poučení — 262
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77.2 Koncovka -ovi — 262
77.3 Nékolikaslovný výraz — 262
77.4 Koncovka -u — 263
77.5 Koncovka -i — 263
78 Skloňovaní mužských jm en - 5. p. j. č. — 263
78.1 Obecné poučení — 263
78.2 Vzor „pán“ — 264
78.3 Vzor „muž“ — 264
78.4 Vzor „soudce“ — 264
78.5 Vzor „predseda“ — 265
79 Skloňovaní mužských životných jm en - 1. p. mn. č. — 265
79.1 Obecné poučení — 265
79.2 Distribuce koncovek — 265
79.2.1 Koncovka-t — 265
79.2.1.1 Názvy zvířat — 266
79.2.1.2 Jm éna s příponam i zakončenými na - ŕ a -č — 266
79.2.1.3 Jm éna zakončená na -fejc — 267
79.2.1.4 Jm éna zakončená na -ik, -ák — 267
79.2.1.5 Přejatá jm éna zakončená na -ant. -ent. -et. -ot.
-or, -(át)or, -ér, -ýr, -árt, -inhýn, -on — 267
79.2.1.6 Přejatá jm éna zakončená na -man — 268
79.2.2 Koncovka -ové — 268
79.2.2.1 Vlastní jm éna — 269
79.2.2.2 Jednoslabičná jm én a — 269
79.2.2.3 Jm éna zakončená na -j a na -/ — 269
79.2.2.4 Přejatá jm éna zakončená na -log, -urg, -graf, -ßl,
-fob, -пот — 270
79.2.3 Koncovka -é — 270
79.2.3.1 Jm éna zakončená na -an (obyvatelská), -tei, -ita,
-ista, -asta — 270
79.2.4 Koncovky-//-ove — 271
79.2.5 Koncovky -é/-/ — 271
80 Skloňování mužských jm en - 2. p. mn. č. — 271
81 Skloňování mužských jm en - 6. p. mn. č. — 272
81.1
Neživotná podstatná jm éna zakončená na -c: typ tác — 272
81.2 Životná podstatná jm éna zakončená na -g, -k, -ch a -h:
typ pstruh, šejk — 273
81.3 Jednoslabičná neživotná podstatná jm éna zakončená
na -g, -k, -ch a -h: typ breh, dok — 273
81.4 Dvou- a víccslabičná životná i neživotná podstatná jm éna
zakončená na -g, -k, -h, -ch a životná na -ga. -ka, -ha, -cha —
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81.5 Životná podstatná jm éna zakončená na -a, jemuž
předchází mékká souhláska: typ paňáca — 275
81.6 Životná podstatná jm éna vzoru „pán“ zakončená
na -s, -z, -x: typ krokodýl — 275
81.7 Životná podstatná jm éna vzoru „muž“ zakončená
na -/, -z: typ Francouz, učitel — 275
81.8 Neživotná podstatná jm éna vzoru „hrad“
zakončená na */, -s, -z, x: typ kostel — 17b
81.9 Typ pytel — 276
81.10 Typ kúzel — 277
81.11 Typ playback — 277
81.12 Typ peníze a peníz — 277
82 Skloňování mužských jm en zakončených
na -us, -ius, -eus, -os, -es — 278
82.1 Podstatná jména s tvarotvorným základem
zakončeným na souhlásku — 278
82.1.1 Životná podstatná jména (typ dinosaurus) — 278
82.1.2 Neživotná podstatná jm éna (typ rytmus) — 279
82.2 Podstatná jm éna s tvarotvorným základem
zakončeným na samohlásku — 280
82.2.1 Životná podstatná jm éna s tvarotvorným základem
zakončeným na samohlásku + -us — 280
82.2.1.1 Životná podstatná jm éna zakončená na -ius
(typ génius) — 280
82.2.1.2 Životná podstatná jm éna zakončená na -eus
(typ farizeus a skarabeus) — 281
82.2.2 Neživotná podstatná jm éna s tvarotvorným základem
zakončeným na samohlásku + -us — 281
82.2.2.1 Neživotná podstatná jm éna zakončená na -ius
(typ sestercius) — 281
82.2.2.2 Neživotná podstatná jm éna zakončená na -eus
