
Slova s hláskou R 

trp, trpký, trpí, trpce, trpělivé, trpět, trpný, trpaslík, trpitel, trká, trkne,  trknout,  trh, 

t rhat ,  trhnout, trn, trnka, trní, tmy, trnout, Trnová, Trnava, Trnávka, trčí, trčet, trs, 

tržba, tržnice,  tržit ,  trmácí, trvá, trvalý, trvanlivý, trdlo, trdlice, trup, trubka, trůn, 

trubač, trubec, trubice, truhla, truhlík, truchlivý, trochu, trojka, trosky, trošku, trouba, 

troubí, t roud,  t rous í ,  trám, trup, trať,  trápí, trafika, tráva, trávník, trapné, trapič, 

trumpety, trefa, trefí, trepka, treska, trest, trénovat, trik, triko, trio, trylek, trýzeň 

metr, Petr, litr, kmotr, vítr, svetr, mistr, lotr, kilometr, alabastr, strč 

drb, drbá, drk, drká, drkot, drc, drcení, drsný, drzý, drzost, drhne, drhnout, drť, drtí, 

drtič, drtiny, drn, drnk, drnká, drnčí, drncá, Drnovice, dršťky, drží, držák, drmolí, druh, 

druhý, družný, družina, družba, družstvo, drůbež, drob, drobek, drobeček, drobná, 

drobivý, drobnost, drobnohled, droboučký, drobounký, dráb, drát, drátek, drak, dráček, 

dráha, drahý, dravec, drama, drásat, draze, draho, dráždí, drenáž, drezína, dril 

hadr, pudr, mudrc, Kudrna, kudrnky, zadrhne, jadrný, modrý, moudrý, hudruje, 

hadrový, zdraví, zdražit, nádraží, zdržet, nadrtil, vydržel, zadržel, zdrcený, vydra 

hrb, hrk, hrc, hrbol, hrbolatý, hrká, hrkat, hrkot, hrčí, hrtan, hrnec, hrníček, hrst, hrstka, 

hrdý, hrdlo, hrubý, hruška, hrubec, hrudník, hrůza, hrom, hroch, hrozny, hrozný, 

hromada, hrob, hrobník, hrobky, hroznýš, hrozba, hrouda, hroutí se, hrách, hrad, hráz, 

hrana, hranatý, hraní, hrášek, hranol, hranice, hrazda, hravý, Hradec, hryzá, hryzec, 

hryzat, hryzání 

zahrnul, zahrkal, pohrdá, pohrudnice, pohroužil, pohrozit, zhrozit se, zhroutil se, 

zahrada, Bělohrad, zahraničí, vyhrál, prohrál, prohra, nahrávka, pohroma, ohromná 

chrst, chrpa, chrčí, chrlí, chrlič, chrní, chrt, chrti, chrup, chrom, chrobák, chromový, 

chroupati, chrám, chrání, chrápe, chraptí, chrapot, chraptivý, chrást, chrastit, Chrást, 

chrastítko, chrochtá, chromý 

vichr, machr, ochrana, záchrana, pochroumaná, schrupnul si, schránka, čechrá, sychravý 

krb, krby, krk, krčí, krční, krkavec, Krkonoše, krkovička, krtek, krtina, krmí, krmítko, 

krmič, krmivo, krmník, krvácí, kruh, krůta, krutý, krupice, krupička, krůček, krůpěj, 

kružidlo, kružítko, krop, krok, krov, kroj, kropí, kromě, krotí, krotký, krovky, krokodýl, 

kronika, kroupy, kroutí, kroužek, krouží, krab, kraj, král, krám, kráva, krabice, kráčí, 

krade, krajan, krajáč, krajíc, krajta, králík, Králíky, krajka, krása, krajina, Krakonoš, 

krátký, krápník, kreslí, krejčí, krém, kremace, kreslička, kryt, krychle, krysa, krystal, 

krytina, kritika 

cukr, pokrm, záškrt, škrtá, pokrčil, zákrsek, skrčil se, skrz, kokrháč, mokrý, jiskry, jikry, 

okraj, ukrutný, dvakrát, cukroví, pokrok, výkres, skráně, skrojek, skrýše, skromnost, 

tenkrát, okrasy, zákryt 

graf, gram, gramofon, granát, gramotný, gramatika, grafika, grošák, groš, groteska, 



