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SLOVA L

L na začátku slova
LA-: lán, lať, lak, laň, Lada, Láďa, láva, lapá, láká, lampa, lávka, látka, laťka, lachtan, láme,
láhev, lázně, ladí, ladný, lano, laso, langoš, labuť, lavina, lavička, lasička, lavice, laciný,
lampion, laskonka, lanovka, lakomý, lahůdka, lakuje, labužník
LE-: lev, lem, len, led, let, lék, les, lež, lesk, lest, leká, lehá, lechtá, levák, leták, Lenka, lebka,
léčka, lépe, leze, leden, letec, leje, léčí, leží, letí, lepí, levý, levný, lehký, lesní, leští, lepší,
leknín, léto, lego, lenoch, Leoš, letoun, ledňáček, lehátko, legenda, letenka, lepenka, lešení,
lebedí, letecký, ledvina, lednička, letiště, lenivý, legíny, ledovec, ledový, letuška, leguán,
lemuje, legitimace
LI-: lín, líh, lis, líc, lid, list, lípa, líná, Líba, líbá, lísá, Líza, Lída, liga, Linda, linka, líska,
liška, lišta, liják, lidé, lyže, lije, líže, líheň, límec, lístek, líný, lichý, líčí, listí, líto, lýko, lýtko,
líčko, lívanec, lízátko, Liběna, lišejník, listina, Lívie, listopad, lidoop, listonoš, lyžuje, lituje,
Libuše, libuje, limonáda, limuzína
LO-: lov, loď, lok, los, lom, loká, lokaj, Lojza, loďka, lokna, loket, lovec, loni, loví, lodník,
loto, lotos, lomoz, losos, lopuch, lopata, lopatka, lokálka, lodička, ložnice, lopotí, losuje,
loděnice, lokomotiva
LOU-: louč, louh, loudá, louská, louka, loutka, loutna, loupe, louže, loupež, loupí, loudí,
louskáček, loupežník
LU-: luk, lup, lůj, lusk, lux, lupa, Lukáš, luňák, lupen, Luděk, lusky, lupič, Ludvík, Luboš,
lůžko, Ludmila, Lucie, lupínek, luxuje, luštěniny
L + souhláska: lže, lžička, lžíce, lvíče, lvice, lhůta, lhaní, lstivý, lhostejný

