
Skloňování obecných podstatných jmen přejatých 

 

a) Nesklonná pod. jm. 

- filé, ragú, kupé, želé, relé, finále, buly, ragby… 

- ve všech pádech zůstávají v neměnném tvaru 

- češtině se to nelíbí, tvoří skloňované odvozeniny – kupíčko, relátko, filety… 

 

b) Podstatná jména plně zařazená do české skloňovací soustavy  

materiál – hrad, technika – žena, historie – růže, tango - město apod. 

 

c) Podstatná jména rodu mužského končící na -us/-as (řecký a latinský původ), např. 

cyklus, organismus 

odtrhne se latinské/řecké zakončení a skloňuje se podle vzorů pán/hrad podle životnosti 

- cyklus – cyklu – cyklem/ cykly – cyklům – o cyklech  

 

některá slova už cizí koncovku odstranila – tetan i tetanus, tyf i tyfus, klér i klérus 

některá slova už mají obě možnosti – glóbus, asparágus, virus, sinus, papyrus – bez glóbu i 

glóbusu 

některá slova už cizí koncovku ponechávají – bonus, cirkus, citrus, fíkus, humus, korpus, 

krokus, luxus, opus, rébus, status, turnus, epos, chaos, kolos, patos aj. – bez bonusu, citrusu…  

 

!!! 

1.p. génius  géniové 

2.p. génia  géniů 

3.p. géniovi, géniu   géniům 

4.p. génia  génie 

5.p. génie!  géniové! 

6.p. o géniovi, géniu   o géniích 

7.p. s géniem  s génii 

 

d) Podstatná jména rodu středního zakončená na -eum, -ium, -uum, např. muzeum 

skloňují se jako město v č.j a moře v č.mn., přičemž koncovka -um se odsouvá 

- muzeum – muzea – k muzeím, vakuum – vakua 

+ faktum, datum, centrum (dnešní datum, bez dnešního data, k datu, o datu, s datem 

pouze v mn. č. lze tolerovat data i datumy – kvůli rozdílům ve významu) 



e) Podstatná jména rodu středního zakončená na -ma, např. téma, drama, panoráma, 

klima 

skloňují se jako město, ale přibírají příponu -at- 

téma – tématu – tématem – témata… 

 

f) Podstatná jména rodu ženského typu idea (orchidea, odysea, Korea) 

(orchidej = píseň) 

dvoje tvary (! kde se -j- vyslovuje, tam se i píše !) 

 růže    žena   růže  žena 

1.p.    idea   ideje     i idey 

2.p. ideje i idey   idejí 

3.p. ideji     idejím     i  ideám 

4.p.    ideu   ideje     i  idey 

6.p. ideji     idejích     i ideách 

7.p. idejí  i ideou   idejemi    i ideami 

 

 

!!! podobně: 

Andrea 

bez Andrey/Andreji/Andreje 

k Andrei/Andreji/Andree 

Andreu 

Andreo! 

o Andrei/Andreji/Andree 

s Andreou  

 


