Months
What are the months in Czech?
How are they used?

Czechs have their own names for the months, which have their own meanings (květen,
for instance, comes from květ “flower” while listopad derives from listí “leaves” and
padat “to fall”).
Months are typically used in the locative case after the preposition v (“in...”) and in
the genitive (obligatory for all dates). The names of the months are not capitalized in
Czech.
Month

“in…” + locative

Genitive with dates

leden (Jan)

v lednu

ledna

únor (Feb)

v únoru

února

březen (Mar)

v březnu

března

duben (Apr)

v dubnu

dubna

květen (May)

v květnu

května

červen (Jun)

v červnu

června

červenec (Jul)

v červenci

července

srpen (Aug)

v srpnu

srpna

září (Sept)

v září

září

říjen (Oct)

v říjnu

října

listopad (Nov)

v listopadu

listopadu

prosinec (Dec)

v prosinci

prosince

Most months are grammatically masculine and have hard stems: thus, their locative
ending is -u and their genitive ending — even though they are not animate! — is -a
(except for listopadu). The months červenec and prosinec are masculine but have a
soft stem, and their endings follow accordingly. The month září is grammatically
neuter and has endings appropriate to that declension.
To ask about a specific date (“What’s the date today?”), Czechs use either Kolikátého
je dnes? or Co je dnes?. The date is given all in the genitive (the genitive singular of
the ordinal number plus the genitive of the month).
Kolikátého je dnes? Dnes je čtrnáctého prosince.
Co bude zítra? Zítra bude patnáctého prosince.

To ask about what month an event falls in, use the question V kterém měsící je…?.
V kterém měsíci je americký svátek Den díkůvzdání? Americký Den díkůvzdání je v listopadu.
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To ask about the duration of some situation, use the question Odkdy dokdy? (“From
when until when?”). The months are in the genitive case followed by the prepositions od
(“from”) and do (“until”).
Odkdy dokdy budeš v Praze? V Praze budu od září do ledna.
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