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PSANÍ A VÝSLOVNOST 
PŘEJATÝCH SLOV 



Výslovnost a psaní přejatých slov je dána mírou přizpůsobení 
cizích slov domácí slovní zásobě.  
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PRAVIDLA PSANÍ A VÝSLOVNOSTI 

1. Písmeno x vyslovujeme jako [ks] 

Pokud je na začátku slova ex- a následuje po něm samohláska 

nebo souhláska h, vyslovujeme jako [gz] 
 

Vyslovuj správně: 

taxi  -     exaktní –  

extrakt -      exil –   

expedice –    existence –  

exhalace –   maximum –  

expres -       exponát - 

   [taksi]  

[ekstrakt]  

[eksponát]  

[maksimum]  

[egzistence]  

[egzaktňí]  

  [ekspres]  

[egzhalace]  

[ekspedyce]  

[egzil]  



PRAVIDLA PSANÍ A VÝSLOVNOSTI 

2. Po tvrdých souhláskách píšeme i 

3. Slabiky psané di, ti, ni vyslovujeme tvrdě [dy, ty, ny] 

 
motiv, diferencovat, kino, kimono, kilogram, kino, historie… 
 

diskuse, historie, diktát, nikotin, diplom, lokomotiva, expedice… 
 

Které další? 

Které další? 



PRAVIDLA PSANÍ A VÝSLOVNOSTI 

4. Spojení písmena i, y s jinou samohláskou (ia, ie, ye,…) 

vyslovujeme se souhláskou j [ija, ije,…]. 

 

diagnóza   dialog 

hyacint    dieta 

hygiena   rádio 

[dijagnóza] 

[hijacint] 

[hygijena] 

[dijalok] 
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PRAVIDLA PSANÍ A VÝSLOVNOSTI 

5. Délku samohlásek označujeme a také vyslovujeme 

tréma, akvárium, téma (ALE tematický), tragédie, bariéra, aféra, 
krém, miliampér, …   

Přípona –ura se vyslovuje dlouze [úra] 

kultura  [kultúra] 
literatura [literatúra] 

Všimni si: 

pedikúra, manikúra, léčebná kúra, túra, fúze, …  

Délka může kolísat: 

galerie i galérie     archiv i archív 
   milion i milión 



PRAVIDLA PSANÍ A VÝSLOVNOSTI 

6. Ve slovech, kde vyslovujeme [z], obvykle i z píšeme. 

organizace, gymnázium, konzerva, iluze, kauza, próza, exkurze, … 

Některá slova můžeme psát dvojím způsobem: 

A) přípona vyslovovaná [izmus] 

romantismus i romantizmus, realismus i realizmus, organismus i 
organizmus 

B) slova, u nichž v dalších pádech (2. – 7. p.) vyslovujeme [z] 

puls i pulz, konkurz i konkurs, diskuze i diskuse 
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Použité zdroje: 

 

Obrazový materiál je použit z galerie obrázků a klipartů 

Microsoft Office. 