(typ nukleus) — 282
83 Skloňování mužských jm en typu gum, kuli, grizzly, kádí — 282
83.1 Životná podstatná jm éna mužského rodu
zakončená na -u (typ gum) — 283
83.2 Životná mužská podstatná jm éna zakončená
na -i/-y (typ kuli, grizzly) — 283
83.3 Životná mužská podstatná jm éna zakončená
na -i (typ kádi) — 284
84 Skloňování ženských jm en vzoru „žena“ - 2. p. mn. č. — 284
84.1 Obecné poučení — 284
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84.2 Vkladné -e- — 285
84.2.1 Jednoslabičná slova — 285
84.2.2 Víceslabičná slova — 285
84.2.2.1 Víceslabičná slova se skupinou alespoň
tří souhlásek — 285
84.2.2.2 Víceslabičná jm én a se skupinou dvou souhlásek — 285
84.3 Krácení kořenové samohlásky — 286
85 Skloňování ženských jm en kolísajících mezi vzory
„píseň“ a „kost“ — 287
85.1 Obecné poučení — 287
85.2 Příklady kolísajících slov — 289
85.2.1 Jm éna zakončená na -c — 289
85.2.2 Jm éna zakončená na -st/-sť — 289
85.2.3 Jm éna zakončená na -ť, -ď — 290
85.2.4 Jm éna zakončená na -s, -š, -z, -z — 291
85.2.5 Jm éna zakončená na -/ — 291
86 Skloňování ženských jm en zakončených
na -ca, -ča, -ša, -ža, -ja, -ňa — 291
86.1 Jm éna se souhláskou -c, -č, -š, - i na konci
tvarotvorného základu (typ skica, gejša) — 291
86.2 Jm éna se souhláskou j , -ň na konci tvarotvorného
základu (typ sója, vikuňa) — 292
87 Skloňování ženských jm en zakončených
na -ea, -oa, -ua, -ia, -oe — 293
87.1 Jm éna zakončená na -ea — 293
87.2 Jm éna zakončená na -oa. -ua — 294
87.3 Jm éna zakončená n a -ia, -oe — 295
88 Skloňování ženských jm en zakončených na -is, -ida — 295
89 Skloňování ženských jm en vzoru „ruže“ - 2. p. mn. č. — 296
89.1 Nulová koncovka (typ ulice - ulic) — 296
89.2 Dubletní tvary (typ žákyně - žákyň i žákyni) — 296
90 Skloňování jm en středního rodu podle vzoru
„m ěsto“ - 6. p. j. č. — 297
90.1 Obecné poučení — 297
90.2 Faktory, které působí při volbě koncovky -ě(e) nebo -u — 297
90.3 Příklady užití koncovek -ě(e) nebo -u — 298
90.3.1 Jm éna zakončená na -go, -ho, -cho, -ко — 298
90.3.2 Jm éna zakončená na -lo — 298
9°-3-3 Jniéna zakončená na -vo — 298
90.3.4 Jm éna zakončená na -ro, -so, -to — 298
90.3.5 Jm éna zakončená na -no — 299

OBSAH

91 Skloňováni jm en středního rodu podle vzoru „město“ 2. p. mn. č. — 299
91.1 Střídání samohlásky v základu slova — 299
91.2 Vkladné -e— 300
91.2.1 Jednoslabičná podstatná jm éna — 300
91.2.2 Jména s dvěma (třemi) souhláskami před koncovým -o — 300
91.3 Dvojtvary — 301
92 Skloňování jm en středního rodu podle vzoru „město“ 6. p. mn. ě. — 301
92.1 Podstatná jm éna slovotvorné zdrobnélá — 301
92.2 Podstatná jm éna zakončená na -isko — 301
92.3 Podstatná jm éna zakončená na -kum — 302
92.4 Poznámky к jednotlivým podstatným jm énům — 302
93 Skloňováni jm en středního rodu zakončených
na -um, -on, -та — 302
93.1 Podstatná jm éna zakončená na -um — 302
93.1.1 Podstatná jména, která mají před koncovým
-um samohlásku — 302
93.1.2 Podstatná jména, která mají před koncovým
-um souhlásku — 303
