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SLOVA Ř

Ř na začátku slova
ŘA-: řád, řach, řada, řasa, řádek, řadí, řádí, řádný, řádky, řasenka, řasení
ŘE-: řev, řeč, řez, řepa, řeka, řepka, řehtá, řezák, řeže, řemen, řetěz, řekne, řeší, ředí,
řečník, řezník, řehtačka, řešení, řešeto, řemeslo, ředkvička, ředitel, řetízek, řemínek,
ředidlo
ŘI-: Říp, říká, říhá, římsa, říčka, říše, řízek, říjen, řičet, řídne, řídí, řítí, řidič, řídký,
říkanka, řídítka

Ř uprostřed slova ve slabice
-ŘA: pařák, jeřáb, hořák, pořad, úřad, kuřák, nářadí, zařadí, vyřadí, pořadí, pořádek,
pořádný, kuřátko, zvířata, skořápka, jeřabina, uspořádá
-ŘE: záře, tváře, pařez, nářek, keře, dveře, zvíře, oře, moře, ořech, kořen, hořec, bouře,
kuře, hůře, nářečí, vařečka, stařenka, peřeje, večeře, veřejný, vyřeší, nahoře, pořeže, ořeže,
koření, zavařenina, ořezávátko
-ŘÍ: vaří, daří, maří, září, sváří, stáří, peří, měří, věří, šeřík, míří, hýří, šíří, Jiří, víří,
chmýří, čtyři, boří, hoří, tvoří, spoří, moří, kouří, bouří, mhouří, zuří, naříká, zářivka,
nařídí, peřina, vteřina, keříček, Jiřina, jiřička, opaří, nádvoří, ponoří, pohoří, hovoří, oříšek,
kořínek, skořice, buřinka, hospodaří, popeláři, Kateřina, netopýři, kukuřice, mateřídouška
-ŘO: kouřovod
-ŘU: svařuje, vyzařuje

Ř v souhláskové skupině

DŘ
-DŘA-: podřadný
DŘE-: dřep, dřez, dřeň, dřevák, dřepí, dřepy, dřevník, dřevo, dřevnatý, dřevěný
-DŘE: nadře, odře, moudře, Ondřej, podřep, zadřený, odřený, zmoudřelý, pudřenka,
kosodřevina
DŘI-: dřív, dříč, dřít, dřina, dřímá, dříve, dříví, dřívko, dřímota, dřívější
-DŘI: hadřík, Bedřich, Jindřich, Oldřich, modřín, modřina, modřinka, nadřízený,
podřízený, podřimuje

TŘ
TŘA-: třást, třaská, třásně, třaskavina
-TŘA: natřásá
TŘE-: tře, třesk, třeba, třepe, třese, třešně, třetí, třezalka, třesavka, třetina
-TŘE: natře, tetřev, netřesk, bystře, vytře, výstřel, ostře, kmotře, otřes, utře, vetřelec,
vytřepe, Jitřenka, otřepaný, potřebuje, zemětřesení
TŘI-: tři, tříšť, třída, třímá, tříska, třináct, třicet, třídí, tříští, třídní, tříslo, třídenní, tříletý,
tříkolka
-TŘI: patří, natřít, šetří, větřík, Petřík, svetřík, povětří
-TŘU: vyšetřuje
TŘ-: třpyt, třmen, třmeny, třpytka, třpytí, třpytivý
STŘ-: střep, střed, střik, střih, střádá, střásá, střapec, středa, střecha, střela, střelec, střeží,
střevíc, střední, střídá, stříká, stříhá, střípek, střídmý, střílí, střízlík, vstřícný, střepina,
středisko, středověk, střetnutí, střízlivý
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-STŘ: jestřáb, bystře, dostřel, postřeh, ostří, ostříž, soustředí, ústřední, sestřička, vystřídá,
vystřílí, ustřice

BŘ
-BŘA: obřad, obřadný
BŘE-: břeh, Břeťa, břečka, břečťan, březen, břevno, břemeno, březový, březnový
-BŘE: dobře, nábřeží, pobřeží
BŘI-: bříza, břitva, břinká, břímě, břídil, břicho, břidlice
-BŘI: žebřík, obří, bobřík, žebřiňák, kolibřík