Grónsko, grobián, grešle, grimasa 

biograf, dekagram, kilogram, diagram, tygr, angrešt 

brk, brkne, brkat, brčko, brknout, brtník, Brno, brnká, brní, brnění, brňavka, brvy, brzy, 

brzo, brzičko, brzdy, brzdí, brus, bručí, brusle, bruslí, brusinky, bručoun, brunetka, 

brumlá, brusič, Bruntál, brok, brom, brož, bronz, brod, broček, brokát, broskev, Brodek, 

brouk, brouček, brousek, broukat, brousit, Broumov, brána, branka, brašna, brázda, 

branec, Brandýs, bradla, brada, bránice, brání se, Bratislava, Brazílie, brečí, brekot, 

brek, brejlovec, brýle, brynza, brynda, brikety, brigády, Brit, brloh, Brdy 

bobr, habr, zubr, obr, obrna, obrněný, dobrý, obrana, obrátil, obrácený, zbrusu, zbrklý, 

obraz, sebral, ubrus, ubrousek, obrok, obrať, kobra, obrys 

prchá, prchat, prchnout, prchlivý, prchat, prst, prsten, prsk, prskat, prskavka, prší, prvý, 

první, prvosenka, prvky, prut, pruh, prudký, průběh, průvan, průjem, průnik, průdušky, 

průchod, průjezd, průkaz, průplav, průsmyk, průvodce, průvodčí, pružit, pružina, 

pružný, proč, proto, proti, pro, prodává, projev, prohlídka, proměna, prosit, prosby, 

provaz, provoz, proud, proutek, proužek, prak, prach, prásk, práh, Praha, práší, prášek, 

pramen, práce, prase, prát se, pračka, prádlo, prádelna, pravý, právě, pravda, prázdno, 

prázdniny, pralinky, pravítko, praxe, Prešov, prezident, prémie, pryč, pryž, prý, princ, 

prýští, prima, průtrž, protrhat 

kapr, kopr, čupr, poprchávat, teprve, naprší, oprava, poprava, doprava, po pravdě, 

správný, správce, spravovat, kapradí 

vrk, vrká, vrkot, vrků, vrch, vrchní, vrchol, vrcholný, vrchovatý, vrba, vrbina, vrbka, 

vrč, vrčí, vrčet, vrhá, vrhač, vrt, vrtám, vrták, vrtačka, vrtěti, vrtivý, vrtkavý, vrtnout se, 

vrtochy, vrtošivý, vrtule, vrstva, vrstevník, vrstevnice, vrší, vršek, vrz, vrzá, vrzavý, 

vrznout, vrub, v Rusku, v Rumunsku, v rukávu, v ruce, v ročníku, v růži, vroucí, 

vroubek, vroucně, vrozená, v rohu, v Rovni, v roce, v rodině, vrak, vrána, vrata, vrabec, 

vráska, vrátný, Vranov, vrazit, Vratislav, v révě, v rendlíku, v redakci, v republice 

povrch, navrch, svrběl, vyvrtal, tvrdí, havran, návrat, kolovrat, odvrátil, Evropa, 

zvrhnul, zvrátil, zvrtal, zvroucněl, závratě, zavrčel, zavrněl, svrchník 

frk, frká, frkat, frnk, frnká, frnknout, frč, frčí, frčet, frnčet, frnět, frank, fráček, Franta, 

Frantík, Fráňa, František, Francie, francouzština, franština, fránina, fraška, fráze, freska, 

frekvence, Frenštát, fronta, Frič, Frýda, Frýdek, Frinta 

kufr, kafr, zafrkal, ufrknul 

mrk, mrká, mrknout, mrkev, mrkvička, mrholí, mrva, mrňavý, mrzne, mrzet, mrznout, 

mrzutý, mrštný, mrštit, Mrštík, mrtvý, mrtev, mrtvice, mrtvola, mručí, mručet, mručivý, 

mrož, mrak, mračno, mráčky, mráz, Mrázek, mrazík, mrazivý, mrazení, mražená, 

mravenec, mraveniště, mrákoty, mravy 

Kemr, humr, zamračeno, zamručel, zamrzlý, omráčil, zmrzlina, smrštit se 



srp, srk, srká, srpen, srna, sršeň, srdce, srdečný, srdcovitý, srnec, srneček, srnčí, srkat, 

srst, srdnatý, srdéčko, srdíčko, Srbsko, srub, srůst, srovnat, srostly, srozumitelný, 

