
 by, bý: 

být, bych, bys, by, bychom, aby, abys, kdyby, bytí, živobytí, byt, bytná, bytový, bytost, dobýt, dobyvatel, nabýt, nábytek, 

odbýt, odbyt, neodbytný, pozbýt, ubýt, úbytek, bývat, bývalý, bydlet, obyvatel, obývat, obyvatelstvo, přebývat, přebytek, 

příbytek, nábytek, zabývat se, zbývat, zbytek, bytelný=pevný, masivní, dobytek, dobytče, dobytkářství, bydlet, obydlí, 

bydliště, bydlo, živobytí), obyčej=zvyk (obyčejný), bystrý (bystřina, bystře, bystrost), bylina (býlí, býložravec, černobýl+ 

zlatobýl =rostliny), kobyla, býk (býček, býčí, býkovec=karabáč), babyka = druh javoru  

        (Bydžov, Býkovice, Bylany, Bystr, Bystřice, Byšice, Hrabyně, Kobylisy, Přibyslav; Zbyněk, Zbyšek) 
 

být (existovat) x bít (tlouct, mlátit)       

ubýt - ubude (na váze) x ubít (usmrtit) 

zbýt - zbude (zůstat) x zbít (zmlátit)       

přibýt - přibude (přicestovat, být navíc) x přibít (hřebík) 

odbýt - odbude (provést ledabyle) x odbít (hodiny odbily půlnoc, míč)   

bydlo (příbytek) x bidlo (tyč) 

dobýt - dobude (získat, zmocnit se hradu) x dobít (zvíře, baterii)   

býlí (plevel) x bílý (barva) x bílí (natírá bílou barvou)  

nabýt - nabude (majetek, vědomosti) x nabít (natlouct někomu, vsunout náboj do pušky) 

 

 

 ly, lý: 

slyšet (slyšitelný, slýchat, nedoslýchavý), mlýn (mlynář, mlýnek, mlýnice), blýskat se (zablýsknout se, blýskavice=blesk, 

blýskavý, blyštět se), polykat (zalykat se), plynout (uplynulý, plynný, plynulý, rozplynout se, rozplývat se, plyn, plynový, 

plynárna, plynoměr, splývat, oplývat - krásou), plýtvat, vzlykat (vzlyk, vzlykot), lysý=holý (lysina, lyska= kachna),lýtko, 

lýko (lýčí, lýčený=lýkový, lýkovec, lýkožrout), lyže, (lyžař), pelyněk, plyš, (plyšový), slynout=být slavný, známý, 

plytký=mělký, vlys=ozdobný vodorovný pás na stěně (vlýsek, vlysový) 

(Mlýniště, Lysá, Lysolaje, Holýšov, Volyně, Lydie) 
 

mlýn x mlít (obilí)        blýská se x blízká (nedaleká) 

vyplývat (z toho plyne) x vyplivat (něco ven)    lyska (s lysinkou) x líska (keř, bedýnka na ovoce) 

lýčený (z lýka) x líčený (příběh, malovaný)    lyže x ližiny (trámce pod břemena) 

slynout (být slavný, oplývat slávou) x slinit    ! lišej (vyrážka), lišaj (motýl), lísat se 

 

 

 my, mý 

my=všichni, mýt (mycí, myčka, umývat, umyvadlo i umývadlo, umyvárna i umývárna, pomyje=zbytky jídla, 

mýval=medvěd, mýdlo, mydlit, mydlář, mydlina) myslet/it (mysl, myšlenka, pomyslet, pomýšlet, přemýšlet, vymyslet, 

vymýšlet, výmysl, úmysl, usmyslet si, smýšlení, smyšlenka, smysl, smyslný=erotický, nesmyslný, průmysl, myslivec, 

myslivna) mýlit se (mýlka, mylný, omyl, zmýlená), hmyz (hmyzí, hmyzožravec) myš (myší, myšina, myšilov=káně) 

hlemýžď, mýtit (mýtina, vymýtit=odstranit, vymycovat) zamykat (odemykat, nedomykat, vymykat se=být výjimkou, 

výmyk, přimykat se (k někomu) smýkat (smyk, smýčit=uklízet, smyčec, smyčka, průsmyk) dmýchat=rozfoukávat 

(rozdmýchat, dmychadlo) chmýří (ochmýřený) nachomýtnout se=vyskytnout se (ochomýtat s) mýto=poplatek(mýtné) 

mykat (mykací), výmyk,  mys=výběžek do moře, sumýš=mořský živočich 

(Nezamysl, Nezamyslice, Litomyšl, Kamýk, Mýto, Přemysl, Křesomysl) 
 

my (zájmeno 1. os č. mn.) × mi (3. pád osobního zájmena já)  mýlí se x milí (lidé) x míli (ušel) 

mýt (umývat, čistit) × mít (vlastnit)                  vymýtit (les)× vymítat (vypuzovat) ďábla 

mýval (zvíře) × míval (měl) 

 

 

 py/pý 

pýcha (pyšný, pyšnit se, zpychnout, přepych, přepychový, pýchavka= houba, pych=krádež (lesní, polní), pytel (pytlík, 

pytlíček, pytlovina, pytlák, pytlačit, pytlačení, pytláctví, pytlácký) pysk (ptakopysk, pyskatá rostlina), netopýr, 

slepýš=ještěrka, pyl=květní (opylovat, pylové, opylovač) kopyto (kopýtko, sudokopytník, lichokopytník), klopýtat 

