
El árbol
está

detrás de
la casa.

El perro
está al
lado de
la casa.

ŠPANĚLSKÉ PŘEDLOŽKY

A PŘÍSLOVCE V KOSTCE



Vítejte v online kurzu zaměřeném na španělské
předložky a příslovce!

¡Hola!

Jmenuji se Marie Horáková,
jsem lektorka španělštiny na
volné noze a také pomáhám
samoukům v jejich samostudiu
cizích jazyků. Jsem ráda, že
zakoupením tohoto kurzu ses
rozhodl/a na sobě pracovat a
posouvat se ke tvému cíli. 

Tento kurz vznikl pod záštitou projektů Café
con Aroma a Nadšení samoukové. Doufám,

že si z kurzu odneseš to, co právě
potřebuješ a obohatí tvé vědomosti ve

španělském jazyce.
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Místní předložky
a příslovce místa

El avión voló sobre la ciudad. - Letadlo
letělo nad městem.

Pusieron el kayak encima del coche. - Dali
kajak na auto.

SOBRE (nad, na, o)

El gato está durmiendo sobre el sillón. - Kočka spí
na křesle.

Ayer vi un documental sobre la comida asiática. - Včera
jsem viděl/a dokument o asijském jídle.

Další význam předložky "sobre":

ENCIMA DE (nad, na)



Další významy slova "encima":

No me devuelves el dinero que te presté y encima te
enojas conmigo. – Nevracíš mi peníze, které jsem ti

půjčil, a navíc jsi na mě naštvaný.

Como la Navidad ya está encima, debería pensar qué
regalo le voy a dar a mi esposo. – Jelikož Vánoce jsou
už před námi, měl/a bych přemýšlet, jaký dárek dám

mému manželovi.

Gabriel no encontraba a su gato, finalmente lo vio
durmiendo bajo la cama. - Gabriel nenacházel svého

kocoura, nakonec ho uviděl spát pod postelí.

DEBAJO DE  / BAJO (Pod)

La abuela puso la silla debajo del toldo. - Babička
dala židli pod celtu.

En casa hay lugar para todos. - V domě je místo pro
všechny.

EN (v, ve, na)



Llegamos tarde porque vinimos en tren. Přišli jsme
pozdě, protože jsme jeli vlakem.

Los vecinos olvidaron tender la ropa y les quedó
dentro de la lavadora. - Sousedé zapomněli pověsit

prádlo a zůstalo jim v pračce.

La comida está en la mesa. – Jídlo je na stole.

DENTRO DE (v, uvnitř)

(uvnitř pračky)

Estamos delante de tu casa. - Jsme před tvým domem.

DELANTE DE (před)



La lámpara está detrás del televisor. - Lampa je za
televizorem.

Las rosas están a la derecha; al lado están los
jazmines. - Růže jsou vpravo; vedle jsou jasmíny.

Mi casa está cerca del parque. - Můj dům je blízko
parku.

DETRÁS DE (za)

AL LADO, JUNTO A (vedle)

Hay una cucharra en la mesa junto a mi cama. - Na
stole vedle mé postele je lžíce.

CERCA DE (blízko od)



Vivo lejos de la escuela. - Bydlím daleko od školy.

A Mariana le gusta caminar entre los árboles. -
Mariana ráda chodí mezi stromy.

LEJOS DE (daleko od)

ENTRE (mezi)

ENFRENTE DE / FRENTE A (naproti)

Su abuela está enfrente de su casa. - Její babička je
naproti svému domu.

Enfrente del congreso hay un monumento. - Naproti
kongresu je památník.



A LA DERECHA (vpravo)

A la derecha hay cuatro coches. - Vpravo jsou
čtyři auta.

A LA IZQUIERDA (vlevo)

Gira a la izquierda. - Zatoč doleva.

HACIA (směrem k)

Yo también voy hacia ese barrio. - Já také jdu směrem
k té čtvrti.

DESDE (od, z, ze)

Desde Znojmo - Ze Znojma

TRAS (za)

Tras la puerta – za dveřmi



En enero solemos ir de vacaciones a Austria. - V lednu
jezdíme na dovolenou do Rakouska.

No la he visto desde su cumpleaños. - Neviděl jsem ji od
jejich narozenin.

Časové předložky

EN (v, ve)

!!!POZOR!!! Se dny v týdnu nepoužíváme „en“, ale člen „el“

El domingo – v neděli

DENTRO DE (za)

Nos vemos dentro de dos días. - Uvidíme se za dva dny.

DESDE (OD)

a příslovce času



HACE / DESDE HACE (Před; Tyto dva
termíny určují časový interval, po který

trvá slovesný děj)

Lucía vive en Madrid desde hace dos años. - Lucie
žije v Madridu dva roky.

Hace tres años que no veo a María. - Jsou to tři roky, co
jsem neviděl Marii.

HASTA (až do)

Tengo que estar en Praga hasta mañana. - Musím být
v Praze až do zítra.

ANTES DE (před)

Le pidió que le avisara antes de venir. - Požádala
ho, aby dal vědět před tím, než přijde.



CERCA DE (Okolo, kolem, přibližně)

La cita duró cerca de dos horas. - Schůzka trvala
okolo dvou hodin.

DESPUÉS DE (po)

Después de llegar de la escuela, hago mis deberes.
- Po tom, co přijdu ze školy, dělám úkoly.

DURANTE ( během)

El cuadro estuvo en el museo durante todo el siglo
XX. - Obraz byl v muzeu během celého 20. století.

TRAS (za)

Tras dos días, Sandra aprendió cómo usar su
nuevo celular. - Za dva dny se Sára naučila, jak

používat její nový telefon.



Llegaron sobre las tres de la tarde. - Přijeli okolo třetí
odpoledne.

ALREDEDOR DE / SOBRE (okolo/kolem)

LaTierra gira alrededor del Sol. - Země se otáčí
kolem Slunce. 



Ostatní
předložky

A (přímý a nepřímý předmět)

Ayer fui a Praga. - Včera jsem jela do Prahy.

Le escribí a José. – Napsal/a jsem Josému.

Veo a María. – