
Kultivovaná výslovnost současné češtiny 
 

Teze, které jsou zde předloženy, mají orientovat v problematice kultivované výslovnosti 
češtiny. Odlišujeme zde jevy pro české mluvčí málo problematické (jsou důležité pro popis 
zvukové stavby češtiny, mají význam i tam, kde učíme spisovné výslovnosti cizince) od těch, 
které si zaslouží při výchově spisovné výslovnosti pozornost. Výklady nemohou nahradit 
propracovanou reprezentativní publikaci, zásady, které dále formulujeme, jsou však v souladu 
s doporučeními kodifikačních prací i dalších materiálů, které výslovnostní normu popisují. 
Úvodem podáváme vysvětlení základních pojmů i souvislostí včetně poukázání na 
nepřesnosti, které se v souvislosti se spisovnou výslovností tradují. 

I. obecné vymezení problému 

• Ortoepie - nauka o spisovné výslovnosti; ortofonie jako součást ortoepie.  

• Ortofonie, nauka o znění hlásek spisovného jazyka, řeší vztah mezi hláskou ve 
spisovném projevu "správnou", odpovídající normě, a "nesprávnou", stojící mimo 
normu. Popis vad řeči, a zejména cest k jejich nápravě, není předmětem ortoepie. 
Zabývá se jím logopedie, její okruh práce je však širší (celková náprava řeči, 
řešení poruch řeči včetně mutismu, koktavosti atd.). 

• Ortoepickým ani ortofonickým problémem není nahrazování -é- samohláskou -í- v 
některých slovech (spisovně mléko, obecně mlíko: mnoho českých slov má dublety 
obojího složení - kolébka/kolíbka, slétnout/slítnout, varinty a -é- jsou knižnější) a 
koncovkách (tam je zatím spisovné pouze -é-: nové knihy, nového nápadu...), i 
když v běžné mluvě jsou podoby nový knihy, novýho nápadu na většině území 
výhradní. Podobně nejsou ortoepickým problémem tvary typu novej kabát, 
novejma knížkama... nebo užívání -ej- v kořenech českých slov jako tejden, bejvák, 
sejra či užívání protetického v- před o- na počátku slova (voko, vokno - proti 
spisovnému oko, okno), protože ve všech těchto případech jde o celé nespisovné 
varianty znění slov, ne o pouhou výslovnost.  

• Ortoepie se vztahuje výlučně k zvukové podobě spisovného jazyka. Proto není 
ortoepickým problémem nářeční zkracování samohlásek, výslovnost dvojího i 
nebo tvrdého l, ale ani zachovávání znělé výslovnosti na konci slov před pauzou, 
které dosud existuje v některých nářečích, nebo disimilace alveolárních hlásek. 
Vypočítávat vše, co by mohlo z nářečí do kultivované mluvy proniknout, by bylo 
rozsahem těžko únosné a kromě toho bychom tu pojednali spíše o nářečích než o 
spisovné mluvě, na niž se ortoepie vztahuje. Tradičně se tyto informace do 
výkladu ortoepie zařazují, i když to, co bude nebo nebude zmíněno, bývá vybráno 
poněkud náhodně; v našem textu se okrajové informace o nářečí uvádějí petitem. 
Není třeba si je osvojovat. Ostatně - tradiční nářečí jsou dnes živá jen u nejstarší 
generace, střední a mladá generace už ani v místech, kde se před jednou dvěma 
generacemi výrazným nářečím mluvilo, "čistého" nářečí běžně neužívá, i když mu 
rozumí a dovede některé jeho prvky užít. Tito lidé jsou si pak dobře vědomi toho, 
že spisovný jazyk se od nářečí liší. 

• Mluvená podoba spisovného jazyka, někdy označovaná jako hovorová čeština, se 
ustaluje v různých regionech, a proto není zcela jednotná. Regionální obměny 
výslovnosti pronikají do promluv celospolečenské povahy poměrně často a jsou v 
nich do jisté míry tolerovány. V projevu emocionálně vypjatém je možnost 
takového ovlivnění větší než v projevu dobře připraveném, u profesionálních 
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mluvčích však může být na škodu. Výklady o ortoepii se musejí výslovnostními 
regionalismy zabývat, i když je často ortoepická kodifikace odmítá nebo je ani 
neregistruje. Tímto "zabývat" myslíme upozornění na jejich existenci, nikoli popis 
a rozbor jevu. 

• Na ortoepické výslovnosti bychom měli trvat hlavně tam, kde jde o projev 
předčítaný nebo jinak předem připravený; samozřejmostí je u mluvních 
profesionálů, zvláště u moderátorů zpravodajství, kteří se stávají mluvním vzorem 
pro další generace. V projevu emotivním nebo velmi spontánním, i když je 
mluvnicky spisovný, jsou jemné odchylky od ortoepie běžnější. Pokud nenaruší 
srozumitelnost sdělení, mohou být chápány jako součást implicitního/běžného 
stylu spisovné výslovnosti.  

• Ortoepická výslovnost je stylově rozrůzněná. Jde o "vertikální" členění stylů na 
neutrální, vhodný pro většinu veřejných mluvených projevů, od nějž se odlišuje 
styl vyšší/slavnostní/explicitní, pro nějž je typické pečlivější vyslovování 
souhláskových skupin (přijatelná je spodoba znělosti, ale spodoba artikulační je 
minimální), pečlivější realizace rozdílů vokalické kvantity, dokonalá realizace 
prozodických modelů atd. Uplatní se ve slavnostním řečnictví nebo řečnictví 
obřadním, také v některých typech uměleckého přednesu. Pro spisovné veřejné 
projevy, které mají vyznívat spontánněji, je možno užít výslovnosti 
běžné/implicitní, v níž se projevuje jisté regionální zabarvení mluvy a dochází k 
výraznější artikulační asimilaci. Hranice mezi výslovnostními styly je plynulá. 
Východiskem všech poučení o ortoepii je neutrální spisovná výslovnost. 

• V jevištní mluvě, a to včetně výslovnosti recitátora, zpěváka nebo moderátora 
zábavného pořadu, může (a někdy i musí - podle žánru) být předmětem stylizace i 
nářeční výslovnost nebo výslovnost nepečlivá, pokud to charakteristika postavy 
nebo prostředí vyžaduje. Jde však o stylizaci, tj. vědomou imitaci reálného stavu, 
nikoli o nářečí nebo sociolekt jako celek. Limitem je srozumitelnost textu pro 
diváka, existující ortoepie je pozadím, na němž se zvolené výslovnostní zvláštnosti 
uplatní. I umělecká mluva tedy bez ohledu na žánr ortoepii potřebuje a do značné 
míra její empirickou znalost potřebuje i divák nebo posluchač, aby dovedl 
vědomou hereckou práci s výslovností ocenit. Kromě toho je někdy specifický 
způsob výslovnosti rysem individuální dikce herecké osobnosti - tak zejména u 
starší generace herců, která si profesi osvojovala bez odborného ortoepického 
školení.  

• Není pravda, že pravopis rozhoduje o ortoepické výslovnosti, ale bohužel není k 
dispozici jiný postup než vysvětlovat výslovnostní zásady s oporou o 
stabilizovanou psanou podobu. Proto se v mnoha případech objevuje formulace 
typu "psané .... se čte", jako by byla ortoepie návodem ke správnému čtení. 
Ortoepie platí i pro veřejné projevy bez psané předlohy.  

