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Přípony -ský, -ští (zápis) 

1) princip tvorby 

je jednoduchý - ke kořeni se přidává přípona -ský nebo -ští (-ští je podoba přípony -ský pro 1. pád čísla množného rodu 

mužského životného) 

Ochoz 

ochoz + ský  ochozský 

ochoz + ští  ochotští 

někdy se podoba kořenového morfému před těmito příponami mění nebo je pravopis komplikován odlišnou výslovností 

2) kořenový morfém 

a) odsouvání koncovky 

|Vltav|a 

vltav + ský  vltavský 

vltav + ští  vltavští 

b) odsouvání části kořenového morfému 

u podstatných jmen končících na -sk, -sko se odsouvá tato část 

odsouvá se koncové -k, -ka, -g, -gh (v případě jmen přejatých) 

Aljaška 

aljaš + ský  aljašský 

aljaš + ští  aljašští 

c) změna kořenového morfému končícího na -s 

protože v českém slově (kromě citoslovcí) nemohou být dvě s za sebou a přípona -ský začíná na s, vynechává se 

v kořenovém morfému končícím na -s toto koncové -s, k takto upravenému morfému se potom přidává nejen přípona 

-ský, ale i přípona -ští  

Nová Ves 

novoves + ský  novoveský 

novoves + ští  novoveští  

d) změna kořenového morfému končícího na -h, -g, -ch 

tyto souhlásky se mění podle pravidel o změnách kmenové souhlásky (h  ž, g  ž, ch  š …)  

|Prah|a 

       

praž + ský  pražský 

       

praž + ští  pražští  

3) výslovnost 

komplikuje pravopis, protože většina souhláskových skupin se píše jinak, než se vyslovuje; výslovností se při pravopisu nedá 

zmást pouze ten, kdo zná princip tvorby 

a) zdvojené souhlásky se vyslovují jako jedna 

krkonošští    *krkonoští+ 
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b) asimilace znělosti 

když znělé a neznělé souhlásky tvoří skupinu, řídí se výslovnost podle druhé z nich, tedy např. je-li druhá souhláska 

znělá, celá skupina se vyslovuje zněle a naopak 

pražský    *prašský+ 

4) pravopis velkých a malých písmen 

přídavná jména tvrdá a měkká odvozená od jmen vlastních se píší s malým počátečním písmenem, přídavná jména 

přivlastňovací odvozená ze jmen vlastních se píší s velkým počátečním písmenem 

podle tohoto pravidla se přídavná jména s příponou -ský, -ští píší jakožto tvrdá s malým počátečním písmenem 

Praha  pražský 

5) podobně jako přípona -ský, -ští se chová také přípona -cký, -čtí 


