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Základní místa artikulace konsonantů 
 
 
Směr pohybu rtů nebo jazyka při artikulaci konsonantů 

 

Na obrázku jsou naznačeny základní 
směry pohybu rtů a jazyka při artikulaci 
konsonantů.  
 
V 1 a 2 se hýbe dolní ret, ostatní pohyby 
se týkají jazyka.  
 
Aktivní artikulační orgán se pohybuje 
směrem k určitému místu v ústech (popř. 
v hrdle) a podle těchto míst potom 
rozlišujeme mezi místy artikulace 
konsonantů. 

 
1 Bilabiální (na obrázku bilabiální orální okluzíva) 

 

Bilabiální konsonanty se tvoří oběma rty, které se 
dotknou (u okluzív), nebo jen k sobě přiblíží (u frikativ 
nebo aproximant).  
 
Tyto konsonanty se vyskytují na začátku českých slov 
papat, bába, máma:  
[p] = neznělá bilabiální orální okluzíva 
[b] = znělá bilabiální orální okluzíva 
[m] = znělá bilabiální nazální okluzíva 

2 Labiodentální (na obrázku labiodentální frikativa) 

 

Labiodentální konsonanty se tvoří buď dotykem 
(kontaktem) dolního rtu horních řezáků (u okluzív), 
nebo přiblížením dolního rtu k řezákům (u frikativ nebo 
aproximant).  
K dotyku může dojít při výslovnosti m ve slově tramvaj; 
tato hláska je ve fonetickém přepisu zapisovaná jako 
[ɱ]. Přiblížení pozorujeme u hlásek [f] a [v] ve slovech 
foukat a vánek. 
[f] = neznělá labiodentální frikativa 
[v] = znělá labiodentální frikativa 
[ɱ] = znělá labiodentální nazální okluzíva1 
(Pozor! Obrázek je malý, takže vypadá, že se jazyk 
dotýká zubů, ale není tomu tak.) 

                                                 
1 Ve fonetickém přepisu je užita mezinárodní fonetická abeceda IPA. 
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3 Dentální (na obrázku dentální orální okluzíva) 

 

Dentální konsonanty jsou tvořeny kontaktem jazyka a 
horních řezáků, nebo jen přiblížením jazyka k nim. 
V češtině se takové konsonanty zpravidla nevyslovují.  
Dentální frikativy má angličtina např. na začátku slov 
think (neznělá dentální frikativa) a that (znělá dentální 
frikativa). 
 

4 Alveolární (na obrázku alveolární orální okluzíva) 

 

Zde se hrot jazyka dotýká, nebo jen přibližuje k 
alveolárnímu (dásňovému) výběžku. Takové hlásky 
vyslovujeme v češtině na začátku slov ten, den, sen, 
zem, nosí, cena, ruka, louka. 
[t] = neznělá alveolární orální okluzíva 
[d] = znělá alveolární orální okluzíva 
[s] = neznělá alveolární frikativa 
[z] = znělá alveolární frikativa 
[n] = znělá alveolární nazální okluzíva 
[t͜ s] = neznělá alveolární afrikáta 
[r] = znělá alveolární vibranta 
[l] = znělá alveolární centrální aproximanta 

5 Retroflexní (na obrázku retroflexní frikativa) 

 

Též někdy nazývané cerebrální nebo kakuminální 
konsonanty. 
Tvoří se špičkou jazyka, která se prohne nahoru a 
dozadu a dotkne se, nebo jen přiblíží k alveolárnímu 
výstupku.  
V češtině nedoloženo, ale známé z indických jazyků 
(hindština nebo sanskrt). 
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6 Palato-alveolární/post-alveolární (na obrázku palatalo-alveolární orální okluzíva) 

 

Palato-alveolární konsonanty, někdy nazývané post-
alveolární konsonanty, se tvoří v oblasti mezi dásňovým 
výběžkem a tvrdým patrem. Jazyk je opět s tou oblastí 
buď v kontaktu, nebo se mu jen přibližuje.  
V češtině se tyto hlásky vyslovují na začátku slov šero, 
žena, čelo, džus: 
[ʃ] (tj. [š]) = neznělá post-alveolární frikativa 
[ʒ] (tj. [ž]) = znělá post-alveolární frikativa 
[t͜ ʃ] (tj. [č]) = neznělá post-alveolární afrikáta 
[d͜ʒ] (tj. [dž]) = znělá post-alveolární afrikáta 

7 Palatální (na obrázku palatální orální okluzíva) 

 

Palatální konsonanty jsou tvořeny buď kontaktem 
hřbetu jazyka a tvrdého patra, nebo jen přiblížením 
jazyka k tvrdému patru. 
V češtině se takové hlásky vyslovují na začátku slov 
jako tělo, dítě, někdo, jen: 
[c] (tj. [ť]) = neznělá palatální orální okluzíva 
[ɟ] (tj. [ď]) = znělá palatální orální okluzíva 
[ɲ] (tj. [ň]) = znělá palatální nazální okluzíva 
[j] = znělá palatální centrální aproximanta 

8 Velární (na obrázku velární orální okluzíva) 

 

U těchto hlásek se hřbet jazyka dotýká, nebo jen 
přibližuje k měkkému patru. 
V češtině tyto konsonanty vyslovujeme na začátku slov 
jako konec, guma, chodba: 
[k] = neznělá velární orální okluzíva 
[ɡ] = znělá velární orální okluzíva 
[x] (tj. ch) = neznělá velární frikativa 
V angličtině se též vyskytuje velární nazála [ŋ] (např. na 
konci slova sing). Tuto hlásku Češi vyslovují ve slovech 
jako banka nebo Kongo. 
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9 Uvulární (na obrázku uvulární orální okluzíva) 

 

Artikulace probíhá v oblasti čípku. Hřbet jazyka se ho 
dotýká, nebo se k němu jen přibližuje. 
V češtině takové konsonanty nemáme kromě situací, 
kdy někdo takzvaně ráčkuje. 
Uvulární r se objevuje v němčině nebo francouzštině. 

10 Faryngální (na obrázku faryngální frikativa) 

 

U faryngálních konsonantů se kořen jazyka posune 
dozadu do krku (hrdla). Velmi vzácně může dojít i 
k jeho kontaktu se zadní částí hrdla, ale takové hlásky se 
příliš nevyskytují, jelikož je tento pohyb náročný.  
Faryngální konsonanty v češtině nejsou, ale známe je 
např. z arabštiny nebo z kavkazských jazyků. 

 
V češtině máme dále laryngální/glotální konsonanty, které jsou tvořeny hlasivkami. 
V zásadě jsou dvě možnosti jejich tvoření. 1) Hlasivky se uzavřou (dojde k okluzi) a následně 
otevřou, čímž vznikne to, co se v češtině nazývá ráz ([ʔ], tj. laryngální/glotální okluzíva). Ráz 
je zpravidla vyslovován na začátku slov před vokálem (např. [ʔokno] okno). 2) Vzduch 
proudící skrze rozevřenou hlasivkovou štěrbinu vytvoří kontinuální šum a vznikne hláska [ɦ] 
(= znělá laryngální frikativa; např. houba).  
 
 