L uprostřed slova ve slabice
-LA-: malá, bála, šála, dala, hala, sálá, palác, salám, salát, salaš, cválá, Nela, Ela, Hela, cela,
mela, dělá, Běla, včela, elán, čmelák, milá, bílá, byla, myla, Míla, pila, víla, šila, žila, síla,
čilá, žíla, silák, Milan, Ola, kola, volá, škola, volant, koláč, bolák, moula, toulá, Šmoula,
nula, žula, guláš, tulák, balada, nálada, naláká, palanda, naláme, telátko, selátko, Milada,
Jolana, huláká, kulatý, kapela, gazela, Kamila, Michala, žížala, fiala, píšťala, Gizela, Nikola,
kobyla, posílá, stodola, sněhulák, Mikuláš, dalamánek, kalamita, palačinka, nalakuje,
želatina, čokoláda, boubelatý, kapitola
-LE-: ale, dále, Alex, Aleš, alej, balet, palec, válec, nález, šálek, stále, špalek, talent, mele,
tele, sele, želé, stele, pelech, jelen, celek, píle, čile, filé, chvíle, Vilém, výlet, bílek, dílek, pole,
olej, kolej, kolem, Golem, Bolek, holeň, bolest, vdolek, čolek, spolek, stolek, žmolek, boule,
koule, úlek, důlek, pulec, tuleň, dálava, Alena, paleta, baletka, halenka, Malenka, válenda,
nalepí, náledí, falešný, daleko, Helena, čelenka, zelený, těleso, železo, telefon, Milena, vyleká,
žiletka, vyleze, vyléčí, šílený, poleká, poleva, kolega, koleda, kolébka, polévka, polechtá,
poleze, koleje, kolekce, poledne, poletí, století, školení, koleno, poleno, kolečko, půlený, uletí,
uleví, kulečník, finále, neděle, umělec, opilec, motýlek, košile, batole, fazole, pistole, ampule,
tabule, cedule, sněhule, cibule, bobule, kopule, Magdaléna, delegace, elegance, zelenina,
televize, železnice, omeleta, amoleta, poletuje, dovolená, samolepka, Mahulena
-LI-: balí, válí, chválí, pálí, malý, Alík, malík, balík, kalich, záliv, velí, dělí, zelí, celý, jmelí,
čelist, kbelík, milý, bílý, díly, čilý, šílí, Filip, bolí, holí, solí, holý, doly, dolík, kolík, holič,
žolík, koulí, choulí, půlí, kulí, kulich, culík, malina, Alice, palice, malíček, palivo, pelichá,
pelikán, Eliška, elipsa, velice, kelímek, pelyněk, pelíšek, veliký, jelito, bylina, Olina, oliva,
koliba, polyká, molitan, stolička, polije, police, fólie, holiny, kolínko, polínko, ulita, kulička,
tulipán, ulice, Julie, uličník, veselý, činely, dospělý, pondělí, gobelín, umělý, chumelí, obilí,
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několik, okolí, údolí, metalíza, konvalinka, mandelinka, pampeliška, metelice, policie,
politika, dokonalý, Velikonoce, olympiáda
-LO-: málo, haló, salón, balón, dělo, tělo, čelo, kilo, dílo, Miloš, pilot, pólo, kolo, molo, sólo,
polom, kolos, záloha, záložka, aloe, galoše, jalovec, balónek, celofán, tělocvik, Ilona, výloha,
pavilón, kolona, poločas, olovo, kolotoč, úloha, kulomet, ulomí, uloví, nulový, žulový,
malovaný, fialový, melodie, kolonáda, koloběžka, polovina
-LOU-: palouk, meloun, bělouš, kolouch, chaloupka, naloupe, čalouník, vyloupí, holoubek,
uloupí, chocholouš
-LU-: kaluž, žalud, dolů, spolu, holub, chalupa, paluba, maluje, , žaludek, chaluhy, halušky,
miluje, piluje, iluze, doluje, koluje, kouluje, žaluzie, salutuje, meluzína

L uprostřed slova -L-
-AL-: altán, Alfons, album, malta, palma, pálka, valcha, dálka, halda, salva, balvan, šalvěj,
palce, další, kalný, valník, salto, balkon, Amálka, zápalka, azalka, palčáky, sandálky,
dalmatin, Alžběta, dálnice, válcuje, kalhoty, penalta, fialka, šibalka, obálka, oválný, ideální,
geniální
-EL-: Elsa, délka, belhá, helma, selka, šelma, želva, celta, včelka, celkem, velký, velmi,
mělký, delfín, dělník, celník, mělčina, kabelka, Adélka, pastelka, manželka, nátělník, kapelník,
náčelník, jídelna, cihelna, kotelna, Popelka, modelka, kostelník, popelník, obdélník, kouzelník,
majitelka, divadélko, chovatelka, učitelka, popelnice, obyvatelka, podnikatelka, pečovatelka,
spisovatelka
-IL-:Milka, pilka, vilka, Vilma, chvilka, mýlka, dílna, Cilka, Sylva, šilhá, žilka, pilný, silný,
pilník, tílko, vanilka, Kamilka, zásilka, Emilka, kobylka, postýlka, odchylka, košilka, mobilní,
hustilka, silnice, filmuje, násobilka, bílkovina
-OL-: Olda, Olga, holka, volba, školka, olše, boltec, polní, dolní, stolní, školník, kolky,
vdolky, volno, Volvo, majolka, fazolka, pistolka, Nikolka, poštolka, chocholka, odolný,
golfista
-UL-: mulda, bulka, kulka, půlka, hůlka, kulma, kůlna, kulhá, hulvát, sultán, vulkán, nultý,
důlní, buldok, půlnoc, tabulka, ampulka, Andulka, baculka, cedulka, Vendulka, žežulka,
cibulka, půlměsíc

L na konci slova –L
-AL: bál, dal, tál, sál, šál, žal, vál, spal, stál, psal, vzal, zval, sval, mával, padal, nával,
dával, váhal, hádal, cákal, zápal, mazal, kanál, sandál, šakal, penál, pedál, hejkal, nechal,
čekal, běhal, kýval, míchal, dýchal, chytal, díval, čichal, mýval, signál, zpíval, obal, ovál,
motal, bodal, podal, kopal, koval, choval, zobal, močál, fotbal, doufal, foukal, koupal,
houkal, couval, kousal, zouval, úpal, dupal, chutnal, sundal, ementál, věnoval
-EL: mel, gel, jel, měl, šel, chmel, Pavel, datel, kabel, kácel, kašel, stavěl, manžel, jetel, seděl,
věšel, běžel, pytel, sysel, viděl, chyběl, povel, podél, popel, model, kotel, dojel, hotel, ocel,
posel, osel, postel, kostel, kozel, koupel, tunel, úhel, kužel, uzel, chovatel, majitel, stavitel,
učitel, dodavatel, podnikatel, obyvatel, spisovatel
-IL: byl, myl, pil, vyl, jíl, díl, cíl, šil, žil, bavil, Kamil, bacil, vážil, fandil, tančil, Emil, měnil,
cedil, těšil, ventil, chytil, divil, cítil, civil, mísil, šidil, slíbil, mobil, motýl, dopil, topil, fotil,
chodil, vozil, koupil, toužil, použil, budil, kutil, dusil, učil, tušil, pustil, půjčil, unavil
-OL: gól, mol, pól, výmol, symbol, topol, chochol, sokol, mozol, úkol, buvol
-OUL: kotoul, faul
-UL: úl, půl, důl, hůl, sůl, vůl, stůl, titul, obul, usnul, sunul
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L v souhláskových skupinách
PL-: plat, plán, pláň, plaz, pláč, pláž, plást, plast, plášť, plech, pleš, pleť, ples, plyn, plyš,
plot, pluh, plus, plachá, placka, plachta, plakát, plantáž, plave, plamen, plavec, plástev, plazí,
plaší, plavky, plavčík, plátno, plenka, pleská, plete, pleje, plýtvá, plyšák, plive, plíce, plíseň,
plíšek, plocha, plomba, ploutev, pluje, placatý, planeta, plameňák, pláštěnka, plátěný,
plastový, plánuje, plešatý, plemeno, plesnivý, pletivo, plechový, plotýnka, plošina,
plukovník, plachetnice
-PL-: splav, spláchne, splaskne, splatí, splete, splyne, náplast, poplach, kaple, šuple, teplo,
diplom, záplata, výplata, vyplave, oplatky, popleta, uplete, teplota, naplánuje
BL-: blesk, blok, Blanka, blankyt, blázen, blatník, bláto, blatouch, blecha, bledý, bliká,
blinká, blýská, blízko, bloudí, blouzní, blůza, bludy, Blažena, bláhový, blondýna, bludiště
-BL-: oblak, tablet, záblesk, škeble, zbledne, oblek, jabloň, hoblík, oblý, oblouk, tableta,
obleva, obléhá, zabliká, jablíčko, obliba, kobliha, bublina, bublifuk, šablona, obloha,
zabloudí, obluda, hobluje, oblečení, oblíbený
ML-:mlýn, mlít, mlok, mlaská, mládě, mládež, mladý, mladík, mlází, mléko, mluví,
mládenec
-ML-: žemle, smlouva, žemlovka, omlouvá, pomlouvá, námluvy, pomluva
FL-: flám, flek, fláká, flakon, flétna, flinta, flinká
-FL-: štafle, vafle, knoflík, muflon, pantofle
VL: vlak, vlas, vlek, vliv, vláda, Vláďa, vláha, vlajka, Vlasta, vládne, vlaje, vládce, vlažný,
vlákno, vlastnost, vlečka, vleze, vleče, vletí, vlepí, vlevo, vločka, vloni, vlohy, vláknina,
vlaštovka
-VL-: pavlač, svlačec, návlek, šavle, svlékne, Pavlík, ovladač
DL-: dlaň, dluh, dlaha, dlažba, dlabe, dláto, dlouhý, dlouho
-DL-: bedla, sedlák, bodlák, mandle, vedle, jedle, vidle, židle, podle, nudle, knedlík,
špendlík, bydlí, dudlík, madlo, sádlo, pádlo, sedlo, mýdlo, bidlo, jídlo, sídlo, povidla,
podlaha, švadlena, vidlička, sídliště, mydlinky, chapadlo, tykadlo, kyvadlo, divadlo,
švihadlo, žihadlo, kusadlo, chodidlo, vozidlo, tužidlo, podloubí, kedlubna, zavazadlo,
umyvadlo, padl, vadl, vedl, pudl
-TL: tlak, tlama, tlapka, tlačí, tleská, tleje, tlupa, tluče, tlustý, tlumič, tlukot, tlumok,
tlumočí
-TL-: atlas, žvatlá, pytlák, stlačí, datle, pentle, Betlém, jestli, pytlík, kotlík, světlo, ztlumí,
světluška
KL-: klas, klam, klec, klek, kly, klín, klid, klik, klíč, kloub, klub, kluk, klus, kláda, kladka,
klapka, klame, klade, klacek, klátí, klakson, klaun, klepe, kleje, kleště, klečí, klestí, klenot,
klima, klika, klička, klisna, klíště, klíčí, klidný, klokan, klove, klouže, klouzek, klobouk,
klube, kluše, kluci, kluzký, klubko, klávesa, kladina, kladivo, klepeto, klinika, kličkuje,
klobása, klopýtá, kluziště, klubovna
-KL-: vklad, sklad, sklep, sklo, sklon, skluz, náklad, základ, skládá, zklame, sklání, skladník,
poklad, doklad, sklepník, pokles, sklidí, zklidní, úklid, peklo, sklíčko, sklopí, skloní, poklop,
úklon, skloubí, cyklus, poklus, nakladač, skladatel, skladiště, skleněný, sklenice, cyklista,
oklika, poklice, zakloní, vyklopí, vyklube, pekl, pukl
GL: glóbus, iglů
HL: hlas, hlad, hlen, hloch, hluk, hlava, hlávka, hláska, hladí, hladký, hlavní, hledá, hledí,
hlemýžď, hlídá, hlína, hlídka, hlídač, hliník, hlodá, hloubka, hlouček, hloupý, hloupost,
hlupák, hluchý, hladina, hlasitý, hladový, hlediště, hliněný, hlodavec, hluchavka, hluboký
-HL-: nahlas, jehla, jehlan, cihla, souhlas, náhle, pohled, žehlí, stehlík, štíhlý, uhlí, ohlávka,
pohlavek, vyhledá, úhledný, žehlička, pohlídá, vyhlodá
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CHL-: chlap, chlad, chléb, chlév, chlup, chlapec, chládek, chladno, chlebník, chlívek,
chlouba, chloupek, chlubí, chladnička, chlebíček
-CHL-: kachle, nachlazený
CL: clo, cloní, cloumá, záclona
SL-: slad, slet, sleď, slib, sliz, slon, sloh, sloup, sluch, sluj, sláma, sláva, slamák, slánka,
Slávek, sládek, slaví, slabý, slaný, sladký, slavík, slamník, slavnost, sleva, slečna, sleje, slepec,
slepý, slechy, sletí, slepýš, slina, slída, slintá, slimák, slíbí, slipy, sliní, slyší, slizký,
složka, sloka, slovník, slovo, sloupek, slouží, sloučí, slupka, sluha, služka, služba, slůně,
slunce, sluní, sluší, slušný, slaneček, slaměný, slaměnky, slabika, slanina, slepice, slepuje,
sleduje, sliznice, slituje, slibuje, slosuje, sluchátko, služebná, sluníčko, sloučenina, slunečnice
-SL-: housle, myslí, kyslík, máslo, veslo, heslo, číslo, oslava, oslaví, osladí, oslabí, vyslanec,
následky, výsledky, poslední, závislý, myslivec, poslouchá, výsluní, obsluha
ZL-: zlý, zlo, zlost, zláká, zláme, zlatník, zlato, zleva, zlevní, zlepší, zloděj, zlomek, zlomí,
zlobí, zlozvyk, zleniví, zločinec, Zlatovláska, zlikviduje, zlomenina
-ZL-: kůzle, mazlí, uzlík, žezlo, kouzlo
ČL: člen, člun, článek, člověk, člunek, členitý, človíček
ŠL:, šlacha, šlape, šlahoun, šlehá, šlechta, šlépěj, šlechtí, šlápota, šlehačka, šišlá, mašle, kašle,
pošle, mušle, myšlenka
ŽL: žlab, žláza, žlábek, žloutek, žlutý, žlučník, žloutenka, žluťásek, vyžle

L souhláskové shluky
plst, plž, mls, vlk, hlt, plní, plný, plno, mlha, mlsá, mlčí, mlží, vlna, vlčák, vlnka, vlní,
vlhko, hltá, slza, splní, zhltá, šplhá, doplněk, jablko, pamlsek, bavlna
film, jilm, kolt, pult, puls

L 2x ve slově
lalok, lesklý, lilek, Lolek, lilie, Ladislav, Ludmila, lapálie, levandule, linoleum
lámal, látal, lákal, ladil, létal, lekal, lechtal, letěl, ležel, lepil, léčil, leštil, líbal, lítal, lísal,
líbil, líčil, líhnul, lovil, loupal, loudal, louskal, loupil, loučil, lulka, luštil, lakoval, léčitel,
lentilky, lemoval, lenošil, litoval, listoval, lyžoval, lichotil, lokálka, losoval, luxoval
lákadlo, letadlo, lepidlo, líčidlo

hulákal, kolébal, polevil, pelichal, velitel, polykal, políbil, žaloval, alobal, maloval, miloval,
piloval, položil, ulovil, koledoval, telefonoval

vleklý, skleslý, velbloud, plápolá, hlavolam, Miloslav, bledule, pobledlý, nahluchlý,
pilulka, kalkulačka, dalekohled, plastelína

blednul, blikal, blinkal, blýskal, blížil, bloumal, bloudil, blekotal, blokoval, plaval, plakal,
plácal, plachtil, platil, plazil, plašil, plevel, plival, plýtval, plodil, ploužil, platidlo, plavidlo,
plánoval, plahočil, flákal, flanel, flinkal, vléval, vložil, mlsal, mlčel, mlaskal, mlátil, mluvil,
dlabal, dloubal, dlužil, tlachal, tlačil, tleskal, klamal, klaněl, klepal, klesal, klečel, klíčil,
kloval, kloktal, klonil, klouzal, klubal, kloktadlo, klábosil, klopýtal, uklidil, uklonil, hladil,
hlásil, hledal, hleděl, hlídal, hlodal, hlasatel, hobloval, chladil, chlubil, clonil, cloumal, slavil,
sladil, slalom, slevil, slyšel, sloužil, slušel, sladidlo, slepoval, slitoval, zlámal, zlevnil, zlepšil,
zlomil, zlobil, šlapal, šlehal, šlapadlo, zklamal, skládal, splašil, zchladil, zbláznil, zmlátil,
zvládnul, šklebil, sklidil, zklidnil, sklopil, sklonil, smluvil, ztlumil
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vlál, stlal, plel, klel, mlel, lil, plul, kašlal, žvatlal, cválal, dělal, viklal, šišlal, volal, žmoulal,
válel, velel, bydlel, myslel, šílel, bolel, koulel, balil, pálil, chválil, mazlil, dělil, žehlil, mýlil,
mydlil, sídlil, volil, solil, školil, choulil, kouzlil, kulil, bulil, culil, kutálel, chumelil

vládl, kladl, spláchl, lhal, lehl, lekl, vlekl, svlékl, pletl, vlezl, tloukl