• Vzhledem k tomu, že východiskem formulace ortoepických výkladů bývá psaná 
podoba jazyka, je třeba zásady výslovnosti formulovat zvlášť pro slova domácí a 
zvlášť pro slova cizí, u nichž je vztah mezi psaným a vyslovovaným jiný než v 
domácí slovní zásobě (viz dále). Problematická je v těchto případech hranice mezi 
slovy sice přejatými (z diachronního pohledu), ale už češtině zcela zvukově 
přizpůsobenými, i když mohou obsahovat některá nezvyklá seskupení hlásek, 
výrazy přizpůsobenými jen z části a výrazy nově přejímanými, u nichž se česká 
kultivovaná výslovnost (i pravopis) teprve ustalují. 
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• Není pravda, že ortoepie se týká jednotlivých výrazů, ale při popisu se soustřeďuje 
pozornost především na ně; alespoň pamatujme, že některá výslovnostní pravidla 
se týkají i "fonetického slova", tj. skupiny graficky oddělovaných slov spojených 
jedním slovním přízvukem, a dokonce i výrazů jednoho promluvového úseku, 
pokud mezi nimi není pauza (např. asimilace znělosti mezi párovými souhláskami 
probíhá samozřejmě i mezi předložkou a následujícím slovem a při rychlejším 
tempu řeči může být i mezi výrazy tvořícími sousloví). 

• Ortoepické zásady se týkají jak výslovnosti skupin hlásek, tak přízvukování a 
intonace, i když u nich je popis méně propracovaný. Jako ortoepická chyba se 
obvykle nehodnotí nevhodné členění promluvy nebo nevhodné umístění větného 
(ev. úsekového) přízvuku: takové nedostatky však významně narušují 
srozumitelnost celku sdělení. 

• Formulace následujících výkladů jsou terminologicky méně náročné, nebo´t text 
by měl sloužit i uživateli, který filologii nestuduje; zvládnutí spisovné výslovnosti 
je totiž nutné i v mnoha profesích, které ucelené filologické školení 
nepředpokládají. 

  

II. Materiály orientující ve spisovné výslovnosti 
• Vodítkem pro poznání současné spisovné výslovnosti by měly být co nejnovější 

reprezentativní materiály, jež jsou tvořeny skutečnými odborníky:  

HŮRKOVÁ-NOVOTNÁ, J. Česká výslovnostní norma. Praha: Scientia 1995.  

PALKOVÁ, Z. Fonetika a fonologie češtiny. Praha: Karolinum, 1995 (nebo vydání 
mladší). Část Ortoepie, s. 320-345. 

HÁLA, Bohuslav aj. Výslovnost spisovné češtiny I. Výslovnost slov českých, Praha : 
SPN,  1955, 2. vyd. 1967. Publikace má dosud platnost kodifikační, ale je skoro 
nedostupná.  

ROMPORTL, M., et al. Výslovnost spisovné češtiny II. Výslovnost slov přejatých. 
Praha: Academia 1978. Pouze část Zásady ..., s. 27-36. Konkrétní doporučení 
výslovnostního slovníku tvořícího velkou část této práce zastarala, neboť normy 
výslovnosti přejatých slov se mění velmi rychle a slovník kromě toho nemohl 
zaznamenat nové výrazy posledních let.  

Akademický slovník cizích slov. Petráčková, V., Kraus, J. (ed.). Praha: Academia 1995 
(a mladší vydání). V tomto slovníku orientují ve spisovné výslovnosti údaje u 
jednotlivých slov.  

KUČERA, J., ZEMAN, J. Výslovnost a skloňování cizích osobních jmen v češtině. 
Hradec Králové: Gaudeamus. 1 – Anglická osobní jména, 1998. 

ZEMAN, J. Výslovnost a skloňování cizích osobních jmen v češtině. Hradec Králové: 
Gaudeamus. 2 – Severská osobní jména, 2000; 3 – Románská osobní jména, 2002; 4 – 
Francouzská osobní jména, 2003. 

HONZÁKOVÁ, M., HONZÁK, F., ROMPORTL, M. Čteme je správně. Slovníček 
výslovnosti cizích jmen. Praha: Albatros 1996. 
(Není vhodné počítat s publikacemi o správné výslovnosti vytvořenými v první polovině 20. století - 
mají dnes význam jen historický.)  

 3



Samozřejmě zachycují spisovné zásady výslovnosti výklady školních učebnic a 
souborných mluvnic češtiny (a třeba i skripta z fonetiky určená různým typům škol); u 
zodpovědných autorů jsou odvozeny z prací kodifikačních. Je však třeba pamatovat, že 
se opíráme jen o nejnovější materiály, nikoli o přetisky věcí starých.  

• Náhodné poznámky ze současných příruček rétoriky nebo rady z logopedie, i když 
mohou být opřeny o vědecké práce a obsahovat i praktická doporučení k nácviku, 
raději nebereme v úvahu. Bývají jednostranné a ani jejich formulace nejsou bez 
zásadních odborných nedostatků, zejména často zaměňují hlásky a písmena, 
přeceňují lokální úzus nebo představu autora o estetičnosti, akcentují hlavně znění 
hlásek bez ohledu na to, že mluvený projev působí jako celek atd. Je těžko zde 
desítky podobných prací rozebírat jednotlivě. 

 

III. Způsob, jak lze skutečnou výslovnost představit 
• Pro záznam reálné výslovnosti, kultivované i té, kterou je nutno odmítnout, je 

nutno užívat transkripce; vědecká transkripce s využitím upravených zásad 
Mezinárodní fonetické asociace (IPA) je pro běžného uživatele méně 
srozumitelná, proto se užívá transkripce maximálně zjednodušené. To, že záznam 
pomocí běžných písmen je zachycením výslovnosti, se musí nějak vyznačit - dává 
se do [ ] (hranaté závorky),  v některých pracích je vyznačován kurzívou.  

• Podstatným principem fonetické transkripce (i té zjednodušené) je to, že jedna 
hláska (jako zvuková jednotka identifikovaná ve slabice na základě prvního, 
základního stupně zobecnění komplexního a kontinuálního artikulačně-
akustického proudu přirozené lidské mluvy) má vždy jeden grafém, transkribuje se 
stále stejným způsobem - např. [fijalka], [fčera], [kref], [láfka]. Z toho vyplývá, že 
je třeba transkribovat [ďíťe], [ňiťi], ale [díka], [vladika], [tíden]. V Pravidlech 
českého pravopisu, která u přejatých slov informují podle potřeby i o jejich 
výslovnosti, nebo ve slovnících cizích slov se v těchto případech užívá y/ý (např. 
legislativa - [-ty- i -tý-]. V tomto textu, který je určen jen filologům (bohemistům), 
jsme se přidrželi standardního, poměrně jednoduchého přepisu užívaného ve 
fonetických pracích o češtině, tj. grafém -y-/-ý- neužíváme. Ve shodě se skutečnou 
výslovností označujeme kvantitu, a to běžnými písmeny pro dlouhé samohlásky 
([mává], [kultúra]/[kultura]).  

• POZOR - NEJSTE-LI BOHEMISTÉ - V ZÁVORKÁCH [ ] JE JEDNODUCHÝ 
FONETICKÝ PŘEPIS, KDE SE NEUŽÍVÁ GRAFÉM Y A Ý A PŘEPIS [-TI- /-
TÍ-] ZNAMENÁ VÝSLOVNOST [T] + [I]/[Í] - AKTIVNÍ -  [AKTIVŇÍ]/ [ 
AKTÍVŇÍ]. (V Pravidlech českého pravopisu je tu uvedeno  aktivní [-ty- i -tý-]; 
koncové [-ňí] není uvedeno, je pro Čecha nesporné.) 

