Possessive adjectives
What are possessive adjectives and how are they formed?
How are they used in Czech?

Possessive adjectives are primarily formed from names — first names and, somewhat
less typically, surnames. They are also formed from singular animate nouns that
designate a personal role (otec, matka, sestra, bratr, profesor...).
Karel ~ Karlův
Tomáš ~ Tomášův
Masaryk ~ Masarykův
bratr ~ bratrův
učitel ~ učitelův
Lenka ~ Lenčin
Jana ~ Janin
Barbora ~ Barbořin
Sofie ~ Sofiin
Olga ~ Olžin
matka ~ matčin
sestra ~ sestřin

Possessive adjectives indicate possession of something much like English apostrophe
s (as in David’s explanation) and the Czech genitive case (as in vysvětlení pana
profesora). They are frequently used in place names (buildings, squares, institutions)
and street names when the place or street is named after someone.
Karlův most / Karlova univerzita / Karlovo náměstí
Tomášovo kolo
Masarykovo nádraží / Masarykova univerzita
bratrův pokoj
učitelova kniha
Lenčina motorka
Janiny papíry
Barbořina káva
Sofiini rodiče
Olžin počítač
matčin mobil
sestřina čepice

To form a possessive adjective from a male name, add the suffix -ův to the name. To
form a possessive adjective from a female name, add the suffix -in to the grammatical
stem of the name. The -in suffix causes stem-final consonant alternations: r ~ ř; k ~ č;
g/h ~ ž. Note that feminine possessive adjectives are only formed from female first
names since last names for women are adjectives (Němcová, Navrátilová, Malá...).
Like any adjective, a possessive adjective must agree in gender, number, and case
with the noun that it modifies. Possessive adjectives have a mixed declension: it is
partly like a noun declension, especially in the singular, and partly like a regular
adjectival declension, especially in the plural.
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Sg

Masc / Neut

Nom
Gen
Dat
Acc inanim
Acc masc anim
Voc
Loc
Instr

Tomášův (-ovo) / Lenčin(o) mobil (kolo) Tomášova / Lenčina matka
Tomášova / Lenčina mobilu (kola)
Tomášovy / Lenčiny matky
Tomášovu / Lenčinu mobilu (kolu)
Tomášově / Lenčině matce
= nom
Tomášovu / Lenčinu matku
= gen
= nom
Tomášově / Lenčině mobilu (kole, matce)
Tomášovým / Lenčiným mobilem (autem) Tomášovou / Lenčinou matkou

Pl

Masc/Neut/Fem

Nom masc anim
Nom masc inanim / fem
Nom neut
Gen
Dat
Acc masc anim
Acc other
Voc
Loc
Instr

Tomásovi / Lenčini rodiče
Tomásovy / Lenčiny papíry (knihy)
Tomásova / Lenčina auta
Tomášových / Lenčiných rodičů
Tomášovým / Lenčiným rodičům
Tomášovy / Lenčiny rodiče
= nom
= nom
Tomásových /Lenčiných rodičích
Tomášovými / Lenčinými rodiči

Fem

Note that the masculine suffix -ův become -ov- when an ending is added.
Variants exist for some of these endings in Spoken Czech: for Masc/Neut gen sg -ýho
is used (Tomášovýho mobilu); for Masc/Neut dat sg -ýmu is used (Lenčinýmu kolu); for
Fem gen/dat/loc sg -ý is used (Tomášový matky, Lenčiný matce). In the plural, -y is used
for Neut nom pl (Tomásovy auta) and the following are used for the other endings: -ejch
for gen and loc pl (Lenčinejch rodičů, Tomášovejch rodičích), -ejm for dat pl
(Tomášovejm rodičům), and -ejma for instr pl (Lenčinejma rodičema).

Find the possessive adjective in the following googled sentences. What gender, number,
and case is it and why? What is the original name or word that it is derived from?
1. Dneska jdu na party na oslavu Marketiných narozenin.
2. Hledám volné místo na Masarykově koleji.
3. Já bych na Honzově místě udělala stejně.
4. Pražští strážníci našli dnes dopoledne v Praze u Karlova náměstí zřejmě odložené
novorozené dítě.
5. Na dřívější Královské cestě, která prochází Nerudovou ulicí k Pražskému Hradu,
můžete obdivovat renesanční a barokní měšťanské domy.
6. Podle tvé a Aniččiny definice jsem taky sobec.
7. Nutně jsem potřeboval být na Smetanově nábřeží v 11 hodin, ale nastala komplikace.
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8. Odjíždím dnes do Vídně s Renatou a bratrovými přáteli.
9. Vyrazili jsme v pátek v 10 večer a — hlavně díky Davidovým skvělým řidičským
uměním a uměním se ztratit — jsme dorazili asi ve 3 ráno.
10. Dima je můj bratranec z matčiny strany a Alice je sestřenice z otcovy strany.
11. Kdo má největší šanci získat princovo srdce?
12. Co se o prezidentovi dozvíme z prezidentových projevů?
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