
PÁROVÉ SOUHLÁSKY 
 

S párovými souhláskami se setkáme na konci a uvnitř některých slov. Jsou to 

dvojice souhlásek znělých a neznělých: 

h – ch 

v – f 

b – p 

d – t 

ď – ť 

z – s 

ž – š 

 

 

SPODOBA ZNĚLOSTI 
 

Na konci slov se párové znělé souhlásky vyslovují jako neznělé a tím ve 

výslovnosti mizí rozdíl (les – lez). Podobně se skupina párových souhlásek 

vyslovuje celá buď zněle, nebo nezněle (vézt, sjezd, kavka, hebký, lehký).  

 

 

PRAVOPIS SLOV S PÁROVÝMI SOUHLÁSKAMI 
 

Ve slovech se spodobou znělosti vždy slyšíme: ch, f, p, t, ť, s, š. 

V některých slovech ovšem musíme napsat: h, v, b, d, ď, z, ž. 

Abychom neudělali chybu, pomůžeme si: 

jiným tvarem téhož slova: vzduch – vzduchu, kruh – kruhy, plachta – plachet, 

nehty – nehet, vézt – vezu 

slovem příbuzným: vzduch – vzducholoď, kruh – kruhový, plachta – 

plachetnice, nehty – nehýtek, vézt – vozidlo. 

 

 

PŘÍKLADY NA ODŮVODŇOVÁNÍ 
 

a) dušený hrá_ 
1. krok: Doplňujeme párovou souhlásku (h – ch) na konci slova. 

2. krok: Řekneme si hrách – hodně hrachu. 

3. krok: Ve slově hrách napíšeme na konci slova ch. 

 



b) kamarádský sli_ 
1. krok: Doplňujeme párovou souhlásku (b – p) na konci slova. 

2. krok: Řekneme si slib – slibujeme. 

3. krok: Ve slově slib napíšeme na konci slova b. 

 

c) oříšková bábo_ka 
1. krok: Doplňujeme párovou souhlásku (v – f) uvnitř slova. 

2. krok: Řekneme si bábovka – bábovička. 

3. krok: Ve slově bábovka napíšeme uvnitř slova v. 

 

d) přihlásím se do krou_ku 
1. krok: Doplňujeme párovou souhlásku (ž – š) uvnitř slova. 

2. krok: Řekneme si kroužku – kroužek. 

3. krok: Ve slově kroužek napíšeme uvnitř slova ž.  

 

 

CO SI ZAPAMATOVAT 
 

Pravopis některých slov si musíme zapamatovat. Jejich pravopis se nedá 

zdůvodnit. 

Jsou to slova: 

nad, pod, před, hned, snad, pokud, dokud, dosud, odsud, odtud, pořád 

teď 

opět 

ať, nechť, vždyť 

 
 