• I když se snažíme v dalším textu vyhnout speciálním transkripčním znakům, není 
to vždy možné, neboť stávající písmena standardním hláskám nestačí. V běžném 
fonetickém přepisu češtiny jde zejména o značky, které jsou dále uvedeny. Jejich 
výběr je z části ovlivněn způsobem prezentace tohoto materiálu - při různosti 
kódování grafémů, která mohou mít uživatelé na svých počítačích, by se mohly 
některé speciální znaky zobrazovat nesprávně, mizet apod.  

[ŋ] - velární, zadní n, výslovnost [n] před [k] a [g]  (slova jako sklenka, Kongo), 

[o]  - retozubné m, výslovnost [m] před [f] nebo [v] (slova jako tramvaj, nymfa; 
hláska je velmi vzácná, neboť podobná spojení nejsou pro češtinu typická), 
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[°l], [°r] - slabikotvorné l, r; nejde o hlásku odlišnou od "běžné", ale má ve slově 
jinou funkci - tvoří jádro slabiky (v°lk, p°rst), 

[ou] - zmenšené "písmeno" [u] označuje druhou část diftongu, 

[*] označuje hlásku zvanou "ráz", zvuk vznikající na hlasivkách tam, kde sdělení 
začíná samohláskou nebo tam, kde nemá hranice slova (části slova) začínajícího 
samohláskou splynou s předcházejícím textem - jdu k lékaři s uchem - [s*uchem], 

[3]- znělé "c" (leckdo - [le3gdo]), [3ˇ] - znělé "č"  (gin - [3ˇin]; v učebnicích se 
obvykle pro záznam takové výslovnosti užívá kombinace písmen dz, dž, chceme-li 
však postihnout rozdíl mezi seskupením d+z, d+ž a znělou polosykavkou, nezbývá 
než zavést značky jiné nebo užít značky naznačující spojitost (ani tyto značky se v 
některých kódováních písmen pro počítač nezobrazují). 

V přepisu jednotlivých dokladů užíváme běžný digraf (spřežku) ch - [chudoba].  

Pro neznělou realizaci [ř] nemá mezinárodní transkripce zvláštní znak, 
nepotřebujeme jej ani pro výklady o češtině, protože tento zvuk vyslovujeme 
automaticky vždy, vyskytne-li se ř na konci slova před pauzou nebo uvnitř slova v 
sousedství neznělých párových souhlásek (páteř, třicet, dvířka). 

Značky užívané pro transkripce prozodických jevů odrážejí relace mezi 
jednotlivými slabikami většího úseku výpovědi. V našem výkladu užijeme [´] pro 
vyznačení místa taktového (slovního) přízvuku. Pro ostatní prozodické jevy 
existují různé systémy označení: vzhledem k tomu, že nepředkládáme speciální 
fonetickou studii, obejdeme se bez nich.  

• Ideální cestou k poznání a osvojení spisovné výslovnosti je existence "mluvních 
vzorů", kvalitních mluvčích vystupujících ve veřejných sdělovacích prostředcích, 
kteří dávají posluchačům příklad spisovné výslovnosti a kteří jsou dík své 
přirozené autoritě napodobováni. Takovým mluvním vzorem může být 
samozřejmě učitel nebo vychovatel, okruh osob, které může svým příkladem 
ovlivnit, je však malý.  

• Se spisovnou výslovností se pravidelně seznamují ti, kdo se zajímají o divadelní 
tvorbu nebo studují zpěv, i když tam je osvojování výslovnosti jen jednou součástí 
celkového rozvoje techniky řeči. Takovou výuku a výchovu však absolvuje jen 
malá část populace. Absolvování jednotlivých lekcí výslovnosti zařazovaných do 
různých kurzů má i při velmi kvalitním vedení malý efekt, protože při zvládání 
ortoepie nejde o pouhé poznání jejích zásad, ale o dlouhodobě probíhající nácvik 
výslovnostních mechanismů a jejich uplatňování v nejrůznějších typech veřejných 
promluv. 

 

IV. Přehled ortoepických zásad současné češtiny  
 

1 Ortofonie - kultivovaná podoba jednotlivých zvuků řeči 
1.1 Ortofonické nedostatky vyplývající z regionálního rozčlenění češtiny 

1.2 Ortofonické nedostatky způsobené nepečlivostí 
1.3 Ortofonické nedostatky způsobené vadou řeči 
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2 Ortoepie  - kultivovaná výslovnost úseků mluvy 

(slov, slovních spojení, výpovědních úseků, výpovědí) 

2.1 Výslovnostní jevy, které nečiní Čechům potíže 

2.1.1 Výslovnost před pauzou 

2.1.2  Diftong verzus 2 vokály - spojení psaná ou, au, eu 

2.1.3 Heterosylabické [i] + další vokál v rámci slova 

2.1.4 Spojení vokál + konsonant, konsonant + vokál v rámci slova 

2.1.5 Znělost ve skupinách vlastních (párových) konsonantů  

2.1.6 Pravidelné asimilace místa a způsobu výslovnosti konsonantů  

2.2 Ortoepické problémy při spojování hlásek 

2.2.1 Problémy v sousedství vokálů 

2.2.1.1 Dvojice vokálů  

2.2.1.2 Konsonanty a vokály patřící k různým slabikám 

2.2.2 Ortoepické problémy souhláskových skupin 

2.2.2.1 Úskalí asimilace znělosti  

2.2.2.2 Úskalí asimilace místa a způsobu tvoření 

2.2.2.3 Zjednodušování složitějších souhláskových skupin 

2.2.3 Dodatek: Čtení písmen, která nepatří do české abecedy 

2.3 Zvukové členění souvislé řeči a frázování 

2.4.1 Prostředky zvukového členění souvislé řeči 

2.4.2 Ortoepické zásady přízvukování 

2.4.3 Ortoepické zásady intonace 

2.4.4 Frázování 

 

1 Ortofonie - kultivovaná podoba jednotlivých zvuků řeči   
 
Jednotlivé hlásky vstupují do souvislé řeči výlučně jako součást slabik a s nimi jako součást 
celých vyjádření. V nich jsou hlásky mezi sebou propojeny a souhlásky a samohlásky se 
vzájemně ovlivňují. Jde o přirozený důsledek mechanismu produkce řeči a nevěnujeme mu 
proto pozornost.  

 

1.1 Ortofonické nedostatky vyplývající z regionálního rozčlenění češtiny 
Znění jednotlivých hlásek v jinak spisovném projevu prozrazuje někdy regionální původ 
mluvčího. Jde zejména o rozdíly ve výslovnosti samohlásek - obecně lze říci, že ve středních 
Čechách existuje "povolená" výslovnost samohlásek, při níž se zejména [i] blíží znění 
samohlásky [e], eventuálně [e] samohlásce [a]; podobně bývá v tomto regionu oslabené 
zaokrouhlení rtů při samohláskách [u] a  [o]. V některých regionech Moravy jsou naopak 
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samohlásky vyslovovány s menším čelistním úhlem, výslovnost je pak označována jako 
"úzká": např. [e] zní přitom podobně jako [i]. Tento rozdíl se v podstatě týká i odpovídajících 
samohlásek dlouhých, ty však mají v textech daleko menší frekvenci. U dlouhého [á] se 
regionální původ mluvčího projeví v zabarvené do [é]v jižních Čechách) nebo v zabarvení do 
[ó] (zejména na jihu Moravy v sousedství německých ostrovů). Spisovná výslovnost takto 
extrémní není, její přesný popis je však bez využití složitého souboru fyziologických a 
akustických informací málo přesvědčivý.  

