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SLOVA R

R se samohláskou
-RA: Bára, pára, kára, čára, fara, Jára, Sára, čárá, barák, náraz, garáž, karas, Věra, dcera,
včera, beran, nerad, míra, víra, díra, lyra, síra, zírá, týrá, Jíra, škvíra, širák, pirát, nora,
hora, Dora, koráb, bourá, courá, šťourá, vzpoura, šňůra, můra, kůra, túra, fůra, hurá,
Jura, úraz, paráda, fanfára, maškara, karavan, kamarád, aparát, karate, saranče, náramek,
baráček, parazit, haraší, maratón, paragon, faraón, párátko, kytara, kamera, aféra, zástěra,
veranda, terasa, beránek, sekera, mezera, severák, veterán, děravý, dorazí, mizera, čipera,
opera, pověra, podběrák, pomeranč, důvěra, bumerang, vyrážka, žirafa, spirála, natírá,
zavírá, dozírá, utírá, závora, táborák, amfora, potvora, podpora, korále, obora, okorá,
komora, sýkora, doráží, porazí, porážka, burácí, urazí, uráží, urážka, buráky, karavana,
kamarádka, karamela, karabina, karafiát, keramika, operace, manikúra, pedikúra,
pyramida
-RE: Karel, Marek, párek, dárek, baret, pere, bere, žere, herec, čtverec, Mirek, orel, pórek,
korek, dvorek, vzorek, Mourek, bourec, aréna, dareba, darebák, kašpárek, kabaret, barevný,
Tereza, koberec, Irena, siréna, pazourek, kocourek, cigareta
-RI, -RY: dary, cáry, čáry, starý, nárys, šerif, víry, díry, sýry, vory, hory, fóry, Marie,
dolary, bujarý, úterý, kučery, Erika, dirigent, lavory, bačkory, koryto, turista, úryvek,
akvárium, mandarinka, barikáda, baterie, bakterie
-RO: jaro, tvaroh, marod, národ, pero, šero, nerost, piroh, porod, porost, dorost, karotka,
žárovka, čaroděj, zároveň, parohy, paroží, jezero, výrostek, výrobek, sirotek, široký,
syrový, mírový, vyrobí, výročí, porota, Dorotka, choroba, koroptev, borový, úroda,
horolezec, borovice, nosorožec, mourovatý, čarodějnice, narozeniny
-RU: náruč, nárůst, sirup, paruka, čaruje, daruje, varuje, naruby, meruňka, beruška,
péruje, koruna, porucha, borůvky, poručí, pozoruje
-ROU: berou, morous, korouhev

