
 

 

 

 

VÁNOČNÍ PRAVOPISNÝ TAHÁK 
... ANEB JAK NĚKOMU SPRÁVNĚ POPŘÁT HEZKÉ SVÁTKY 

1. Názvy svátků:  

Názvy svátků se píší s velkým počátečním písmenem. Pokud jde o název složený z více slov, velké je pouze 

první písmeno celého výrazu. 

• Vánoce  

• Štědrý den, Štědrý večer 

• Boží hod, Hod boží, Boží hod vánoční nebo Hod Boží  

Napíšeme-li Hod Boží s oběma písmeny velkými, vyjadřujeme tím náboženskou úctu.  

• Nový rok  

• Tři králové 

 

2. Odvozená přídavná jména a příslovce:  

Přídavná jména a příslovce odvozená od názvů svátků se píší v češtině tradičně s malým písmenem. Nejde 

totiž o oficiální název, ale pouze o obecné pojmenování. Stejně tak je tomu i v případě odvození od názvů 

svátků.  

• vánoční svátky, vánoční čas, vánoční pohoda 

• štědrovečerní atmosféra 

• novoroční předsevzetí  

• tříkrálová sbírka 

 

3. Betlém vs. betlém, Ježíšek vs. ježíšek, advent: 

Některá slova se mohou vyskytovat v češtině ve variantě s velkým i malým počátečním písmenem.  

• Betlém (město, ve kterém se narodil Ježíšek) vs. betlém (výtvarné zobrazení Ježíškova narození) 

• Ježíšek (označení samotného Ježíše nebo také Štědrého dne) vs. ježíšek (označení nadílky) 

• advent, adventní neděle  

Slovo advent je dle platných pravopisných pravidel považováno za slovo druhové, píše se proto 

s malým písmenem. Stejně tak píšeme i jednotlivé adventní neděle: železná 

neděle, bronzová neděle, stříbrná neděle, zlatá neděle.  

(Rozdíl např. oproti Květné neděli, která se slaví o Velikonocích).  

 

 



 

 

 

 

 

4. Pár rad na závěr:  

• V češtině má 7. pád slova Vánoce dvě možné varianty: Vánoci i Vánocemi, např. před Vánoci, 

před Vánocemi.  

• 1. ledna slavíme svátek Nový rok. Pokud chceme někomu popřát úspěšný nejen první den v roce, 

ale celý nadcházející rok, použijeme výraz nový rok s malým písmenem.  

• Výraz Tři králové označuje svátek, který slavíme 6. ledna. Pokud mluvíme o postavách jako 

takových, píšeme tento výraz s malým písmenem, tedy tři králové. Jde o obecné označení tří 

mudrců, králů, kteří se přišli do Betléma poklonit Ježíškovi.  

• Při psaní vánočních a novoročních přání vyjadřujeme druhým úctu. Měli bychom proto psát velké 

písmeno V ve všech tvarech osobního zájmena Vy a přivlastňovacího zájmeno Váš. 

 

5. Příklady vánočních přání:  

• Přejeme Vám krásné Vánoce a úspěšný nový rok. 

• Příjemné prožití vánočních svátků a mnoho štěstí v novém roce. 

• Pohodový advent, krásné Vánoce a pohádkový Štědrý večer. 

• Radostné prožití vánočních svátků, mnoho štěstí, pevné zdraví a spoustu osobních i pracovních 

úspěchů v novém roce. 

• Příjemné prožití vánočních svátků a mnoho úsměvů a hezkých setkání v roce nadcházejícím. 

 
 

 

 

 

 

 

Zdroje:  

https://jakubmarek.com/vanoce-a-cestina-v-cem-se-dela-nejvic-chyb-a-na-co-si-dat-pozor/ 

https://www.meriva-preklady.cz/clanek/vanocni-prani-chyby-pravopis_74 

https://jakubmarek.com/vanoce-a-cestina-v-cem-se-dela-nejvic-chyb-a-na-co-si-dat-pozor/
https://www.meriva-preklady.cz/clanek/vanocni-prani-chyby-pravopis_74

