
 

Víte, že u podstatných jmen 
rodu mužského musíme 
nejprve určit životnost a 
potom je teprve přiřadit ke 
vzoru? 

Mužský rod je dvojí: 
mužský rod životný a 
mužský rod neživotný. 

SKLOŇOVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN 
RODU MUŽSKÉHO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podstatná jména rodu mužského, která jsou zakončená v 1. pádě čísla 
jednotného na souhlásku a mají v 1. a 4. pádě čísla jednotného nebo 
množného různý tvar, jsou rodu mužského životného: 
1. pád kdo, co - vlk → 4. pád vidím koho, co - vlka 
1. pád kdo, co - sněhulák → 4. pád vidím koho, co sněhuláka 
 
Podstatná jména rodu mužského, která jsou zakončená v 1. pádě čísla 
jednotného na souhlásku a mají v 1. a 4. pádě čísla jednotného nebo 
množného stejný tvar, jsou rodu mužského neživotného: 
1. pád kdo, co - strom → 4. pád vidím koho, co - strom 
1. pád kdo, co - dobytek → 4. pád vidím koho, co - dobytek 
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Mužská podstatná jména, která jsou zakončená na samohlásku - a, - e,  
jsou rodu mužského životného: hrdina, vládce. 
 
    Rozlište podstatná jména mužského rodu životného a neživotného. 
    Podstatná jména rodu mužského životného dejte do kroužku. 

 

 
 

   Podstatná jména rodu mužského životného pište postupně do první  
   mřížky, rodu mužského neživotného do druhé mřížky. Pak vyluštěte     
   tajenku. 

      rod mužský životný                         rod mužský neživotný 
               
              
               
               
              
              
              
 

Tajenka: _____________                      Tajenka: ______________ 

Medvěd, řetěz, vrabec, nemluva, jez, příkop, pavián, keř, 
strašák, pštros, lékař, močál, dozorce, nezbeda, tuleň, sad, 
rádce, nůž, panák, cyklista, hlemýžď, rybíz, dobytek, 
chocholouš, úsměv, drak, čert, dárce, národ, pták, vůz, 
přítel, vládce, komár, rybník, nemotora, strážce, chléb, jetel, 
výlet, traktorista, břeh, vůdce. 

Sysel traktor, hrnec, komár, přítel, kominík, led, mlýnek, turista, 
fotbal, hovor, vedoucí, tenis, krtek, poradce, život, dobytek. 
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VZORY RODU MUŽSKÉHO 
 

zakončené na souhlásku 
 
 

zakončené na 
samohlásku 

tvrdou nebo 
obojetnou 

2. pád č. jednotného 
            -a, -u 

měkkou nebo 
obojetnou 

2. pád č. jednotného 
-e 

 

 
 

-a 

 
 

-e 

životný neživotný životný neživotný   

pán hrad muž stroj předseda soudce 

 
  
 

 

 

Podle vzoru pán se skloňují podstatná jména rodu mužského 
životného, která jsou v 1. pádě čísla jednotného zakončena na 
souhlásku tvrdou nebo obojetnou a v 2. pádě čísla jednotného 
mají koncovku -a (kdo, co - sněhulák, bez koho, čeho - sněhuláka, 
kdo, co - orel, 

Podle vzoru hrad se skloňují podstatná jména rodu mužského 
neživotného, která jsou v 1. pádě čísla jednotného zakončena na 
souhlásku tvrdou nebo obojetnou a v 2. pádě čísla jednotného 
mají koncovku -u nebo -a (kdo, co - dub, bez koho, čeho - dubu, 
kdo, co - les,  

Podle vzoru muž se skloňují podstatná jména rodu mužského 
životného, která jsou v 1. pádě čísla jednotného zakončena na 
souhlásku měkkou nebo obojetnou a v 2. pádě čísla jednotného 
mají koncovku -e (kdo, co - úhoř, bez koho, čeho - úhoře, kdo, co - 
badatel, 
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                Napište tato podstatná jména k příslušným vzorům: 
 
Kapitán, jetel, dozorce, oheň, zástup, přítel, traktorista, vzduch, hmyz, 
zajíc, vůdce, strašák, cíl, nezbeda, chléb, nemotora, vodník, vítěz, 
pytel, průvodce, strážce, komár, řidič, rybník, turista. 
 
pán hrad muž stroj předseda soudce 

      

      

      

      

Podle vzoru stroj  se skloňují podstatná jména rodu mužského 
neživotného, která jsou v 1. pádě čísla jednotného zakončena na 
souhlásku měkkou nebo obojetnou a v 2. pádě čísla jednotného 
mají koncovku -e (kdo, co  - rýč, bez koho, čeho - rýče, kdo, co - 
jetel, 

Podle vzoru předseda se skloňují podstatná jména rodu mužského, 
která jsou zakončena v 1. pádě čísla jednotného na  -a (hrdina, 
nezbeda). 

Podle vzoru soudce se skloňují podstatná jména rodu mužského, 
která jsou zakončena v 1. pádě čísla jednotného na  -e (strážce, 
vládce). 
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SKLOŇOVÁNÍ VZOR Ů PODSTATNÝCH JMEN RODU MUŽSKÉHO 

číslo 

pád 

tvrdé vzory měkké vzory vzory zakončené na 
samohlásku 

životný neživotný životný neživotný - a(tvrdý) - e(měkký) 

jednotné 

1. pán hrad muž stroj předseda soudce 

2. pána hradu 
lesa 

muže stroje předsedy soudce 

3. pánu, -ovi hradu muži stroji předsedovi soudci, -ovi 

4. pána hrad muže stroj předsedu soudce 

5. pane!  hochu! hrade! muži! 
otče! 

stroji! p ředsedo! soudce! 

6. o pánu, -ovi o hradě, -u 
lese 

o muži, -ovi o stroji o předsedovi o soudci 

7. pánem hradem mužem strojem předsedou soudcem 

m
nožné 

1. páni, -ové 
občané 

hrady muži stroje předsedové 
husité 

soudci, -ové 

2. pánů hradů mužů strojů předsedů soudců 

3. pánům hradům mužům strojům předsedům soudcům 

4. pány hrady muže stroje předsedy soudce 

5. páni!, -ové! hrady! muži!, -ové! 
obyvatelé 

stroje! předsedové! 
husité! 

soudci!, -ové! 

6. o pánech 
hoších 

o hradech 
hříbcích, hříbkách 

o mužích strojích o předsedech 
sluzích 

soudcích 

7. pány hrady muži stroji předsedy soudci 
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Zdroj použitých materiálů a literatury: 
http:www.clker.com 
Český jazyk 4. ročník nakladatelství SPN 
 
 
 
 
 


