
Hard and Soft Adjectives
What are the two main grammatical classes of adjectives?
How are they different?
How do they decline in the various cases?

For purposes of attaching case endings, Czech has two kinds of adjectives:  hard
adjectives and soft adjectives.

Hard adjectives end in -ý in M sg ( and -á in F sg, and -é in N sg) and can be thought of
as regular adjectives. These are adjectives like dobrý (dobrá, dobré), nový (nová, nové),
černý (černá, černé), malý (malá, malé), fantastický (fantastická, fantastické), etc.

Soft adjectives end in -í in all three grammatical genders.  Soft adjectives include cizí
(foreign), many non-Czech borrowings like inteligentní and normální, and adjectives
derived from the names of the seasons of the year and directional words: jarní (spring),
letní (summer), podzimní (autumnal), zimní (winter); severní (north/northern), jižní
(south/southern), východní (east/eastern), západní (west/western).

Hard and soft adjectives take different case endings. Generally speaking, the soft
adjectives have a much more limited set of endings than the hard adjectives: for example,
F sg soft adjectives have only -í in all cases. All adjectival endings in the vocative case
are the same as nominative. Note that adjectival endings in the pl are almost all identical
across genders (and all are identical for the soft adjectives in the pl).

Case endings for hard adjectives

SG M inanim M anim  N     F Examples

Nom     -ý -ý    -é    -á špatný plán; hezký muž; malé auto; velká kočka

Acc     -ý -ého    -é    -ou špatný plán; hezkého muže; malé auto; velkou kočku

Dat     -ému -ému    -ému    -é špatnému plánu; hezkému muži; malému autu; velké kočce

Gen     -ého -ého    -ého    -é  špatného plánu; hezkého muže; malého auta; velké kočky 

Loc     -ém -ém    -ém    -é špatném plánu; hezkém muži; malém autě; velké kočce

Instr     -ým -ým    -ým    -ou špatným plánem; hezkým mužem; malým autem; velkou kočkou



PL M inanim M anim  N     F Examples

Nom     -é -í*    -á    -é špatné plány; hezcí muži; malá auta; velké kočky

Acc     -é -é    -á    -é špatné plány; hezké muže; malá auta; velké kočky

Dat     -ým -ým    -ým    -ým špatným plánům; hezkým mužům; malým autům; velkým kočkám

Gen     -ých -ých    -ých    -ých  špatných plánů; hezkých mužů; malých aut; velkých koček 

Loc     -ých -ých    -ých    -ých špatných plánech; hezkých mužích; malých autech; velkých kočkách

Instr     -ými -ými    -ými    -ými špatnými plány; hezkými muži; malými auty; velkými kočkami

* The addition of soft -í to the nom pl forms of M anim adjectives causes, in Literary Czech, consonant changes in the
adjectival stem:  k > c, r > ř, ch > š, h > z, cký > čtí, ský > ští. Examples: hezcí kluci, dobří studenti, tiší psi (quiet dogs),
nazí lidé (naked people), američtí podnikatelé, čeští fotbalisté. Note that these consonantal changes occur ONLY in the
nom pl forms of M anim adjectives!

Case endings for soft adjectives

SG M inanim M anim  N     F Examples

Nom     -í -í    -í    -í letní sport; normální muž; jižní okno; vlastní sestra

Acc     -í -ího    -í    -í letní sport; normálního muže; jižní okno; vlastní sestru

Dat     -ímu -ímu    -ímu    -í letnímu sportu; normálnímu muži; jižnímu oknu; vlastní sestře

Gen     -ího -ího    -ího    -í  letního sportu; normálního muže; jižního okna; vlastní sestry 

Loc     -ím -ím    -ím    -í letním sportu; normálním muži; jižním okně; vlastní sestře

Instr     -ím -ím    -ím    -í letním sportem; normálním mužem; jižním oknem; vlastní sestrou

PL All genders Examples

Nom     -í letní sporty; normální muži; jižní okna; vlastní sestry

Acc     -í letní sporty; normální muže; jižní okna; vlastní sestry



Dat     -ím letním sportům; normálním mužům; jižním oknům; vlastním sestrám

Gen     -ích letních sportů; normálních mužů; jižních oken; vlastních sester 

Loc     -ích letních sportech; normálních mužích; jižních oknech; vlastních sestrách

Instr     -ími letními sporty; normálními muži; jižními okny; vlastními sestrami