Ortoepickým problémem může být kvantita vokálů. V českých slovech platí, že vodítkem 
pro výslovnost může být psaná podoba jazyka. Regionální původ má zkracování výslovnosti 
[í] nebo [ú], ale také [á], hlavně v koncovkách - např. [to on nevi], [prosim vas]; toto 
zkracování nenarušuje rozdíl mezi dlouhou a krátkou samohláskou, který se uplatní např. ve 
dvojicích slov  [haďi]- [haďí]. Nepevná kvantita je ve slovech přejatých - zejména kolísá 
délka u samohlásek [é] a [ó] v různých zakončeních a délka [ú] v zakončení psaném -ura. 
Dodržení délky se netýká vlastní ortoepie, jde prostě o dvě varianty znění slov; v psané 
podobě se většinou užívá písmene pro hlásku krátkou (aktiv, telefon, kulturnost) nebo jsou 
dnes i v písmu dublety (pasivní/pasívní, drogerie/drogérie, balonek/balónek).  
Často připomínaná krátkost všech samohlásek v nářečích i v běžné výslovnosti obyvatel severní Moravy je něco 
jiného - ti sice vyslovují "kratce", ale jsou si zvláštnosti vědomi a v pečlivější mluvě se snaží rozdíl dlouhé a 
krátké samohlásky dodržet. Podobě "moravská krátkost" některých slov (rana, cpat, nest) je nářeční a do veřejné 
promluvy pronikne jen omylem.  

U souhlásek je ortofonický rozdíl ve výslovnosti [l], "české" je zadnější (na poslech hlubší) 
než moravské. Česká výslovnost se v poslední době, jak ukázaly výzkumy, šíří.  
V nářečích, především na východě Moravy a ve  Slezsku, existují další specifické hlásky, např. různě 
realizované "tvrdé l", "měkké retnice", tj. hlásky [p´],[b´],[m´] vyslovované před [e], [i] s vyšším šumem, různé 
obměny sykavek; patří do hláskové stavby tradičních nářečí a do spisovných projevů nepronikají.  

 

1.2 Ortofonické nedostatky způsobené nepečlivostí 
 Výslovnost je poměrně náročná na koordinaci mluvních orgánů a na vhodnou intenzitu práce 
svalů, které se na výslovnosti jednotlivých hlásek a jejich seskupení podílejí. Regionálně 
podmíněná méně intenzivní artikulace vede k nepřesné výslovnosti vokálů (viz výše), u 
souhlásek se projeví např. v "polykání", nevýrazném vyslovování souhlásek [j], [v], [h] 
mezi samohláskami, např. [kolee] (spisovně [koleje]), [ošklio] (spisovně [ošklivo]), [dobréo] 
(spisovně [dobrého]). Souhláska [j] bývá vypouštěna i v jiných případech (např. [méno], 
[deme], [umi se] - spisovně [jméno], [jdeme], [umij se]); spisovně ji lze vypustit jen ve 
tvarech pomocného slovesa být ([nesl sem], [nesl si], [nesli sme], [nesli ste]; výslovnost s 
počátečním [j] je vhodná jen ve slavnostní výslovnosti nebo při zdůraznění, také je-li sloveso 
užito jako plnovýznamové.  

Nepečlivost vede i k "polykání" jiných souhlásek na konci slov před pauzou ([názo-] místo 
[názor], k polykání koncovek, projeví se v nevhodném zastírání hranic slov (např. [přálivaňe] 
místo [přál ivaňe] - k tomu viz dále 2.2.1.2). Celkově jde o přehnanou tendenci k usnadnění 
artikulační práce, která je u kultivovaných mluvčích nepřípustná. Lze jí čelit průběžným 
posilování svalů potřebných k artikulaci, tj. pravidelně prováděnými mluvními cvičeními.  

 
1.3 Ortofonické nedostatky způsobené vadou řeči 

Vady řeči vznikají jak při anatomických změnách mluvních orgánů, tak při narušení jejich funkce vinou 
onemocnění nebo nesprávného zvládnutí mechanismu artikulace. Na výslednou podobu výslovnosti působí také 
kvalita sluchu, pro dobré zvládnutí výslovnosti je navíc potřebné dobré sociální prostředí a samozřejmě jistá 
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úroveň mentálních schopností. Srozumitelnou řeč lze po různě dlouhém výcviku zvládnout i za fyziologicky 
nepříznivých podmínek: Do péče logopeda patří dítě již po 4. roce věku, pokud se jeho řeč neutváří nebo se 
rozvíjí omezeně či je celkově nesrozumitelná pro velký počet nesprávně zvládnutých hlásek (tetismus). Nejlépe 
ještě před vstupem do školy je vhodné dbát na odstranění jednotlivých artikulačních nedostatků, protože 
přibližně po 7. roce věku se výslovnostní mechanismy ustalují a jejich změna je pak složitější. Z hlásek bývají 
nejčastěji narušeny sykavky (sigmatismus), hláska r (rotacismus), a zejména hláska ř (rotacismus bohemicus).  U 
samohlásek jde častěji o nedostatky zaviněné huhňavostí, jež vzniká z poruch činnosti měkkého patra. Mezi vady 
řeči se řadí také mluvní neurózy (koktavost, breptavost, oněmění), na jejichž  odstranění se podílí jak logoped, 
tak psycholog. Vady řeči lze do jisté míry ovlivnit dobrým mluvním vzorem, většinou však u staršího dítěte nebo 
dospělého potřebují soustavné cvičení pod odborným vedením.  

Ve veřejných mluvených projevech celospolečenské povahy je postoj k vadám řeči různý: pokud nenarušují 
podstatnou měrou srozumitelnost, tolerujeme je obvykle u lidí myšlenkově blízkých nebo tam, kde jde o 
promluvy obsahově velmi závažné (v odborných přednáškách). Profesionální mluvčí samozřejmě nemá vadou 
řeči trpět.  
 

2 Ortoepie  - kultivovaná výslovnost úseků mluvy 
(slov, slovních spojení, výpovědních úseků, výpovědí) 

 Lidské sdělování se uskutečňuje vždy ve větších celcích. Hláska vstupuje do slabik, 
slabiky se sdružují do taktů, ty do výpovědních úseků. Teprve v těchto celcích probíhá 
artikulace a spolu s tím i vzájemné ovlivňování realizací, jejich sbližování nebo 
diferencování, zjednodušování celků atd. V pozadí těchto procesů je mechanismus artikulační 
práce, limitem je srozumitelnost sdělení; určité typy změn jsou pravidelné ve všech podobách 
jazykového standardu, kromě toho jsou některé jejich projevy vázány na styl textu odrážející 
se ve stylu výslovnosti (viz výše). Ortoepické zásady se věnují jevům v současném jazyce 
pravidelným, nikoli jednotlivostem nebo změnám, které jsou patrné jen při srovnání starých 
fází vývoje národního jazyka se současností či je lze pozorovat na základě rozdílu mezi 
písmeny (odpovídajícími v češtině většinou hláskám) psané podoby a skutečnou výslovností.  

V současné češtině může činit problém výslovnost před vokály, pokud stojí na počátku slabik 
(na počátku slova, na počátku kořene slov apod.). Základním procesem ovlivňování realizací 
je asimilace (sbližování realizací): v jejím rámci se odlišuje akomodace, vzájemné 
přizpůsobování mezi konsonanty a vokály, a vlastní asimilace, probíhající v češtině jen mezi 
konsonanty. Kromě toho připomínají materiály orientující ve spisovné výslovnosti některé 
jednotlivosti, doporučení týkající se jednoho dvou slov: ta zde sledovat nebudeme.  