sroubený, sráz, sraz, srázný, srazit se, srážka 

zrní, zrno, zrnko, zrníčko, zrnitý, zrzavý, zrcadlo, zrcátko, zrcadlení, zručný, zrušit, 

zrůžovět, z ruky, zrudnout, zrůda, zrousá se, zrovna, zrozený, zrodit, z roviny, z rodu, 

zrak, zrána, zrát, z rákosí, zrada, z radosti, zrakem, zralý, zraněný, zrezivělý, z rendlíku, 

z republiky, zrýt, zrychlit, z rychlíku, z rýže, z rybníka 

uzraje, zázrak, vyzrálý, uzrálo, nezranitelný, vyzrazený, nezrušil, nazrzlý 

crk, crčí, crká, crkot, crčet, crnk, crnknout, Crha 

črtá, črty, črt, črtat, črtnout, načrtnul, náčrtník, náčrt 

šrot, šroub, šroubek, šroubeček, šrám, Šrámek, šramot, šramotit, šrafovat, šrafa, 

šroubovák 

našroubuj, pošramotit 

žrát, žravý, žralok, žrádlo, žrout 

strk, strnad, strpení, strčil, petrklíč, petržel, utržil, kotrmelec, utrhnul, strnul, chatrč, 

strhnul, strhal, strkal, čtrnáct, nepatrný, chatrný, opatrně, netrpí, strniště, otrhá, zatrhne, 

chytrá, pátrá, patro, jitro, otrava, potrava, potraviny, zítra, citron, ostrý, ostruhy, nástroj, 

zatroubil, utrousil, struna, strava, straka, stráň, strašný, strach, stráž, starosti, stránka, 

stroj, strom, strop, struna, stručně, stroupek, strouhá, strejda, strýc, strýček, ztrestal, 

ztrácí 

rub, ruch, Rus, ruka, rukáv, ruda, Rudolf, rubal, rubl, rubín, ruší, růže, různý, růst, 

Rumunsko, rušný, růžek, ručkovat, ručení, rušení, rumělka, ruměnec, rukavice, ručka, 

Rubeš, rod, rok, rov, rovnice, rovná se, rovnítko, rovina, rovinka, roj, rojnice, roh, 

rohový, rohatá, rohatec, roháč, roháček, rošt, roštěnka, roštěná, roštěnec, robátko, 

rodina, rodný, rodiště, rohlíky, rohožka, rokle, roklina, role, roleta, román, ropucha, 

rosa, rosený, rosnička, rostlina, rostlinstvo, rovník, rovněž, rovnováha, rozbil, rozdal, 

rozemlel, roznesl, rozehnal, rozhodl, rozhlas, rozmach, rozmanitý, rozpustilý, roztomilý, 

rozpočet, rozum, rozumí, rozumný, rožeň, rozvodnit, roub, roubovat, roubování, rouška, 

Roudnice, rak, ráček, ráčkovat, ráčit, rád, radit, radnice, radní, rada, radost, rádlo, 

radlice, rám, rámeček, rámovat, ráz, rázný, ráznost, ráj, ráfek, rafička, ras, racek, rachot, 

raketa, rakev, rákos, rákosí, rameno, ramínko, ramenatý, ráno, rána, rampa, rampouch, 

ranec, raneček, rasa, rašelina, razítko, Rakovník, rek, ret, rej, rejsek, rez, rébus, recept, 

recitace, redakce, regály, reklama, republika, réva, révoví, rezatý, rehek, rezeda, rýt, rýč, 

ryčný, rys, rýsovat, ryba, rybník, rým, rýma, rýha, rychle, rychlík, rýpat, rytec, rytmus, 

rytmika, rýžák, rýže, ryzec, Rychnov, rizoto, Ribana, ryzí, ryzák, rvát, rváč, rvačka, 

rvaní, rty, rmoutí se, rzivý, rtuť 

vítr, mistr, kmotr, svetr, lotr, Petr, metr, kilometr, alabastr, vichr, habr, hadr, bagr, kufr, 

kafr, cukr, okr, obr, tygr, vor, bor, tvor, spor, Nor, pór, pár, var, tvar, vzor, mor, sýr, mír, 



žír, ponor, katar, kanár, bazar, husar, škvor, netopýr, teploměr, dvůr, pivovar, lihovar, 

amatér, vlhkoměr, netvor, úkor, chór, motor, papír, komár, do hor, hovor, úder, jeseter, 

ještěr, nátěr, sběr, car, tolar, dolar, ovar, výr, vývar, kur, tur 

nabral, nabrousil, obratný, dobrý, ubrousek, obrana, obrázek, Poděbrady, vybraný, 

nýbrž, adresa, pozdrav, moudrý, hadry, nadržuje, vydrhne, vydrží, modrý, načrtnout, 

Afrika, v kufru, na Frantu, na frontě, do Frýdku, na grotesku, angrešt, dekagram, 

monogram, diagram, fotograf, fotografie, biograf, náhrada, zahrada, výhrada, ohrada, na 

hromadě, vyhráli, výhradně, zachránil, vychrtlý, zachrastit, načechraný, ukrutný, nákres, 

stokrát, okres, okrasa, okrasný, na kraji, chudokrevný, vykročit, nakropit, vykrmit, 

zamrzlý, zamračeno, zamrkal, vymrštil, zamručel, náprava, doprava, oprava, poprava, 

zpráva, kapradí, zaprášit, vyprahlý, spravit, teprve, vyprchalo, nesrozumitelný, 

nesrovnal, našrouboval, pošramocený, zašramotil, petrklíč, utržil, petržel, potrhlý, 

natrhat, natržený, nepatrně, vytrpět, potrava, ponrava, zítra, pátrání, patrně, opatrně, 

nepatrně, vychytralý, povrchní, nevrlý, vývrtka, cvrček, čtvrtek, závratný, navrátil, 

čtvrtina, uzrávat, nezranitelný, nezrušil, vyzradit, nazrzlý, nažraný, smrži, zrušení, 

vzrušení, sežraný, zázrak 

barevná, baret, barák, baráček, barikáda, beran, beránek, berunka, beruška, borový, 

borovice, borovička, bujarý, dareba, darebák, dárek, dáreček, darovat, daruje, zavírá, 

varuje, horuje, churaví, horem, hora, Horák, Horáček, horal, choroba, cholera, čára, 

pára, Jára, kára, kůra, fůra, Jura, můra, důvěra, Věra, éra, míra, díra, Jíra, škvíra, úměra, 

uran, hurá, borůvky, bory, javory, bačkory, otvory, nestvůry, Irena, Marie, Maruška, 

karafiáty, karabiny, kabaret, kamarád, kamarádka, karavana, karavan, komora, motorek, 

dárek, Jarek, párek, Marek, korek, koráb, koroptev, koruna, orel, koryto, kytary, 

meruňka, meruna, mírový, dary, vory, spory, póry, dvory, teploměry, morek, Mourek, 

národ, náramek, naruby, nerad, nora, Dora, Dorotka, porota, obora, oborávat, orat, 

okorávat, paráda, párátka, pero, péruje, pivovary, tábory, starý, berou, Beroun, s Věrou, 

s Jírou, pod kůrou, tvaroh, paroh, Karel, tyran, ubírá, umírá, zavírá, úroky, úryvek, 

úroda, bourec, cáry, cigareta, čaruje, čaroděj, čarodějnice, čára, čárat, čtverec, dorazí, 

dozírá, dorozumí se, haraší, herec, horolezec, karas, kučeravý, mezera, mizera, maškara, 

náruživý, náruč, naráz, nerosty, narůstá, pazourek, paroží, porazí, porážka, porost, 

dorost, výrostek, severák, síra, sirup, sirotek, staroba, sýkora, syrový, široký, škvarky, 

výročí, vzdoruje, vzpoura, zároveň, zárodek, zaručí, zarůstá, zbourá, žirafa, horký, 

červený, torna, tvorba, okurka, arch, cirkus, čerpadlo, šermuje, nadarmo, farma, nervy, 

orli, kůrka, horký, horský, Marta, parta, kurty, Věrka, Mirka, Jirka, dírka, zástěrka, 

utěrka, stěrka, pekárna, tavírna, udírna, pozorný, horlivý, určitě, urval, urna, urputný, 

urgovat, orloj, Orlík, orlice, orkán, orgán, orný, armáda, Arnošt, Arnold, Arne, archiv, 

Arbes, erb, Erben, Irma, Irsko, Irča, komůrka, kůrka, muchomůrka, turnaj, zurčí, kručí, 

forma, norma, normální, horko, herna, herka, zornice, párky, bárky, polárky, Karlík, 

perlík, Karla, perla, berla, narcis, perník, pírko, žert, čert, červ, černý, červen, horší, 

starší, širší, morče 

mrakodrap, dobrodruh, krasobruslení, krátkozraký, bystrozraký, program, prohra, 

provrtal, probral, prostranství, průprava, dobrosrdečný, bratrský, trojhránky, 

královéhradecký, královédvorský, chrabrý, brambory, bramborák, brambor, brambora, 

rozvrh, rozprava, rekreace, rozebral, rozvrátil, rozvrat, referent, referát, roura, rozevíral, 

rozpáral, rozruch, rozrušený, roztržka, roztrhaný, praporečník, praporek, preparát, 



propírat, trojbarevný, vrávorati, prozíravost, rozkrájet, perokresba, rubrika, cukrovar, 

projektor, profesor, instruktor, propagátor, traktor, reflektor, regulátor, redaktor, revír, 

revírník, rozbor, rozpor, rozhovor, revolver, mramor, ilustrátor, recitátor, kreslírna, 

brusírna, škrobárna, marnotratný, nadprůměrný, podprůměr, reformy, reportáž, 

rezervoval, elektrárna, cisterna, karosárna, literatura, literární, cukrovar, parketárna, 

hazardér, purpur, transformátor, prokurátor, reformátor, reportér, repertoár 

 

 



Slova s hláskou R + L v jednom slově 

lyra, role, litr, lotr 

roleta, ruleta, korále, gorila, roláda, cholera, regule, rogalo, lyrika; vrtule, mrholí, orlice 

král, hrál, bral, pral, gril, zrál; flirt 

malér, dolar, korál, Karel, Libor, horal, regál; drdol, brloh; Rudolf 

perla, berla, rokle, larva, libra 

Karlík, rychle, ryngle, rychlík, rohlík, lektor; kastrol, rozklad, prskal, strnul 

truhla, prádlo, bradla, brusle, rendlík, krychle; oral, orel; Orlík, orloj 

brýle, Klára, zralý; králík, klavír, zradil; hrdlo, trdlo; Kreml, lustr, filtr 

problém, průklep, průhled, průplav, blinkr, sklárna, strhnul, zkrátil, prasknul 

perlivý, perlový, trhlina, patrola, kultura, reklama, velryba 

troleje, petrolej, rypadlo, karamel, generál, normální, morálka, polárka, balírna, 

protokol, krahulík, krokodýl, truchlivý, pralinka, telegram, kontrola, lumpárna, pravidlo, 

prokletý, průmysl, karambol, kardinál, krotitel, prohlídka, kriminál, klarinet, vrtulník, 

struhadlo, glycerin, skleróza, trpaslík, prasklina, petrklíč, kraslice, zarostlý, rostlina, 

strašidlo, jitrocel, kavalír, drobnohled, prstoklad, škarohlíd, zrcadlo 

Karolína, vytrvalý, vytrhaný, malárie, milodary, hrbolatý, propletený, republika, 

okoralý, materiál, rozlomený, rozzlobený, rozlitý, rozladěný, protiklad, prohlášení, 

trampolína, kolovrátek, kratochvíle, modrobílý, kotrmelec, trpělivý, kormidelník, 

červenobílý, kilogram, rozuzlení 

rybolov, paroloď, rokenrol, revolver, kreslírna, legrace, Karkulka, kremrole, pravolevý 

minerální, smrtelný, paroplavba, pravdomluvný, marmeláda, krkolomný, Kleopatra, 

kudrlinky, cirkulárka, leporelo, regulérní, rychlodráha, elektrárna, perlorodka, 

králíkárna, literatura, radiolokátor, neproniknutelný 

kontrolní prohlídka, perlový náhrdelník, klavírní virtuóz, Karlovarský porcelán, 

orchestrální skladba, prohlídka elektrárny, Liborovy brýle, královna Kleopatra, litr 

petroleje, krotitel krokodýlů, nenapravitelný lotr, perlivá minerálka, rozzlobený 

kormidelník, pravidla rulety, krkolomný kotrmelec, mikrovlnná trouba 

Jarmila ztratila brýle. Karolína trhala ryngle. Zrcadlo se rozbilo. Paroloď ztroskotala. 

Marcela rozlila minerálku. Vrátil rozbitý kolovrátek. Opravil rozladěný klavír. Královna 

Kleopatra roztrhla perlový náhrdelník. 

 