DR
DR a souhláska: drn, drb, drk, drc, drť, drká, drnká, drncá, zdrhá, držák, drbe, drhne,
drtí, drží, drzý, drnčí, drsný, zdrží, drtič, drdol, drzoun, držadlo, drcení, drkotá, drvoštěp,
drmolí,
-DR: nádrž, výdrž, mudrc, jadrný, nadrtí, vydrží, podrbe, podrží, udrží, kudrny, kudrnatý,
hadr, kvádr, cedr, pudr, cylindr
DRA-: dráp, drát, drak, dráb, dráha, drásá, drama, dražba, drápe, drabe, dráček, drátek,
drápek, dravec, dravý, drahý,
dráždí, zdraví, dragoun, drátěnka, dráteník, drahota, drahokam, drancuje
-DRA: sádra, vydra, Ondra, podraz, tundra, nádraží, zdravotník, podrážka, autodráha
DRE-: dres, drén, dresink, drenáž, drezína, drezúra
-DRE: pendrek, Andrea, adresa
DRI-: dril, dribluje
-DRI: modrý, moudrý, podrobný, autodrom
DRO-: drozd, zdroj, drobek, drobí, drolí, drobný, droždí, drobnost, drobeček, drobivý,
droboučký
-DRO: jádro, vedro, vědro, hadrový
DRU-: druh, družka, druhý, drůbky, družstvo, družný, drůbež, družina, družička,
družice
-DRU: odrůda, hudruje
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TR
TR- a souhláska: trn, trs, trh, trk, trká, trhá, trvá, trhák, trnka, trne, trpce, trpí, trčí, trní,
trny, trpký, trdlo, trvalý, trmácí, trpaslík, trhlina, tržiště, trvanlivý, trpělivý
- TR: chatrč, hastrman, natrhá, chatrný, patrný, petržel, netrpí, petrklíč, větrník, otrhá,
potrhlý, utrží, utrhne, strpení, opatrný, jitrnice, kotrmelec, Petr, metr, svetr, vítr, litr,
mistr, kmotr, lotr, skútr, lustr
TRA-: trám, trať, tráva, trabant, trapas, tramvaj, trable, trapně, trajekt, trápí, trapný,
trávník, trauma, trápení, trafika, trampolína
-TRA: pátrá, játra, Petra, větrá, sestra, zítra, kostra, kmotra, matrace, potrava, otrava,
otráví, ostraha, utratí, potraviny
TRE-: trest, tréma, trefa, trepka, treska, trestá, tretka, trenky, trefí, trénink, trénuje
TRI-, TRY-: trik, trysk, tryská, tryskáč, trylek, trio, triko, tričko, trikot, triangl, tribuna
-TRI, -TRY: Patrik, bystrý, pestrý, chytrý, ostrý, vodotrysk, elektrika
TRO-: trojka, trolej, trofej, tropí, trosky, trombón, trochu, trojčata, trosečník, trojice,
trojlístek, tropický, trolejbus, trojkolka,
trojúhelník
-TRO: patro, nástroj, metro, větroň, jitro, citrón, ostrov, otrok, patrona, natropí, větrovka,
astronom, kontrola, katastrofa
TROU-: trouba, troufá, troubí, trousí, troufalý
TRU-: trůn, trus, truc, trup, trubka, truhla, trubač, trubec, truhlík, truchlí, trumpeta,
trubice, trucuje
-TRU: centrum, potrubí, ostruhy, opatruje, vytrubuje, ostružina
STR-: strž, strká, strnad, strmý, strpení, strach, stráň, stráž, stres, strýc, strom, stroj,
strop, strup, strava, straka, ztráta, strážník, stránky, strouhá, stroupek, struna, stručně,
strakatý, strašidlo, strouhanka, struhadlo

BR
BR- a souhláska: brk, brva, brnká, brzda, brní, brzy, brzdí, brtník, brzo, Brno, brko,
brčko, brloh, brňavka, brnění
-BR: zbrklý, zabrní, zabrnká, dobrman, habr, obr, bobr, zubr
BRA-: brada, brácha, brána, bradla, branka, bráška, brašna, brázda, brání, bránice,
bradavice
-BRA: zbraň, zebra, žebrák, kobra, obraz, obrat, dobrák, zábradlí, vybraný, ubrání
BRE-: brek, breptá, Brenda, brečí, brekot, brebentí, brejlovec
BRI-, BRY-: Brita, bryndá, brynza, bryčka, bryndák, brýle, brigáda, briketa, Brigita,
briliant
-BRI, -BRY: žábry, obrys, dobrý, fabrika, kabriolet
BRO-: brok, brož, brod, bronz, Broňa, brokát, broskev, brodí, zbrojnoš, brokolice
-BRO: obrok, dobrota, dobrovolně
BROU-: brouk, brouká, brouzdá, brouček, brousek, brousí, broušený, brouzdaliště
-BROU: zbrousí, ubrousek
BRU-: bruska, brumlá, brusle, bruslí, bručí, bručoun, bruneta, brusinky
-BRU: obruč, ubrus, obrubník

