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TvoTvořřeneníí slov v slov v ččeešštintiněě

PravopisnPravopisnéé problprobléémy my 
ppřři odvozovi odvozováánníí



PravopisnPravopisnéé problprobléémy pmy přři odvozovi odvozováánníí::

1. 1. PPřři tvoi tvořřeneníí ppřříídavných jmen vztahových pdavných jmen vztahových přřííponamiponami
-- skýský, , -- ckýcký::
PPřř. Praha + . Praha + -- skýský prapražžský            praský            pražžššttíí

Vltava + Vltava + -- skýský vltavský            vltavvltavský            vltavššttíí
DobDobřříšíš + + -- skýský dobdobřříšíšský            dobský            dobřříššíššttíí

!  Rusko + !  Rusko + -- skýský ruský           ruruský           ruššttíí
!  M!  Měělnlníík + k + -- ckýcký mměělnický           mlnický           měělnilniččttíí

( Dv( Dvěě s nebo c vedle sebe splývajs nebo c vedle sebe splývajíí v jedno, navv jedno, navíícc
kk se mse měěkkččíí vv cc.).)

! ! JeJe--li poslednli posledníí souhlsouhlááskou zskou záákladovkladovéého slovaho slova k, h k, h 
nebo nebo chch, , mměěnníí se: k + se: k + -- skýský ckýcký ((otrocký, otrocký, řřecký)ecký)
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h + h + -- skýský žžskýský ((prapražžský, volský, volžžský, zbiroský, zbirožžský)ský)
chch + + -- skýský ššskýský ((adradrššpapaššský, kazaský, kazaššský)ský)

!  Ale:   !  Ale:   ČČechy + echy + -- skýský ččeesský         ký         ččeeššttíí
!  !  Ve slovech typu JablonnVe slovech typu Jablonnéé a Hostinna Hostinnéé dvdvěě nn

ppřři tomto odvozovi tomto odvozováánníí splývajsplývajíí ( ( jablojablonnský,ský,
hostihostinnský).ský).

2. 2. Pokud konPokud konččíí slovotvorný zslovotvorný zááklad na klad na ––n a pn a přřididáávváámeme
ppřřííponu ponu ––nýný, , zzůůststáávajvajíí 2 2 ––nn-- vedle sebevedle sebe::
PPřř.  k.  káámen + men + -- nýný kamekamennnnýý

jeskynjeskyněě + + -- nníí jeskyjeskynnnníí
rrááno + no + -- nníí rarannnníí ( ! Pozor: ra( ! Pozor: rannéé obdobobdobíí))

!  Ale:  d!  Ale:  dřřevo + evo + -- ěěnýný ddřřevevěěnnýý
vlna + vlna + -- ěěnýný vlnvlněěnný  ( ! Pozor: krý  ( ! Pozor: kráátkovltkovlnnnný)ý)
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3. 3. BalBaliiccíí pappapíír,r, hoholiliccíí strojek, plnstrojek, plniiccíí pero, honpero, honiiccíí pespes
(trvalý stav, trval(trvalý stav, trvaláá vlastnost,vlastnost, funkce, schopnost)funkce, schopnost)

!  Ale: !  Ale: žžena balena balííccíí pappapíír, mur, mužž holholííccíí se pse přřed zrcadlem,ed zrcadlem,
stroj plnstroj plnííccíí pepeččivo, pes honivo, pes honííccíí kokoččkuku ((ččinnostiinnosti
prpráávvěě probprobííhajhajííccíí, vykon, vykonáávanvanéé))

4. 4. Pozor na 2. stupePozor na 2. stupeňň ppřříídavných jmen davných jmen –– ppřřííponypony
--šíší, , --íí, , --ejejšíší, , --ěějjšíší::
PPřř.: rozum.: rozumnný       ý       rozumrozumnn--ěějjšíší

kolmý         kolmý         kolmkolm--ěějjšíší
hrubý        hrubý        hrubhrub--šíší
mměěkký         kký         mměěkkčč--íí (druh(druhéé ––kk-- se zmse změěkkččíí v v ––čč--))
tenký          tenký          tentenčč--íí
snadný          snadný          snasnazz--šíší nebo nebo snadnsnadn--ěějjšíší
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5. 5. PPřři tvoi tvořřeneníí ppřředponamiedponami::
PPřř. : . : nejnej-- + jasn+ jasněějjšíší nenejjjjasnasněějjšíší (p(přříípad)pad)

!  Ale: ne!  Ale: ne-- + jasn+ jasněějjšíší nenejjasnasněějjšíší (m(méénněě jasný)jasný)
nejnej-- + jednodu+ jednoduššíšší nenejjjjednoduednoduššíšší

!  Ale: ne!  Ale: ne-- + jednoduchý         ne+ jednoduchý         nejjednoduchýednoduchý
rozroz-- + zlobit        ro+ zlobit        rozzzzlobitlobit
obob-- + jet        o+ jet        objbjet   (x obet   (x oběěd)d)
nejnej-- + + úúspspěěššnněějjšíší nejnejúúspspěěššnněějjšíší

6. 6. Pozor na psanPozor na psaníí ––nn-- nebo nebo ––nnnn--::
PPřř.:  vina        vi.:  vina        vinn--nnýý, vi, vinn--eenn, vi, vinn--nna, via, vinn--nno,o,

vinvin--ííkk, vin, vin--iceice
den        den        dedenn--nníí, (de, (denn--nno)deo)denn--nněě,,

denden--ííkk
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1. Z podstatných jmen vytvo1. Z podstatných jmen vytvořřte pte přříídavndavnáá, spojte je , spojte je 
s vhodným podstatným jms vhodným podstatným jméénem a celnem a celéé spojenspojeníí
ppřřeveeveďďte do plurte do pluráálu:lu:

Vzor: Praha Vzor: Praha –– prapražžský student ský student –– prapražžššttíí studentistudenti
Brandýs Brandýs --
DomaDomažžlice lice --
RakovnRakovníík k --
HradiHradiššttěě --
IndonIndonéésie sie --
ddííttěě --
ZZáábbřřeh eh --
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2.2. PPřřeveeveďďte dote do plurpluráálu a napilu a napiššte:te:
ččernoernoššský chlapec, ský chlapec, žžatecký rodatecký rodáák, veltruský a krok, veltruský a kro--
mměřěříížžskýský rodrodáák, malik, maliččký jeký ježžek, saský vlek, saský vláádce, mdce, měěstskýstský
strstráážžnníík, holik, holiččský uský uččeeňň, adr, adrššpapaššský ochrský ochráánce, munce, mužžskýský
hrdina, velký bojovnhrdina, velký bojovníík, mok, mořřský krab.ský krab.

3. Dopl3. Doplňňte bute buďď jedno, nebo dvjedno, nebo dvěě ppíísmena:smena:
ViVi-- ý stý střřik, ik, zkuzkuššee-- ý ý kamekame--ííkk, , potrestapotresta-- ý ý vivi-- ííkk, se, se-- áá
rýma, ranrýma, ran-- éé brambory, babibrambory, babi-- inyiny pohpoháádky, nedky, ne-- ednaedna
vesnice, vesnice, nejplanejpla-- íí zvzvíířře, e, rumruměě-- ý obliý obliččej, ej, EviEvi-- inoino tata--
jemstvjemstvíí, m, měě-- ououččkkáá pepeřřina, ina, šškolnkolníí dede-- ííkk, m, měě-- ý tvaroh,ý tvaroh,
pracovat depracovat de-- odeode-- ěě (ka(kažždý den), hlasitdý den), hlasitěě oo-- dychovaldychoval,,
ppééci v malci v maléé ppíí-- e, e, bebe-- tarostnýtarostný chlapec, pevnchlapec, pevnéé obob-- ttíí..
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4. Pou4. Použžijte slov ve vijte slov ve věěttěě, aby vynikly rozd, aby vynikly rozdííly mezi nimi:ly mezi nimi:
sbsběěh h –– zbzběěh, zhlh, zhléédnout dnout –– shlshléédnout, sprdnout, sprááva va –– zprzprááva, va, 
smazat smazat –– zmazat, nejednoduchý zmazat, nejednoduchý –– nejjednodunejjednoduššíšší, , 
plnicplnicíí –– plnplnííccíí, poddaný , poddaný –– podaný, sbpodaný, sbíít t –– zbzbíít, honict, honicíí ––
honhonííccíí

5. Opravte chyby:5. Opravte chyby:
KaKažždodendodeníí veveččernerníí prochprocháázky jsou zdravzky jsou zdravéé. . NavNavššttěě--
vujivuji vinýviný sklep.Nesklep.Neččti mti můůj dennj denníík. Prvk. Prvňňááččci se uci se užž
naunauččili plynnili plynněě ččííst. Telefonnst. Telefonníí budka nenbudka neníí v provozu.v provozu.
BudeBudeččttíí obobččananéé jsou spokojeni. Hledjsou spokojeni. Hledáá se skutese skuteččnýný
vinnvinnííkk. . ŘŘííkkáám ti to m ti to dendeněě. Str. Stráávili jsme pvili jsme pěěkný den.kný den.
Choval se dojemnChoval se dojemněě a skromna skromněě. Byl asi posledn. Byl asi posledníí
objetobjetíí vváálky. Ulky. Užž jsem jsem rozlobenrozlobenáá. Kup bal. Kup balííccíí pappapíír.r.
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SprSpráávnvnáá řřeeššeneníí::

cvcv. 1. 1: brandýský : brandýský –– brandýbrandýššttíí, doma, domažžlický lický –– domadomažžliliččttíí, rakovnický, rakovnický
-- rakovnirakovniččttíí, hradi, hradiššťťský ský –– hradihradiššťťššttíí, indon, indonééský ský –– indonindonéšéšttíí,,
dděětský tský –– dděěttššttíí, z, záábbřřeežžský ský –– zzáábbřřeežžššttíí

cvcv. 2. 2: : ččernoernoššššttíí –– žžateateččttíí –– veltruveltruššttíí a kroma kroměřěříížžššttíí –– malimaliččccíí ––
sasaššttíí –– mměěststššttíí –– holiholiččššttíí –– adradrššpapaššššttíí –– mumužžský ský –– velcvelcíí –– momořřššttíí

cvcv. 3. 3: vinný : vinný –– zkuzkuššený ený –– kamenkameníík k –– potrestaný vinpotrestaný viníík k –– sennsennáá ––
ranranéé –– babibabiččččiny iny –– nejedna nejedna –– nejplanejplaššíšší –– rumruměěný ný –– EviEviččččino ino ––
mměěkoukouččkkáá –– dendeníík k –– mměěkký kký –– dennodenndennodenněě –– oddychoval oddychoval ––
v pv píícce cce –– bezstarostný bezstarostný –– objetobjetíí

cvcv. 4. 4: sb: sběěh lidh lidíí x vojenský zbx vojenský zběěh, zhlh, zhléédnout film x shldnout film x shléédnout doldnout dolůů,,
sprsprááva objektu x novinovva objektu x novinováá zprzprááva, smazat tabuli, zmazat se va, smazat tabuli, zmazat se 
od barev, nejednoduchý od barev, nejednoduchý úúkol x nejjednodukol x nejjednoduššíšší řřeeššeneníí, plnic, plnicíí peropero
x x žžena plnena plnííccíí formu, poddaný formu, poddaný ččlovlověěk x podank x podanáá ruka, sbruka, sbíít prknat prkna
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k sobk soběě x zbx zbíít nt něěkoho, honickoho, honicíí pes x chlapec honpes x chlapec honííccíí psapsa
cvcv. 5. 5: ka: kažždodenndodenníí –– vinný vinný –– dendeníík k –– budebudeččššttíí –– vinviníík k –– denndenněě ––

oboběěttíí –– rozzlobenrozzlobenáá -- balicbalicíí
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