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Dvojitá artikulace a sekundární artikulace 
 
 
Konsonanty jsou charakteristické strikturou, která vznikne na určitém místě. Mohou ale být vy-
tvořeny se dvěma současnými strikturami na dvou různých místech artikulace. Pokud k tomu 
dojde, rozlišují se dva typy konsonantů: 

1) konsonanty s dvojím místem artikulace 
2) konsonanty se sekundární artikulací 

 
V prvním případě je stupeň obou striktur pokládán za totožný (primární, základní). Ve druhém 
případě je jedna striktura výraznější než ta druhá, sekundární striktura.  

Lze to vyjádřit jinak: můžeme rozlišovat mezi primární artikulací a sekundární (doplňko-
vou) artikulací. Stupeň striktury u sekundární artikulace je menší než u artikulace primární. Za-
tímco u konsonantů s dvojím místem artikulace jsou obě striktury pokládány za primární, u kon-
sonantů se sekundární artikulací je jedna striktura primární a druhá sekundární.  
 
 
1) DVOJITÁ ARTIKULACE 
Konsonanty s dvojím místem artikulace mají strikturu vytvořenou stejným způsobem. Mohou to 
být konsonanty s dvojí okluzí, dvojí konstrikcí nebo dvojí aproximací. Tyto artikulace proběhnou 
téměř zároveň a není to tedy posloupnost dvou konsonantů.  

Typickým konsonantem s dvojím místem artikulace je [w] (např. v angličtině): tato hláska 
je tvořena dvěma aproximacemi, labiální a velární, proto se nazývá labio-velární aproximanta 
(také labiální-velární aproximanta). Hřbet jazyka se zvedne směrem k měkkému patru a zároveň 
se rty zaokrouhlí. 

Okluzívy s dvojím místem artikulace se vyskytují např. v jazyce eggon (Nigérie). Např.: 
 
[k͡pu] „zemřít“   [kpu] „klečet“ 
= labio-velární okluzíva = posloupnost velární a labiální okluzívy 
(jeden konsonant)  (dva konsonanty) 
 
Pro výslovnost neznělé labio-velární okluzívy viz zde: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Voiceless_labial–velar_stop 
 
Konstriktivy s dvojím místem artikulace mohou objevit jako variantní výslovnost ve švédštině 
(např. schall [ʃ͡xal] „šála“), nazály s dvojím místem artikulace najdeme jako variantní výslovnost 
ve španělštině (např. [in͡moβil]). 

V IPA se dvojitá artikulace zaznamenává pomocí obloučku (nad nebo pod znaky) – viz 
uvedené příklady. Neplést se semiokluzívami (afrikáty) [t͜ s], [t͜ ʃ]. U nich oblouček neznačí, že se 
jedná o konsonanty s dvojím místem artikulace, ale že se jedná o konsonanty, jejichž artikulace 
má dvě fáze, okluzívní a konstriktivní.  
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Voiceless_labial%E2%80%93velar_stop
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2) SEKUNDÁRNÍ ARTIKULACE 
Sekundární artikulaci lze také popsat jako přidání vokalické artikulace ke konsonantům. 
 
Typy sekundární artikulace 
 
1) Palatalizace 
Můžeme ji chápat jako přidání [i], resp. [j], tj. jako přidání vysokého předního pohybu jazyka. Je 
to tedy doprovodné zdvižení jazyka k palatální oblasti (tak se jazyk posouvá při artikulaci vokálu 
[i] nebo aproximanty [j]). 

V IPA se značí pomocí [j].  
Palatalizace se často vyskytuje jako výsledek koartikulace (viz labializace níže), ale existují 

i jazyky, kde rozlišuje význam slov, např. ruština: 
 
[nos] „nos“      [njos] „nesl“ 
= nepalatalizovaná alveolární nazála   = palatalizovaná alveolární nazála 
[sok] „džus“       [sjok] „šlehnul“   
= nepalatalizovaná alveolární frikativa   = palatalizovaná alveolární frikativa 
 
Nahrávky tohoto a dalších příkladů zde (klikněte na slova v tabulce): 
http://www.phonetics.ucla.edu/course/chapter9/russian/russian.html 
 
(Pozn. Termín palatalizace se také používá jinak, především v historické jazykovědě. Míní se tím 
proces, kterým vznikají palatální, resp. post-alveolární konsonanty. Např. ve vývoji praslovanšti-
ny se předpokládá, že došlo ke třem palatalizacím, kdy se mimo jiné k, g, ch změnily na č, ž a š.) 
 
Na obr. 1 rozdíl v rentgenogramech mezi nepalatalizovanou a palatalizovanou bilabiální nazálou. 

  

http://www.phonetics.ucla.edu/course/chapter9/russian/russian.html
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2) Velarizace 
Vzniká doprovodným zdvižením zadní části jazyka, tj. hřbetu jazyka (dorza) k velární oblasti. 
Lze také chápat jako přidání artikulační pozice odpovídající vokálu [u], ale bez zaokrouhlení rtů 
(tj. vokálu v IPA označovaném [ɤ]). 