 

2.1 Výslovnostní jevy, které nečiní Čechům potíže 
 

2.1.1 Výslovnost před pauzou 
Pravidelná je v češtině neznělá výslovnost párových souhlásek na konci slova před pauzou, i 
sebemenší. Pro jistotu připomínáme, že tato neznělost se týká "vlastních souhlásek" 
sdružujících se do párů [p] – [b], [t] – [d], [ť] – [ď], [k] – [g], [f] – [v], [s] – [z], [š] – [ž], [c] – 
[3], [č] – [3ˇ] (pozor, při [3] = dz, a [3ˇ] = dž jde vždy o jedinou hlásku, ty však nemají v 
češtině vlastní písmeno), [ch] – [h], a také [ř], které má základní podobu znělou, ale vlivem 
okolních neznělých souhlásek nebo před pauzou svou znělost ztrácí. Neznělost na konci slov 
před (sebemenší) pauzou se realizuje v českých textech veskrze.  

Vokál vyznívá před pauzou volně; z fyziologických důvodů klesá poněkud jeho intenzita i 
výška (slábnutí výdechu před novým nádechem). Často se vokály v této pozici protahují 
([voláme našeho zpravodajé / v pařiží]), to však už nelze za ortoepické pokládat.  
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2.1.2  Diftong verzus 2 vokály- spojení psaná ou, au, eu. 
Čeština má vedle jednoduchých samohlásek i dvojhlásky, vokalické zvuky složitejší povahy. 
V českých slovech jde o dvojhlásku [ou] – [loukou], [strouhat]; je součástí některých výrazů a 
koncovek a pro Čecha nepředstavuje žádný problém. Čech se také nezmýlí v případech, kdy 
není psané o + u  záznamem dvojhlásky, ale každá z hlásek označených písmeny patří do jiné 
slabiky   neboť utváření výrazu, třeba i málo běžného, intuitivně vnímá. Vokály [o] a [u] se 
totiž mohou setkat ve spisovných slovech pouze v případech, kdy je [o] na konci slova, 
předložky, předpony nebo první části kompozita (často jde o tzv. konektor) a další část - nové 
slovo, kořen slova, druhá část kompozita) začíná na [u] (např. pálilo uhlí - [pálilo=uhlí], do 
učeben - [do=učeben], doučovat - [do=učovat], starousedlík - [staro=usedlík]). Cizince je 
vhodné na výslovnost diftongu upozornit. 

Jako diftong vyslovujeme také [au], které není na švu slov nebo částí odvozeného slova či 
kompozita; takové spojení existuje pouze ve výrazech přejatých  - [auto], [nautilus], [sauna], 
v českých slovech patří vždy [a] a [u] slabikám různým: nesla učení - [nesla=učeňí], na ulici 
- [na=ulici], naučit - [na=učit]; kompozita s první částí končící na -a a druhou částí na u- 
nejsou doložena.  

Spojení psané e + u  v cizích slovech může být v (pro češtinu) neodvozených slovech 
dvojhláskou, ale častěji se vyslovuje jako vokály dva; obě možnosti jsou spisovné. Zejména 
ve slovech začínajících ne- je tendence vyslovovat spojení e + u jako dva vokály silná (srov. 
výslovnost slov psaných leukemie, neuron, feudál, neutrální). Mezi slovy nebo v případech, 
kde jde o hranici předložky a slova, předpony a slovního základu, podobně jako u výše 
uvedených spojení diftong nevzniká. 

 

2.1.3 Heterosylabické i + další vokál v rámci slova 
Je-li prvním z vokálů [i], vzniká na švu k další samohlásce přechodové, hiátové [j] (vytváří 
je dík hiátu, přechodu mezi vokály): policie – [policije], liána – [lijána], scientologie – 
[scijentologije]; toto [j] je různě výrazné, pomáhá však zřetelně oddělit oba vokály. Jde-li o 
vokály patřící různým částem odvozeného slova, [j] v kultivované výslovnosti nevzniká 
([poli=adrije], [anti=oksidant]); podobně je tomu v českých slovech ([mezi=oborový], 
[tři=advacet]).  

 

2.1.4 Spojení vokál + konsonant, konsonant + vokál v rámci slova 
Automaticky dochází v češtině k akomodaci mezi konsonanty a vokály patřícími do jedné 
slabiky: nosní konsonant ovlivní sousední vokál (nevzniká však skutečná nosovka, dojde jen 
ke změně zabarvení krajní fáze samohlásky), labializované samohlásky [o], [ó], [u], [ú] 
ovlivní znění sykavek, velární souhlásky [k], [g], [ch] se poněkud mění vlivem následujících 
samohlásek [i], [í], [e], [é]. Takové změně není nutno věnovat při nácviku spisovné 
výslovnosti u Čechů žádnou pozornost. K akomodaci dochází jak v českých slovech, tak ve 
slovech přejatých. Méně silné je přizpůsobení obou skupin hlásek přes hranici slabiky 
(heterosylabické). Přes hranice slov není přizpůsobování ortoepické, neboť v češtině tvoří 
slovo většinou i jistou jednotku zvukovou. 

 

2.1.5 Znělost ve skupinách vlastních (párových) souhlásek  
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V učebnicích se věnuje vždy pozornost výslovnosti různých seskupení písmen označujících 
souhlásky, přitom však jde většinou o věci výslovnostně zcela prosté - pravidla konstatující, 
že psané prosba se vyslovuje [prozba], odcházet [otcházet] atd., mají smysl jen pro cizince 
nebo velmi nezkušeného předčitatele, který věří, že v češtině se píše to, co se vyslovuje, a 
naopak. Proto dále jen  shrnujeme. 

Proces znělostní asimilace (spodoba znělosti) mezi párovými souhláskami je automatický. Ve 
skupinách složených z těchto souhlásek je vždy znělost pro celou skupinu stejná, výsledek se 
řídí znělostí poslední souhlásky skupiny, jde o asimilaci zpětnou/regresivní/anticipační: 
[zborovna], [sčásti], [bošská], [blíská], [čedba]; přizpůsobení není omezeno na jediné slovo, 
nastává i mezi předložkou a následujícím slovem [scelé duše], [potsochami], [zdomem], 
[ghruškám], při zcela spojité výslovnosti i mezi slovy [pázbil rostržení], [koligdomúbude 
strženo], [nápatse nelíbil]. Výjimkou je dvojice [f] – [v], v níž souhláska [v] podléhá změně, 
ale sama ji nepůsobí - [fstek], ale [kvítko] - , a  seskupení [s+h], kde vedle pravidelné zpětné 
asimilace typu [zhodovatse], [zhrabovat] je u slov tradiční slovní zásoby spisovná i 
výslovnost [schodovatse], [schrabovat]; u nově tvořených slov je už užívána jen výslovnost se 
zpětnou spodobou, např. [zhipka], [zhluk]; předložka s, přes se před slovy začínajícími h 
vždy asimiluje [zhájem], [přezhori].  
Často se připomíná postupná asimilace souhlásky [v] po neznělé párové souhlásce - typ svoje – [sfoje], tvaroh – 
[tfaroch]; jde o prvek typicky nářeční, ve spisovném projevu se objeví jen omylem. 