(klopýtnout, třpytit se (třpyt, třpytka, třpytivý) zpytovat=zkoumat svědomí (jazykozpyt, nevyzpytatelný= 

nevypočitatelný) pykat=nést trest za provinění (odpykat) pýr=druh plevele (pýřavka=druh trávy) pýřit se=červenat se 

(zapýřit s, pýřavka) čepýřit se=vztekat se/nebo ptáci, (rozčepýřený, načepýřený) pyj=penis 

     (Chropyně, Přepychy, Pyšely, Solopysky, Spytihněv) 
 
pykat (být potrestán) x pikat (hrát na pikanou, na schovávanou)   pýcha (namyšlenost) x píchá (bodá) 

slepýš (ještěrka) x slepíš (lepidlem)      pyl (v květu) x pil (vodu) 

pysk (u zvířete) x pisk (pískání, také základ ptačího pera)   opylovat (hmyz květiny) x opilovat (pilníkem) 

! pilný (pracovitý), pikle (pletichy, nástrahy), pikola (flétna)   pij (rozkaz) x pyj (pohl. úd) 

 



 

 sy, sý:  

syn (synáček, synovec, zlosyn, synovský), sytý (nasytit, zasytit, dosyta, nasycený, sytost, sytič, nenasyta, do polosyta) 

sýr (syreček, syrovátka, sýrový, sýrař, sýrařství, syřidlo) syrový=neuvařený, (syrovinka=houba, syrý=vlhký, 

neútulný) sychravý=vlhký, chladný (sychravo) usychat (zasychat, vysychat, vysychání, přesychat),  sýkora (sýkořice, 

sýkorčí), sysel  (syslí, syslík, syslit (majetek), sýček (sýčkovat),syčet (sykat, zasyčet, sykot, syčení, syčák=darebák, 

sykavky=hlásky), sypat (násypka, nasypat, násyp, násypný, posypat, posyp, posypaný, zasypat, zásyp, přesypat, 

přesyp, sypání, osypky=nemoc, osypaný, sýpka=skladiště zrna, sypkovina= látka na peřiny, sypek=látka na peřiny, 

sypátko, dosypat, sesypat, odsypat, vysypat, obsypat) 

(Syrovín, Syslov, Syneč, Bosyně, Sýrovice, Sychrov) 
 

(kus) sýra x síra (chem.prvek) - kyselina sírová, sirovodík, sirný, zasířit, sirka 

syrový (neuvařený) x sýrový (ze sýra) x sírový (ze síry) 

syrý (byt, pokoj) x sirý (osiřelý, bez rodičů, samotný, opuštěný) sirotek, sirotčinec 

sypat (něco někam) x sípat (hlasitě dýchat, chraptět) 

sivý = šedivý, sinat = blednout, zesinat= zblednout 

 

 vy, vý:  
předpony vy/vý, vykat, vysoký (vysočina, vyšší, výše, výška, výšina, povýšit, vyvýšit, vyvýšenina, zvýšit, převyšovat, 

povýšenec=nafoukanec), výt (zavýt, vyjící, vytí), výskat= radostně vykřikovat (výskot, zavýsknutí), zvykat (zvyk, 

zlozvyk, zvyknout, zvyklost, navykat, navyknout, návyk, odvykat, odvyknout, obvyklý), žvýkat (žvýkací, přežvykovat, 

dožvýkat, sežvýkat, přežvýkavec, žvýkačka), vydra (vydří, vydřiduch, Povydří, vydrovka=čepičce z kožešiny vydry), 

výr (výří, výrovka), vyžle= hubeňour (vyžlátko), povyk (povykující, povykovat), výheň, cavyky=okolky, průtahy, 

vyza=ryba příbuzná jeseteru, kavyl=druh trávy 

(Výtoň, Vyškov, Vysočany, Vyšehrad, Vyžlovka, Švýcarsko) 

 
výška x vížka (věžička)         výří (soví) x víří (prach) 

výt (psi, vlci) x vít (věneček)        vysel (obilí) x visel (na stěně) 

výr (sova) x vír (pohyb vody, vzduchu) x vířit (točit se), zavířit (voda)   výskat (pištět) x vískat (ve vlasech) 

vysunutá (zásuvka) x visutý (most - visí)      vyza (ryba) x víza  (vstupní)  

!! viklat, vidět, vikýř, vichřice, vinout, vidle, vir (počítačový) i virus 

 

 zy, zý:  

brzy, jazyk (jazýček, jazykový, jazykověda=jazykozpyt, jazylka=kost nad hrtanem, dvojjazyčný, jazykolam), nazývat 

se (vyzývavý=provokativní, vyzývat - někoho, vyzývatel, ozývat se, vzývat-oslovovat např. bohy/ všechny svaté/ prosit) 

Ruzyně 

(brzičko, zívat, Zikmund, Zina, Zita) 

 
nazývat se = jmenovat se x nazívat se = hodně zívat brzy x brzičko (přípona -ičko) 

 

 