V IPA se zaznamenává pomocí diakritického znaménka [ ̴  ] nebo také [ɤ].  
Velarizace v některých jazycích rozlišuje význam slov, např. v irštině: 
 

[bɤo:] „kráva“      [bjo:] „naživu“ 
= velarizovaná bilabiální okluzíva   = palatalizovaná bilabiální okluzíva 
 
Často se také setkáme s tzv. velarizovaným l, tj. [ɫ], např. v angličtině na konci slabiky: fill [fɪɫ] 
(známé jako „dark l“). Tvoří se jako „normální“ alveolární [l], tj. kontaktem jazyka a dásní (a 
následným smrštění boků jazyka), ale navíc dochází ke zdvižení zadní části jazyka směrem 
k vélu, tedy k velarizaci.  

Podle posledních výzkumů se takové [ɫ] stále častěji vyslovuje i češtině.1 Také je časté ve 
východomoravských a slezských nářečích (v dialektologii označované jako tvrdé l).2  
 
(Pozn. Posun jazyka k vélu je, jak bylo již řečeno, blízký vokálu [u]. To vysvětluje, proč se 
v některých nářečích vyslovuje l jako neslabičné [u̯]. Např. byl ve východočeské nářečí může být 
vysloveno jako [bɪu̯] („obalované“ l).) 
 
Na obr. 2 je rozdíl mezi nevelarizovanou („střední“) a velarizovanou („tvrdou“) laterální aproxi-
mantou. 
 

  

                                                 
1 Viz Volín, Jan (2002): Čtyři scénáře vývoje české laterály. Čeština doma a ve světě, 1/2002, s. 7–13 
2 Viz např. Český jazykový atlas 5 (Praha, 2005), s. 172 a dále. Oproti tomu se „normální“ nevelarizované l tradičně 
označuje jako střední. 
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3) Faryngalizace 
Vzniká doprovodnou strikturou v hrdle (farynx), tedy snížením dorza jazyka a sevřením hrdla 
(posunem kořene jazyka dozadu). Z jiného hlediska může být chápáno jako přidání artikulačního 
pohybu podobnému vokálu [ɑ], což je nejnižší a nejzadnější možný vokál.  

V IPA se značí také pomocí diakritického znaménka [ ̴ ], protože mezi velarizací a farynga-
lizací je jen malý artikulační a percepční rozdíl a žádný známý jazyk mezi nimi nerozlišuje. Po-
kud je však potřeba, značí se faryngalizace pomocí [ ˁ ]. 

Vyskytuje se v mnoha dialektech arabštiny, kde se rozlišuje mezi jednoduchými/čistými 
konsonanty a faryngalizovanými konsonanty (označované jako emfatické konsonanty). Např. 
v jordánské arabštině:  
 
[tuːb] „litovat“      [tˁuːb] „cihly“.  
= čistá alveolární okluzíva    = faryngalizovaná alveolární okluzíva 
 
4) Labializace 
Vzniká doprovodným zaokrouhlením rtů. Lze chápat jako přidání artikulace odpovídající vokálu 
[u], resp. aproximantě [w]. 

Patří mezi nejčastější sekundární artikulace, protože zaokrouhlování rtů není závislé na po-
stavení jazyka, takže je možné přidat labializaci ke každému konsonantu, a to dokonce i 
k labiálním konsonantům jako [p] nebo [b], o kterých pak můžeme říct, že jsou tvořený 
s dodatečným zaokrouhlením a vyšpulením rtů. 

V IPA se značí diakritickým znaménkem [w]. 
Labializace se často vyskytuje jako výsledek koartikulace, kdy se před zadními zaokrouh-

lenými vokály zaokrouhlí rty i u konsonantů (srov. výslovnost [ku], kdy jsou rty zaokrouhleny, 
tedy přesněji [kwu], oproti [kɪ], kdy jsou roztaženy, tedy přesněji [kji]). Tento jev je doložen 
v mnoha jazycích; kromě češtiny např. i v angličtině. 

Existují však jazyky, kde rozdíl mezi nelabializovanými a labializovanými konsonanty roz-
lišuje význam slov. Např. v jazyce twi (jeden z jazyků, kterým se mluví v Ghaně):  
 
[àká] „někdo kousl“      [àkwá] „(říct něco) nepřímo, zaobaleně“3 
= nelabializovaná velární okluzíva   = labializovaná velární okluzíva 
 
 
Poznámka 
Někdy se k sekundárním artikulacím přiřazuje tzv. nazalizace (kdy dojde ke spuštění měkkého 
patra) a aspirace (kdy vznikne šum glotálního původu). Není to však přesné, pokud budeme chá-
pat sekundární artikulaci jako přidání pohybu odpovídajícímu nějakému vokálu. Nazalizace 
vznikne uvolněním nosní dutiny a aspirace slabým vibrováním hlasivek. 

                                                 
3 [à] a [á] označují tóny – je to tónový jazyk. 