PR
PR- a souhláska: prst, prsk, prchá, prsa, prská, prve, prvek, prsten, první, prší, prkno,
prskavka, prchlivý, prsteníček, prvosenka, prkotina
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-PR: úprk, zaprská, paprsek, náprstek, naprší, teprve, nejprve, vyprchá, poprvé, uprchlík,
kapr, kopr
SPR-: sprej, sprint, sprcha, sprchne, zpráva, správně, správce, spraví, sprostý
PRA-: prám, prak, prach, práh, Praha, pracka, praská, pravda, pračka, pravák, prašan,
právě, práce, praxe, prase, prášek, pražec, pramen, prales, pravěk, práší, pravý, pracný,
prázdný, prasklý, právo, prádlo, pradlena, prádelna, pralinka, pranice, pramice,
pramínek, prašivý, prázdniny, pravidlo, pravítko, prachovka, pračlověk, pravopis,
pracuje, pravidelný
-PRA: poprask, kapradí, výprava, vypraný, výpravčí, oprava, doprava, opratě, souprava,
upraží
PRE-: prejt, prestiž, preclík, prémie, prezident, kopretina
PRI- , PRY-: prý, pryč, princ, prima, privát, pryčna, prýská, princezna, paprika
PRO-: pro, proč, prodá, provaz, propast, prosba, projev, proces, protest, problém, prohne,
proti, prosí, prospí, prostý, proto, Prokop, provoz, prodává, probádá, procházka, promaže,
prokáže, promáčí, prohání, provádí, proplatí, proměna, protéza, protáhne, propadne,
prošlape, prochladne, prohledá, provléká, proseká, prodejna, proseje, proleze, provede,
proteče, prožene, profese, proniká, probíhá, promíchá, promítá, protiva, prosvítá, propiska,
protiklad, prohlídka, propije, prožije, promine, propíchne, prosinec, projíždí, promýšlí,
prohlíží, protivný, protože, probodne, provoní, prolomí, proskočí, prokouše, prohloubí,
prodlouží, probudí, propustí, prodavačka
-PRO: naproti, výprodej, doprodej, doprovod
PROU-: proud, proutek, proužek, proutí, proudí, proutěný
PRU-: pruh, prut, průvan, průkaz, průplav, průjem, průběh, průklep, průjezd, průnik,
průsmyk, prudký, pružný, průchod, průlom, průvod, průzkum, průčelí, průhledný,
pružina, průsvitný, průvodce, průbojný, průvodčí, průkopník, průdušky, pruhovaný,
popruh

VR
VR- a souhláska: vrt, vrk, vrč, vrch, vrtá, vrba, vrká, vrhá, vrzá, vrták, vrstva, vrže, vršek,
vrtí, vrní, vrčí, vrchní, vrtoch, vrkoč, vrchol, vrtačka, vrtkavý, vrstevník, vrtochy, vrtule,
vrtulník, vrchovatý, vrstevnice, vrchovina
-VR: tvrz, cvrká, cvrnká, cvrček, tvrdý, tvrdí, návrh, povrch, zavrká, zavrtí, zavrčí, vývrtka,
cvrliká, povrchní, tvrdohlavý, pulovr
VRA-: vrak, vrána, Vráťa, vrata, vrátka, vrabec, vrátí, vrazí, vratký, vrátný, vrásky,
vraník, v raketě, vrátnice, v raketě
-VRA: havran, návrat, závrať, zvrací, kolovrátek
VRI-,VRY-, VRO-, VROU-, VRU-: vrut, vryje, v rohu, vroubek, v ruce, Evropa, vrozený,
v rodině, v rukávu, v ručníku

FR
FR- a souhláska: frk, frč, frnk, frká, frnká, frčí, frkot, frmol, frkačka
-FR: kafr, fofr, kufr, zafrká
FRA-: frak, frank, Franta, Fráňa, fraška, fráček, fráze
-FRA: cifra, šifra
FRE-: fretka, fréza, freska, frézie
FRI- , FRY: Afrika, afrikán, frituje
FRO-: fronta, froté
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MR
MR a souhláska: mrk, mrká, mrská, mrně, mrkne, mrzne, mrkev, mrzí, mrtvý, mrštný,
mrští, mrňous, mrňavý, mrholí, mrzutý
-MR: smrk, zmrzlina, omrzí, umrzne, humr
MRA-: mrak, mráz, mrazák, mráček, mračí, mrazík, mravenec, mražený, mrazivý,
mrákoty, mraveniště
-MRA: soumrak, námraza, zamračí, omráčí
MRO-: mrož
MRU-: mručí, zamručí

KR
KR a souhláska: krb, krk, krká, krčí, krmí, krtek, krční, krmič, krkavec, krvácí, krvavý,
krmelec, krmení, krtina, krvinky, krmivo, krmítko, krkovička, Krkonoše
-KR: pokrm, nakrmí, kokrhá, pokrčí, okr, cvikr, cukr, bunkr
SKR-, ŠKR-, ZKR-: skrz, škrt, skrček, škrkavka, zkrat, skrýš, zkratka, skripta, skrývá,
skromný, skroutí, škraloup, škrábanec, škraboška, zkroušený
KRA-: kra, krám, krab, král, kraj, krajan, kráká, kravál, kráva, krajka, krajta, krása,
krajáč, krade, krádež, krámek, kráječ, kráčí, krájí, krátký, krásný, kravín, krajíc,
krápník, králík, kraul, kravata, krajina, krabice, kraslice, královna, království, Krakonoš,
kraluje, krasavice
-KRA: jiskra, jikra, okraj, nakrájí, okrasa, zkrachuje, pokračuje, sedmikráska
KRE-: krém, krep, krev, kresba, kreslí, krejčí, kredit, kreveta
-KRE: výkres, makrela
KRI-, KRY-: kryt, krysa, krystal, kryje, krychle, Kryštof, kritika, krytina, Kristína
-KRY: jiskry, mokrý, úkryt, zakrytý, pokrývka
KRO-: kroj, krov, krok, krocan, krosna, kromě, krotí, kropí, krotký, krovky, krokus,
krokety, kronika, kropítko, krokodýl, kropenatý -KRO: pokrok, vykrojí, cukroví, ukrojí
KROU-: krouhá, kroužek, kroupy, kroutí, krouží
-KROU: zakroutí, zakrouží
KRU-: kruh, krůta, krumpáč, krůpěj, krůček, krutý, kručí, krušný, krupice, kružítko
-KRU: okruh, cukruje, ukrutný

GR
GR a souhláska: bagr, švagr, tygr, lógr
GRA-: gram, graf, granát, grafit, grafika, grafický, gramofon, granule, gratuluje
-GRA: telegram, legrace, diagram, kilogram, monogram, fotograf, fotografie
GRE: grep, angrešt
GRI: gril, grimasa, bagrista
GRO-: groš, grošák, Grónsko, groteska, grobián

CHR
CHR a souhláska: chrt, chrpa, chrlí, chrčí, chrní
-CHR: machr, vichr, vychrtlý
CHRA-: chrám, chrást, chrápe, chrání, chraptí, chrastí, chrapot, chrastítko
-CHRA: schránka, čechrá, záchrana, ochrana, sychravý
CHRY: chryzantéma
CHRO-: chrom, chrobák, chrochtá, chromý, chromový
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CHROU: chroust, chroupá, chroustá, pochroumaný
CHRU: chrup, chrupe, chrupavka

HR
HR a souhláska: hrb, hrk, hrst, hrká, hrtan, hrnek, hrnec, hrdý, hrčí, hrbol, hrdlo, hrdina,
hrníček, hrdlička, hrbolatý
-HR: nahrbí, pohrdá, zahrnuje
HRA-: hra, hráč, hrad, hráz, hrách, hrana, hradba, hrazda, hračka, hraje, hrabe, hrábě,
hrášek, hraní, hravý, hraboš, hranol, hranatý, hraběnka, hranice, hranolky
-HRA: výhra, nahrává, náhrada, nahrávka, náhražka, zahrada, zahradník, výhrada,
vyhraje, ohrada, pohrabe, zvonkohra, úhrada, zahraničí
HRI, HRY: hryže, hryzec, ohryzek, uhryže
HRO-: hrob, hrom, hrot, hroch, hrozen, hrozí, hroší, hrozný, hroznýš, hromada, hrozinky,
hromosvod
-HRO: náhrobek, pohroma, ohromný, ohrozí, nahromadí
HROU-: hrouda, hroutí
HRU: hruď, hrůza, hruška, hrubka, hrudka, hrubý, hrudník, hrubián, výhrůžka

CR, SR, ZR, ČR, ŠR, ŽR a souhláska: crk, crnk, crčí, crkot, crnkot, srk, srp, srst,
srna, srká, srnec, srpen, srpek, srdce, sršeň, srší, srdečný, srdíčko, usrkne, zrzka, zrzek,
zrní, zrno, zrnko, zrzavý, zrcadlí, zrcadlo, zrcátko, zrnitý, zrníčko, črtá, črty, náčrt,
náčrtník
CR, SR, ZR, ČR, ŠR, ŽR a samohláska
A: sráz, sraz, srab, sranda, srazí, srážka, zrak, zrána, zrada, zraje, zrádce, zralý, zázrak,
zreziví, zranění, zraněný, zázračný, vyzraje, vyzradí, uzraje, šrám, šramot, šrafuje, žrát,
žravý, žralok, žrádlo, masožravý, lidožravý
I: zryje, z rýže, zrychlí, zrychlený, z rybníka, z rychlíku
O: srovná, srostlý, sroluje, srozumitelný, zrovna, z rodu, šrot, šrotí, šrotovník
OU: sroubený, šroub, šroubek, šroubovák, šroubuje, žrout, lidožrout
U: srub, srůstá, zrudne, z růže, zručný, zruší, z ruky, zrůžoví

R-
RA-: rám, raf, rak, rád, ráj, rada, rána, rasa, rampa, Radka, rafne, rakev, racek, ranec,
Radek, rande, rafne, rajče, ráček, radí, Radim, raší, radní, ráno, rádlo, radost, rachot,
rákos, rampouch, rámus, raketa, rámeček, radnice, rameno, rádio, ramínko, razítko,
Radovan, rachotí, rákosí, ráčkuje, rabuje, ramenatý, rašelina
RE-: ret, Rek, rez, rest, réva, regál, reptá, René, rejsek, recept, rendlík, rejnok, rébus,
Renata, reklama, redakce, rezavý, Rebeka, recepce, režie, regiment, remoska, recituje,
revoluce, republika, reguluje
RI-, RY-: rýč, rým, rys, ryk, risk, rýma, Ríša, ryba, rýha, rýžák, ryzák, rypák, rýpe, ryje,
rychle, ryzí, rýže, rifle, rybník, rychlík, rychlost, rytmus, ryšavý, rypadlo, rybička, rizoto,
rybolov, rýsuje, rýmuje
RO-: roh, roj, rok, rod, rošt, ropa, rota, rosa, rozdá, román, rolák, Roman, roháč, rozkaz,
rošťák, rozhlas, role, rokle, rožeň, roští, rovný, rovník, rohlík, robot, rohož, rozum,
Romana, roláda, rovnátka, rohatý, rogalo, roleta, roštěná, rozepne, rozkvete, rodina, rovina,
rosnička, rostlina, rodiče, rojnice, rodiště, rozbije, Robinson, rohožka, rosomák, rotoped,
rodokmen, rozpočet, rozhodne, rohový, ropucha, roluje, rozumí, rozpustí, rozumný,
rozmanitý, rovnováha, rozvodněný, roztomilý, rozcuchaný, rozpustilý
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ROU-: roup, rouška, roucho, rouno, roubuje
RU-: ruch, Rút, rub, rum, růst, Ruda, rusá, ruka, ručka, rukáv, ruksak, ruce, růže, rube,
růžek, rupne, ruší, ručí, rudý, rubín, ručník, ruční, rušný, různý, Rusalka, Růžena,
ruměnec, rušení, ručička, rukopis, růžový, ručkuje, rukavice
R a souhláska: rváč, rty, rtuť, rvačka, rtěnka, rčení

-R- (uprostřed slova)
-AR-: start, arch, archa, archiv, Arnošt, Marta, Barča, Karla, Jarka, Šárka, Jarda, várka,
bárka, farma, larva, barva, čárka, karta, harfa, parta, zdarma, maršál, pardál, kartáč,
čardáš, sklárna, dárky, párky, karty, jarní, marný, starší, Martin, Karlík, parník, narcis,
Barbie, parno, pardón, gepard, armáda, artista, architekt, kavárna, tatarka, kasárna,
kartáček, varhany, nadarmo, zadarmo, Markéta, Marcela, karneval, parkety, kvarteto,
Martina, Margita, Jarmila, marcipán, sardinky, Barbucha, Karkulka, harpuna, startuje,
pekárna, lékárna, čekárna, mlékárna, petarda, Polárka, kovárna, plovárna, vodárna,
továrna, sušárna, karbanátek,
marmeláda, harmonika, parkoviště
-ER-: erb, červ, žert, čert, šerm, terč, šperk, štěrk, berla, perla, Berta, Ferda, Věrka, Terka,
šerpa, čerpá, herna, herka, sběrna, dcerka, terče, verše, červen, dezert, perný, černý, věrný,
nervy, erby, šperky, čerstvý, Bertík, perník, červík, čertík, termín, servis, koncert,
červánky, čerpadlo, červený, červenec, perfektní, termoska, personál, nervózní, červotoč,
šermuje, žertuje, baterka,
zástěrka, záměrně, jadérko, veverka, večerka, sekerka, ještěrka, cisterna, severní, večerní,
jezerní, mizerný, čiperný, opěrka, odměrka, oděrka, konzerva, koberce, moderní, montérky,
utěrka, lucerna, uzávěrka, energie, vodoměrka
-IR-, -YR-: dírka, Irma, Mirka, Jirka, firma, myrta, sirka, sbírka, mírný, širší, pírko, cirkus,
balírna, jezírko, žebírko, čistírna, spižírna, konírna, kopírka, udírna, papírnictví
-OR-: dort, kord, sport, orba, forma, Dorka, Zorka, tvorba, korba, morče, porce, ortel,
korzet, horký, horní, horší, vzorný, horský, horník, sborník, horko, orloj, kornout, korpus,
normální, torpédo, tornádo, porcelán, ornice, orlice, zornice, horlivý, kormidlo, závorka,
sportovec, záporný, názorný, výborný, motorka, ponorka, komorná, dozorce, toporný,
pozorný, odborník, úmorný, ordinace, informace
-OUR-: Kocourkov
-UR-: surf, kurz, kurt, jogurt, turban, turnaj, kůrka, urve, kurník, kurty, určí, bačkůrky,
komůrka, okurka, topůrko, určitě, Hurvínek, urputný, muchomůrka

-R (na konci slov)
-AR: ar, bar, var, Jar, žár, dar, car, pár, tvar, svár, bazar, kanár, hektar, opar, ovar, dolar,
komár, pohár, kočár, požár, suchar, Baltazar, kávovar, jaguár, Melichar, pivovar
-ER: fér, ber, per, směr, sběr, džber, nátěr, závěr, záběr, masér, kačer, celer, sever, ještěr,
likér, montér, šofér, žonglér, houser,
úder, super, amatér, kaskadér, kontejner, teploměr, buldozer, instalatér
-IR, -YR: pýr, výr, sýr, mír, štír, papír, fakír, kanýr, klavír, vezír, vesmír, Lumír, inženýr,
oficír, elixír, netopýr
-OR: vor, bor, mor, fór, chlór, tvor, spor, sbor, vzor, vzdor, škvor, Azor, nápor, zápor,
major, tábor, javor, lavor, kantor, faktor, zázvor, netvor, lektor, Igor, Libor, obor, hovor,
dozor, pozor, obzor, otvor, motor, ponor, doktor, sponzor, soubor, úbor, únor, humor,
semafor, Dalibor, monitor, aligátor, televizor
-OUR: kocour
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-UR: kur, tur, dvůr, azur

R 2x ve slově
radar, revír, rozměr, roura, rozruch, traktor, trenér, trezor, prapor, prostor, průměr, frajer,
kráter, krejcar, Gregor, hrachor, mramor, bratr, průtrž, program, tretry, partner, jarmark,
sprintér, prohra, rekord, Richard, rozvrh, prorok
Rumburak, rozmarýn, rarášek, rarita, rezerva, Rozárka, reflektor, režisér, revizor,
revolver, rozhovor, servírka, Jaromír, Barbora, cukrárna, profesor, orchestr, pražírna,
brambory, brožura, brambora, fraktura, prérie, bramborák, drezúra, průprava, průzračný,
preparát, mrakodrap, trenýrky, dobrodruh, cukrovar, instruktor, trenažér, bratranec,
krákorá, truhlárna, grapefruit, prostírá, prorazí, probourá, probere, propere, prozradí,
provětrá, probrečí, promarní, prostrčí, proprší, provrtá, prohrne, rozdrobí, rozbrečí,
rozpráší, rozproudí, rozkrájí, rozpárá, rozbourá, rozhrabe, rozhryže, rozhrne, rozdrtí,
rozmrzne, roztrhá, rozvrtá
traktorista, bystrozraký, krátkozraký, radiátor, prostěradlo, Drahomíra, barometr,
prarodiče, preferuje, premiéra, drogerie, drůbežárna, králíkárna, rozebere, elektrárna,
trojbarevný, roztržitý, obrazárna, rozehraje, brontosaurus, krasobruslení, restaurace,
literatura