  

2.1.6 Pravidelné spodoby místa a způsobu výslovnosti souhlásek  
Pravidelná je změna výslovnosti [n] před velárními souhláskami [k], [g]; vzniká zadní, velární 
[ŋ], které se vyslovuje spolu s následující velárou jediným artikulačním pohybem – např. 
[mamiŋka], [siŋgulár]; výslovnost bez této změny je možná, ale je reálná jen při slabikování 
nebo při záměrné snaze mluvčího. Velmi málo je zastoupeno spojení [n] + [ch], kde je nutno 
v běžné výslovnosti s velárním [ŋ] také počítat - bronchitida –[broŋchtída].  Podobně dochází 
k změně obouretné souhlásky [m] před [v] nebo [f], vzniklé retozubné [„] však potkáme v 
textech málo, protože dané seskupení je řídké ([traovaj], [siofonie]). 

Pokud je retozubným [o] vyslovováno původní [n] – [kooference], [kooflikt], jde o výslovnostní chybu. 

Podobný typ přizpůsobení nastává mezi ústními a nosními souhláskami tvořenými na tomtéž místě, tj. ve 
skupinách [d]/[t]+ [n], [ď]/[ť] + [ň], [b]/[p] + [m], [n] + [d]/[t], [ň] + [ď]/[ť], [m] + [b]/[p]. Je v rámci jedné 
slabiky a většinou i jednoho slova automatický a pozornost se mu v rámci ortoepie nevěnuje - srov. pohyb jazyka 
nebo rtů ve slovech jako padne, lampa, sedni (dubletní spisovná výslovnost je [sedňi] i [seďňi]). Také sousedící 
[d]/[t] + [l], ev. [l] + [d]/[t] se vyslovují společným artikulačním pohybem, aniž bychom si to uvědomovali. 
Proto není nutno se touto výslovností v rámci poznávání kultivované výslovnosti zabývat. Pokud se výraz 
slabikuje, podobné uzpůsobení mizí. 

Nikdy nechybuje Čech v tom, kdy je [l], [r] slabikotvorné: pravidlo lze snadno formulovat: 
slabikotvorné je v češtině každé [l], [r] mezi souhláskami nebo po souhlásce na konci slova. 
Pro českého mluvčího nemá toto pravidlo valný význam. Každý nejen zná jazykolam strč prst 
skrz krk, ale umí jej i bez potíží vyslovit. Slabikotvorné je také [°l], [°r] mezi souhláskami a 
na konci slova po souhlásce v přejatých slovech jako broker [brouk°r] a vlastních jménech 
jako Aberdeen [eb°rdín]. Potenciálně je slabikotvorné v podobné pozici také [m], ale to je 
doloženo jen ve slovních základech sedm, osm (spisovná výslovnost je dubletní, [sed°m] i 
[sedum], [os°m] i [osum]) a v názvu obce Rožmberk; v cizích slovech včetně vlastních jmen 
je možné i slabikotvorné [n]. 

 
2.2 Ortoepické problémy při spojování hlásek 
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 V češtině jsou tyto jevy soustředěny na hranice morfémů, tj. objevují se na hranici 
slov, mezi předložkou a následujícím jménem, mezi předponou a slovním základem a mezi 
částmi složeného slova. Obecně platí, že čím je výslovnost pečlivější, tím více se tyto hranice 
zvukově signalizují. Kromě toho jsou zákonitosti spojování v těchto případech poněkud 
odlišeny regionálně, přičemž ne vždy je regionem podmíněná výslovnost chápána jako 
spisovná dubleta.  

 

2.2.1 Problémy v sousedství vokálů 

  

2.2.1.1 Dvojice vokálů  
 Dvojice vokálů může být v češtině pouze heterosylabická, tj. vokály patří k různým 
slabikám. Platí, že tyto vokály nemají splývat.  

Hiát (přechod mezi vokály) je v přejatých slovech buď plynulý (guáno, kaolin, chaos, 
muezzin), nebo - je-li první z vokálů [i], s přechodovým (hiátovým) [j]; viz výše.  

V domácí slovní zásobě může dojít k setkání dvou vokálů pouze na hranicích slov (Návštěva 
uchystala otci překvapení...), mezi předložkou a následujícím slovem (přišli na autorské 
čtení;toužili po upevnění vztahů), mezi předponou a slovním základem (provázek se zauzlil; 
museli nad tím zauvažovat), eventuálně mezi částmi složeného slova (poloobrat, 
veleúspěšný). Je třeba zachovat obě vyslovené samohlásky, v pečlivější výslovnosti, zejména 
mezi dvěma samohláskami stejnými, se může uplatnit ráz [to jídloodnesli] i [to jídlo*odnesli], 
[doočí] i, [prouďit dobře maso] i [pro*uďit dobře maso], [velkoopchodem] i 
[velko*opchodem]. Samozřejmě se podobně vysloví i tam, kde jde hranice slov (částí slov) 
přejatých ([antialkoholická] i [anti*alkoholická], [elektroakustická] i [elektro*akustická]). 
Pro jistotu si znovu uvědomme, že psané o+u, a+u, ev. i e+u nejsou dvě samohlásky, ale obvykle dvojhláska, 
složitější samohláskový zvuk, který se mezi 2 slabiky nedělí. 

2.2.1.2 Konsonanty a vokály patřící k různým slabikám 
Souhláska a samohláska jsou v češtině většinou součástí jedné slabiky. Přechod mezi 

nimi je pak plynulý a  vzájemné ovlivnění nepodstatné.  

Na hranici samostatných slov se může stát, že souhláska patří (jako konec) jiné slabice 
než následující samohláska (rozevřel oči, závod už začal, zánět oční rohovky). V těchto 
případech se nemá ztrácet ve výslovnosti hranice slov, při pečlivější výslovnosti je před 
samohláskou ráz ([rozevřel oči] i [rozevřel*oči], [záňet očňí rohofki] i [záňet*očňí rohofki]), 
v případě párových souhlásek je na konci prvního výrazu spisovná jen neznělá výslovnost 
([závot už začal] i [závot*už začal]); zvlášť se doporučuje užití rázu před spojkami a nebo i 
(něco donesl a čekal poděkování - [ňeco donesl*a čekal poďekováňí] - k odlišení slova 
donesla od dvou slov donesl + a ....).  

Setká-li se souhláska se samohláskou na hranici slabičné předložky a jména, je možná 
jak výslovnost spojitá (předložka se jménem je jeden zvukový celek a vyjadřuje jediný větný 
člen) - bez úspěchu - [bezúspjechu], tak s naznačenou hranicí obou jednotek [bes*úspjechu]; 
předložka přes se přitom chová tak, jako by byla zakončena -z (přes oči - [přezoči] i 
[přes*oči]. Výslovnost s neznělým zakončením předložky, ale bez rázu, se za spisovnou 
nepokládá. Je-li předložka neslabičná, je ráz nutný: četl jí v očích, přáli mu k úspěchu - [četl jí 
f*očích], [přáli mu k*úspěchu]. Všechny jiné realizace jsou neortoepické. 

V rámci jednoho (grafického) slova může patřit souhláska a samohláska k různým 
slabikám tam, kde jde o hranici mezi předponou končící souhláskou a základem začínajícím 
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samohláskou - např. rozorat, rozuzlit, nadokenní. V těchto případech je obvykle slovo 
vyslovováno jako celek ([rozorat], [rozuzlit], [nadokeňí]), pokud však je třeba zvýraznit jeho 
utváření nebo ve velmi pečlivé výslovnosti lze vyslovit i s rázem - [ros*orat], [ros*uzlit], 
[nat*okeňí]; zakončení předpony je pak samozřejmě neznělé, protože ráz je neznělý a dochází 
před ním k spodobě znělosti. Výslovnost s neznělým zakončením předpony a bez rázu je 
nespisovná. Tato zásada platí jak u slov českých, tak i tam, kde je základové slovo přejaté 
(podinvestovat - [podinvestovat] i [pot*investovat]). Podobná je situace na švu složených 
slov: půlobrat - [púlobrat] a [púl*obrat]; jedinečné -l- samozřejmě znělost ztrácet nemůže. 

