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SLOVESNÝ 
ROD 

 



Slovesný rod                
č i n n ý   a   t r p n ý 

Slovesný rod vyjad uje, jestli je 
podmět původcem děje nebo ne. 
Rozlišujeme 2 slovesné rody: 

 

1) rod činný 

  2) rod trpný 



1) rod činný: vyjad uje děj, 
který činí podmět                          
( Rodiče uzavřeli smlouvu o 
stavebním spoření před dvěma roky.) 

 

2) rod trpný: vyjad uje děj, 
který činí někdo jiný než podmět 
( Smlouva byla uzavřena rodiči před 
dvěma roky. )                                      
( Smlouvy o stavebním spoření se 
uzavírají stále častěji. ) 



Tvo ení trpného rodu 

Rod trpný vytvá íme dvěma 
způsoby: 

1) Opisným tvarem trpným – 
skládá se z P ÍČESTÍ TRPNÉHO 
+ tvarů slovesa BÝT.   P íčestí 
trpné má tyto p ípony: -n  nebo –t:     

uzavřen, děláno, vyzkoušeno 

ukryt, skryto, zbita 



Tvo ení trpného rodu 

2) zvratnou podobou slovesa  

- pomocí zájmena  – se –             
ve 3. osobě čísla jednotného i 
množného: 

 
- vysílá se seriál, knihy se půjčují, auta 

se vyrábějí, vše se připravilo 



P eveď věty do rodu trpného   
( oba způsoby ): 

V továrně vyrábějí traktory.        
1) OPISNÝ TVAR TRPNÝ: V továrně jsou 
vyráběny traktory.                                      
2) ZVRATNÁ PODOBA SLOVESA: V továrně 
se vyrábějí traktory. 

Vzdělání šíříme mezi všechny 
lidi. 

Na staveniště přivezli nové cihly. 
Zoraná pole oseli ječmenem. 
 



Používání rodu trpného 
- Tam, kde můžeme použít obě možnosti 
vyjád ení rodu trpného, dáváme v běžném 
vyjad ování p ednost zvratné podobě 
slovesa: 

Sídliště se buduje. Sídliště je 
budováno. 

 
Někdy jednotlivými tvary rodu trpného 
můžeme vyjád it významový rozdíl: 

Domy se na noc zavřou. Domy jsou     
v noci zavřeny. 

 
 



Rozlišuj: 

Film se promítá.         

 Film je promítán.   

 

X 

 

Letec se vyznamenal             
v soubojích. 



CO VÍM: 

1) Umím používat 2 slovesné rody – 
které? 

2) Co vyjadřuje rod činný? 

3) Co vyjadřuje rod trpný? 

4) Kolik druhů má slovesný rod trpný? 
Jak se vytvářejí? 
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