93.1.2.1 Podstatná jm éna, která mají před koncovým
-um souhlásku к — 303
93.2 Skloňování přejatých jm en zakončených na -on — 304
93.2.1 Podstatná jm éna, která mají před koncovým
-on samohlásku — 304
93.2.2 Podstatná jm éna, která mají před koncovým
-on souhlásku — 304
93.3 Podstatná jm éna zakončená na -та — 305
94 Skloňování jm en středního rodu zakončených
na -ao, -eo, -io, -uo — 306
IV.A.3 SKLOŇOVÁNÍ OSOBNÍCH JMEN — 308
95 Osobní jm éna mužská zakončená ve výslovnosti
na souhlásku — 309
95.1 Jména zakončená ve výslovnosti na tvrdou
nebo obojetnou souhlásku — 309
95.1.1 Jména, která mají před koncovou souhláskou
pohybné -e-, -o- či -a— 309
95.1.2 Příjmení ve formě přídavného jm éna zakončená
na -ých, -úv — 311
95.1.3 Antická jm éna — 311
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95.1.4 Jm éna zakončená v písm u a ve výslovnosti rozdílné — 313
95.1.5 Jm éna zakončená v písm u na samohláskové
písm eno a ve výslovnosti na souhlásku — 315
95.2 Jm éna zakončená ve výslovnosti na měkkou
nebo obojetnou souhlásku — 315
95.2.1 Jm éna zakončená na -s, -z, -x — 316
95.2.2 Jm éna, která mají před koncovou souhláskou
pohybné -e- — 317
95.2.3 Antická jm én a — 317
95.2.4 Jm éna zakončená ve výslovnosti a v písmu
na rozdílnou souhlásku či souhláskové písm eno — 318
95.2.5 Příjm ení ve formě přídavného jm éna zakončená
na -oj, -ij, -yj, -új — 318
95.2.6 Jm éna zakončená v písmu na samohláskové
písm eno a ve výslovnosti na souhlásku — 319
96 Osobní jm én a m užská zakončená ve výslovnosti na [a], [á] — 320
96.1 Jm éna zakončená vc výslovnosti i v písm u na -a — 320
96.2 Skloňování jm en zakončených ve výslovnosti na [a]
a v písm u na jiné samohláskové písm eno — 321
96.3 Jm éna zakončená ve výslovnosti na [a]
a v písm u na souhláskové písm eno — 322
96.4 Jm éna zakončená ve výslovnosti na [á] — 322
97 Osobní jm én a mužská zakončená ve výslovnosti na [c], [é] — 323
97.1 Domácí jm én a zakončená ve výslovnosti na [e] a v písmu
na -e, -<? — 323
97.1.1 Jm éna cizího původu zakončená ve výslovnosti
i v písm u na -e — 323
97.2 Jm éna zakončená ve výslovnosti na [ej, [é]
a v písm u na souhláskové písm eno — 324
97.2.1 Jm éna zakončená ve výslovnosti na [é] a v písmu
na -é, -ée, -ее — 325
97-3 Jniéna zakončená vc výslovnosti n a [e], [é] a v písmu
na jin é samohláskové písm eno — 325
98 Osobní jm én a mužská zakončená ve výslovnosti na [i], [í] — 326
98.1 Jm éna zakončená vc výslovnosti na [i] a v písmu
na -i, — 326
98.2 Jm éna zakončená ve výslovnosti na [i], ale v písmu
na jin é samohláskové písm eno či skupinu písm en — 327
98.3 Jm éna zakončená ve výslovnosti na [i],
ale v písm u na souhláskové písm eno — 327
98.4 Jm éna zakončená ve výslovnosti na [í] a v písmu na -i, -ý — 327
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98.5 Jm éna zakončená ve výslovnosti na [ŕ], ale v písmu
na jin é samohláskové písm eno — 328
98.6 Jm éna zakončená ve výslovnosti na [í], ale v písmu
na souhláskové písm eno — 328
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