 

2.2.2 Ortoepické problémy souhláskových skupin 

 

2.2.2.1 Úskalí asimilace znělosti  
Jedinečné souhlásky l, r, m, n, ň, j se spodoby znělosti neúčastní. V rámci jednoho 

slova se v tom Čech nemýlí (tj. ve zvuku bez nácviku rozliší slova jako sleva - zleva, snění - 
znění, změna - změna). Jinak je tomu na švu slov nebo mezi předložkou a slovem začínajícím 
jedinečnou souhláskou. V těchto případech je spisovná výslovnost se zachováním její 
"znělosti", tj. taková, jako by spojení bylo jedním slovem (pod lesem - [podlesem], před 
nádražím - [přednádražím]); předložka přes se přitom výslovnostně chová jako znělá (přes  
les - [přezles]. Neslabičné předložky v, z se nemění (z ramen - [zramen], v lese [vlese]), 
předložka s  se výslovnostně chová jako z (s rukama - [zrukama]). Pouze u s námi, s vámi je 
jen s neznělé. Předložka se je však již slabičná a spisovně se nemění ani před párovou 
souhláskou (se dvěma - [sedvjema]), tím méně před jedinečnou (se lvem - [selvem]).  Před 
jedinečnou se zachovává neznělá předložka k (k rukám - [krukám]), jinou "neznělou" 
předložku čeština nemá. Znělá podoba předložky je v těchto případech výslovnostní chybou, 
jež vyplývá z výslovnostních zvyklostí nářečí.  

 K asimilaci před souhláskou v- viz výše, v se v těchto případech chová stejně jako 
souhláska jedinečná (k vodě - [kvoďe]). 

 

2.2.2.2 Úskalí asimilace místa a způsobu tvoření 
V rychlejší výslovnosti může dojít ke sbližování výslovnosti sousedících souhlásek, 

zvláště pokud jsou stejné nebo  tvořením blízké. Ve velmi pečlivé výslovnosti je takové 
sbližování vzácné, v běžné je daleko častější. Mnohé je pokládáno za spisovné. 

a) Výslovnost dvou stejných souhlásek 
Setkají-li se dvě stejné souhlásky (stejné ve výslovnosti, tj. jak označené stejným 

písmenem - např. měkká, panna, před domem, závod do vrchu, tak stejné dík spodobě 
znělosti - např. nad tebe [nattebe], výlet do hor [víleddo...], hrob patriarchy [hroppat...] ), 
existuje v běžné mluvě tendence je vyslovit jako jedinou. V kultivované výslovnosti se na švu 
slov vyslovují vždy souhlásky obě, a také na švu předložkového spojení, mezi předponou a 
slovním základem i na švu složeného slova je to velmi vhodné, ve výslovnosti se objeví 
"souhláska zdvojená": odliší se tak nejen případy jako pod+daná - po+daná ([poddaná] - 
[podaná]) nebo nej+jasnější - ne+jasnější ([nejjasňejší] - [nejasňejší]), kde jde o rozdíl 
významový, ale zřetelnější je výslovnost i v případech, kde k záměně slov dojít nemůže 
(půllitr - [púllitr], naddůlní - [naddúlňí], oddech - [oddech], podtext - [pottekst]. Zdvojeně se 
vyslovují také rozkazovací způsoby typu (oznamme -[oznamme]. Není-li patrná stavba slova, 
vyslovuje se v neutrální výslovnosti jen jedna souhláska (panna - [pana], tetiččina - 
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[teťičina], vyšší - [viší], nižší - [ňiší]), zdvojená výslovnost je slavnostní nebo má původ v 
nářečí. Takto se zjednodušují i skupiny sykavek v 1.p.mn.č. životných u přídavných jmen 
typu krkonošští. Výjimkou jsou případy, kdy rozdíl jednoduchá - zdvojená souhláska odlišuje 
různá slova (raci - racci, křečí - křeččí apod.) a je tedy vhodné jej uplatnit.  

b) Výslovnost skupin souhlásek blízkých místem tvoření 

Výslovnost souhlásek blízkých místem tvoření (rozžvýkat, lidstvo, viďte, podzim, 
odstavec apod.) je poměrně složitá a v běžné výslovnosti se proto různě zjednodušuje, dochází 
ke spodobě místa a/nebo způsobu tvoření, eventuálně i k vkládání dalších hlásek. V 
kultivovaném projevu je zjednodušování přijatelné jen v některých případech, ve velmi 
slavnostní, a tedy pečlivé výslovnosti je většinou nevhodné.  

Zjednodušení nastává zejména u kombinací t+s, d+z, t+š, d+ž (tj. psané t+s, d+s, 
d+z, t+z, t+š, d+š, d+ž, t+ž, ev. ovlivněné spodobou znělosti), kde se vyslovuje polosykavka 
- lidstvo - [lictvo], polidštit - [poličťit], většina -[vječina], lodžie-[lo3ˇije], lodžská - [ločská]. I 
zde platí, že na švu slov je třeba vyslovit obě souhlásky (probíhá ovšem pravidelná spodoba 
znělosti - tedy závod začal - [závodzačal], odjezd se odkládá - [odjestse*otkládá]), také mezi 
předložkou a následujícím slovem je vhodnější nezjednodušovat, tedy před závodem - 
[předzávodem], nad sebou - [natsebou]. Mezi předponou a slovním základem závisí 
výslovnost na tom, jak je stavba výrazu zřetelná a zda to má být ve výslovnosti patrno; 
existují tu pak dublety, pečlivější a běžnější, obě však spisovné: odzbrojená - [odzbrojená] i 
[o3brojená], odsávat - [otsávat] i  [ocávat]; u slov, kde si utváření málo neuvědomujeme, je 
zjednodušení častější - např. podzim - [po3im]. Seskupení n+s, š, z, ž by se zjednodušovat ani 
jinak měnit nemělo (menší - [menší], menza - [menza], manžel - [manžel]). 

Seskupení hlásek t, d, n se středopatrovými ď, ť, ň se nemění (kromě znělosti) mezi 
slovy, předložkou a slovem nebo předponou a základem slova (obléct tílko - [obléct ťílko], 
záhon někdo pošlapal - [záhon ňegdo pošlapal], předtím - [přetťím] apod.), a také v 
rozkazovacím způsobu typu vraťte - [vraťte], hleďte - [hleťte]. I uvnitř slova se zachovávají 
obě hlásky, t, d, n se však může před ť, ď, ň měnit, obě hlásky se sbližují: vznikají tak 
dublety jako chodník - [chodňík] i [choďňík], puntík - [punťík] i [puňťík]. Mění se pouze 
první z hlásek, vzniká další středopatrová; opačná změna není ortoepická. 

U seskupení t, d + c, č se zjednodušovat nemá - svědci - [svjetci], přesvědčovat - 
[přesvjetčovat], Jitčin - [jitčin], i když se to v běžné mluvě stává. Podobně je nutno 
zachovávat rozlišení u seskupení sykavek a polosykavek rozlišených místem tvoření (tupých a 
ostrých, z, s, c + ž, š, č) ve slovech jako sčítat, holičský, zcestný, poličský, zazší. 

 

2.2.2.3 Zjednodušování složitějších souhláskových skupin 
Čeština v podstatě zachovává v kultivované výslovnosti všechny souhlásky ve 

skupinách (kromě souhlásek stejných, viz výše), jen v několika případech je ortoepické jejich 
vypouštění - vždy se uvádí příklad dcera - [cera], tradičně i džbán - [žbán] (příklad se traduje 
z dob, kdy se předpokládalo, že [3ˇ] v češtině neexistuje); ve slavnostní výslovnosti dáme 
přednost výslovnosti nezjednodušené, např. prázdniny - [prázdňiny] i [prázňiny], skvostná - 
[skvostná] i [skvosná]. Materiály orientující ve spisovnosti nejsou v doporučeních v této věci 
jednotné.  

K spisovné výslovnosti jsem, jsi... [sem], [si] ... viz výše. 

 

2.2.3 Dodatek: Čtení písmen, která nepatří do české abecedy 
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 Soubor písmen české abecedy je uzavřený a pro zapsání jakéhokoli domácího nebo 
zdomácnělého slova dostačující; g z tohoto hlediska pokládáme už za "české", i když v 
domácích slovech není. S cizími slovy přibylo písmeno x, ostatní nezvyklá písmena jsou ve 
speciálních termínech, vlastních jménech nebo citátech.   

Písmeno x odpovídá (a) hláskovému seskupení [ks] mezi samohláskami (kromě seskupení 
ex..), mezi samohláskou a pauzou nebo před souhláskou jedinečnou (např. axiom - [aksijom], 
xerox - [kseroks], exministr - [eksminist°r]; (b)  v sousedství párových souhlásek podléhá 
realizace spodobě znělosti, tj. před znělou souhláskou se x vyslovuje jako [gz] - exhumace - 
[egzhumace]; (c) na počátku slova v seskupení exa-, exe-, exi-, exo- odpovídá -x- zvuku [gz], 
např. exekuce - [egzekuce], exulant - [egzulant]. 

Výslovnost citátů, vlastních jmen nebo speciálních termínů imituje výslovnost původního 
jazyka. Je nutno si ji ověřit (viz materiály uvedené výše).  

 

2.3 Zvukové členění souvislé řeči a frázování 
 

2.4.1 Prostředky zvukového členění souvislé řeči 
Souvislá řeč se v češtině člení pomocí pauz, využitím intonace (koncové nebo 

nekoncové), nejmenší zvukové jednotky vznikají na základě umístění taktového/slovního 
přízvuku. Obecně platí, že rozčlenění zvukové roviny není totožné s členěním v psaném 
projevu.  Nicméně musí odpovídat rozčlenění na významové celky (výpovědi, výpovědní 
úseky, sousloví).  

 

2.4.2 Ortoepické zásady přízvukování 
Slovní přízvuk, zvuková prominence slabiky v rámci slova nebo seskupení slov, slouží 

v češtině jako prostředek vymezující v proudu řeči samostatná slova jako základní jednotky 
pojmenovávající (výjimku tvoří klitika a předložky), kromě toho je významným činitelem 
rytmizujícím řeč. prominemce přízvučné slabiky je málo výrazná, zesílení přízvučné slabiky 
se projeví až při řeči důrazné nebo záměrně rozčleňované na "slovíčka". Pravidla spisovného 
přízvukování lze shrnout do několik málo bodů: 

U izolovaného výrazu je přízvuk vždy na první slabice. V proudu řeči však některé 
výrazy samostatný přízvuk nemají, tvoří přízvukový celek (takt/přízvukový takt/fonetické 
slovo) s nejbližším slovem přízvučným. tyto výrazy se nazývají klitika. proklitika 
(předklonky) se připojují k slovu následujícími, enklitika (příklonky) k slovu 
předcházejícímu. V mluveném projevu Čech v užití proklitik nebo enklitik nechybuje (má 
zautomatizované rytmické schéma řeči), v psaných textech, zejména starších, jsou však 
dnešní proklitika i enklitika umisťována bez ohledu na rytmus přirozené mluvy. 

Proklitiky se v češtině stávají spojky, navazovací částice, odkazovací zájmena, méně 
často i plnovýznamová slova stojící a pauze a jsoucí ve formálním vztahu k sémanticky 
závažnějšímu slovu následujícímu ([*a´fšechno´prozraďil], [to´ministerstvo´rozhodlo], 
[pan´poslanec]); jde o výrazy většinou jen jednoslabičné, u výrazu je jen jediná předklonka.  

Enklitiky, tj. výrazy stojícími za přizvučným celkem, jsou jednak výrazy, pro něž je 
tato pozice základní (stálé příklonky: krátké/nepřízvučné tvary zájmen, -li, zvratné částice si, 
se, tvary pomocného slovesa, kondicionálové bych, bys...). Stojí závazně za prvním 
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přízvučným celkem výpovědi (slovem, souslovím, ev. i za vedlejší větou) a může jich být 
více.  

Neslabičná předložka nemůže být nositelem přízvuku (přízvuk je vázán na slabiku, 
přesněji na její jádro - vokál, ev. sonoru), tvoří zvukový celek s následujícím jménem. Takový 
celek tvoří také jednoslabičná původní předložka, resp. vokalizovaná podoba předložek 
neslabičných a nádledující jméno - přízvuk přechází na ni a celek je jednou zvukovou 
jednotkou ([´přišel´kestolu], [´dámse ´dopráce], [´otáčelse ´na silňici], [´poďívalse 
´doskříňe]).  

Toto jednoduché pravidla však neplatí vždy - je-li po předložce sousloví, výraz 
sémanticky velmi závažný či neběžný nebo výraz patřící do výčtu, je předložka bez přízvuku 
([´přípravana ´mistrofství ´svjeta], [´ťešili sme se na ´nejvječí ´*údálost ´sezóni], [´došlo ke 
´transpozici ´slovňích ´druhú], [vlak ´jede do ´viškova, ´přerova a ´*ostravi]. Také výraz 
mnohoslabičný si přízvuk udržuje  a předložka je bez přízvuku ([´patřído 
´politicko*ekonomickích ´víkladú]. V konkrétní realizaci slovního přízvuku se tedy uplatní i 
výstavba výpovědi.  

Rytmické schéma češtiny počítá i s přízvukem vedlejším: může být na lichých 
slabikách, realizuje se však jen v pomalém tempu řeči a počítá s ním metrum verše. 
Obligatorně je vedlejší přízvuk na druhé části složených slov. 

 

2.4.3 Ortoepické zásady intonace  
Intonaci tvoří komplex prozodických vlastností síly, výšky a ev. i tempa řeči. Jako 

podstatný se jeví průběh melodie - změny výšky hlasu v rámci výpovědi nebo jejího úseku, 
které se v neutrální mluvě soustřeďují do jejího posledního taktu. Popis intonačních modelů 
češtiny se dnes propracovává. Z hlediska ortoepie je důležité, aby byla na konci ukončených 
oznamovacích výpovědi  skutečně realizována kadence (klesnutí hlasem). V melodii otázek 
jsou dublety, takže ortoepický problém v podstatě nevzniká.  

2.4.4 Frázování  
Pod tímto termínem se rozumí celkové zvukové členění celku promluvy. Obecná 

pravidla lze jen těžko stanovit, protože členění pomocí pauz, přízvuku, intonace (a tempa řeči) 
přímo souvisí s obsahem sdělení. Správné frázování je obtížnější u předčítaného textu - 
předpokládá totiž plné porozumění obsahu sdělení i jeho pragmatickým složkám.  
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