PŘ
PŘA-: přát, přání, přadeno, přadlena, přátelé, přátelství
-PŘA: napřáhne
PŘE-: pře, před, přes, předá, přede, přeje, přece, přečte, předek, přezka, převaz, přemet,
přepne, přejde, předmět, přepych, přední, přesný, předpis, předsíň, přechod, přehoz,
převoz, převod, přelom, přenos, přesto, přeskok, přednost, přelud, přesun, přestup,
přemáhá, převládá, přepážka, překážka, přednáška, přeháňka, přestávka, přeláme,
přesáhne, přepadne, přehání, přechází, překazí, převáží, přesadí, přesladí, překvapí,
předplatí, přelétá, převléká, předseda, převede, přejede, přeleze, přeteče, přenese,
překlene, přeslechne, přesvědčí, přepíná, přehýbá, přesila, předbíhá, předvídá, přežvýká,
přehlídka, přeslička, přežije, přešije, přepíše, přesype, předstihne, přebytek, přenoska,
předpoklad, předpověď, překope, přehodí, překlopí, přeskočí, předloktí, předškolní,
předtucha, přesune, přezuje, přestupek, přezůvky, přejedený, přestěhuje, přesnídávka,
přezimuje, předposlední, přepočítá
-PŘE: napřed, opřený, dopředu, nepřející, opepřený
PŘI-: příď, přidá, přizná, případ, příkaz, příval, příklad, přístav, přímka, přilba, příčka,
příze, příjem, příběh, přítel, přívěs, příjezd, přítěž, přílet, přijde, přilne, připne, přischne,
příště, příliv, přípis, příliš, přísný, přítmí, příští, přímo, příboj, přítok, příkop, přívod,
přínos, příchuť, přísun, přístup, přízvuk, připadá, přidává, přísahá, přísada, přísaha,
přistává, přístavba, přihláška, přiváže, přikáže, přitáhne, přimáčkne, příplatek, přídavek,
připálí, přiváží, přichází, přiklání, přilévá, přijede, přiletí, přilepí, přivede, přízemí,
přinese, přiveze, přileze, přiteče, připeče, připlete, příjmení, příjemný, příspěvek, příčesek,
příčina, přijímač, přivine, přibije, přisype, přišije, připíše, přikývne, přivykne, připíchne,
přistihne, přibližně, příbytek, přípitek, přichytí, přitíží, přiblíží, příznivý, příživník,
přivolá, příloha, příhoda, přípojka, přitopí, přikloní, přítomný, přísloví, přibouchne,
přihlouplý, přitluče, přinutí, přidusí, přítulný příbuzný, přimluví, přijatelný, přitažlivý,
přívětivý, příležitost, připínáček, připomíná, připočítá, příslušenství, přicupitá
-PŘI: napříč, kapřík, vepřík, napříště, napřímí, nepřítel, kopřiva, upřímný, nepříjemný,
nepřítomný, nepřístupný
-PŘO: vepřové
SPŘ-: spřádá, spřežení, spřízněný

VŘ
VŘA-: vřava, v řadě
VŘE-: vře, vřes, v řepě, vřelý, vřeští, v řeči, v řemesle, vřeteno, vřeténko, v ředitelně,
vřesoviště, zavře, vyvře, otevře
VŘI: vřít, vříská, vřídek, vřídlo, v říjnu, vavřín, Vavřinec
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FŘ
-FŘI: kufřík

MŘ
MŘI:mříž, mřížka, mříže, mřížkový, vymřít, umřít, zamřížovaný
MŘE: mřenka, umře

HŘ
HŘA: hřát, hřada, vyhřátý
HŘE: hřeje, hřeben, hřebec, hřebík, hřebčín, hřebíček, hřebínek, pohřeb
HŘI: hřib, hřích, hříva, hřímá, hříčka, hříbě, hřídel, hřiště, hříbek, hříšný, zahřívá, ohřívá
HŘ: hřbet, hřmí, hřmot, hřbitov, zahřmělo

CHŘ
CHŘA: chřadne, chřastí
CHŘE: chřest, chřestí, chřestýš
CHŘI: chřipka, chřípí
CHŘ: chřtán

KŘ
KŘA: křáp, křapky, nakřáplý
KŘE-: křen, křeč, křest, křeče, křeček, křemen, křehký, křeslo, křesadlo, křepelka,
křemenáč, Křemílek
-KŘE: vykřeše, okřeje
KŘI-: kříž, křik, křída, křivka, křivda, křídla, křižák, křišťál, křížek, křísí, křivý, křičí,
kříží, křižník, křížala, křiklavý, kříženec, křížovka, křižovatka
-KŘI: výkřik, vykřikne, okřikne, pokřivený
KŘO-: křoví, křoviny
KŘU-: křup, křupe, křupky
SKŘ: skřek, skříň, skřivan, skřípe, skřítek, skřipec, skřehotá, zkřivený, jiskří

ZŘ
ZŘE-: zřejmě, zřetel, zřeže, zřekne, zředí, z řeky, pozře
ZŘI-: zří, zříká, zřídka, zřítí, zřídí, zřídlo, zřízenec, zřízení, zřícenina

-Ř-
-AŘ-: Mařka, vařte, tvařte, zářný, pekařka, lékařka, čtenářka, písařka, lyžařka, mlynářka,
knihařka, knihařský, sochařka, houbařka, kuchařka, zubařka, novinářka, hospodářka,
chalupářka
-EŘ-: heřmánek, kadeřník
-IŘ-: Jiřka, dvířka, šířka, malířka
-OŘ-: hořký, mořský, hořlavý, hořčice, námořník
-OUŘ-: bouřka
-UŘ-: vuřty
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-Ř
-AŘ: zář, tvář, snář, sklář, sadař, metař, tesař, pekař, lékař, včelař, čtenář, písař, císař,
mlynář, lyžař, diář, sochař, kovář, počtář, houbař, kuchař, zubař, kalendář, popelář,
komentář, modelář, slabikář, bylinkář, novinář, hodinář, svatozář, hospodář, chalupář,
železničář
-EŘ: keř, měř, zvěř, páteř, kadeř, haléř, neteř, téměř
-IŘ: miř, talíř, malíř, havíř, pastýř, vějíř, měchýř, kejklíř, uhlíř, pilíř, vikýř, puchýř
-OŘ: hoř, tchoř, úhoř, digestoř
-OUŘ: kouř
-UŘ: hůř
-Ř: pepř, vepř, modř, dovnitř

Ř 2x
dřevař, přetře, přivře, Řehoř, přetvářka, přeřadí, přetřese, přeřekne, přeměří, předříká,
překřičí, překříží, přeřízne, řeřicha, příměří, přihřeje, přístřeší, přiskřípne, přimhouří,
postříbří, dřevotříska, kořenářka

R-Ř
farmář, brankář, trakař, bratři, rybář, rytíř, příbor, stříbro, truhlář, přehrada, příroda,
stříbrný, opravář, uprostřed


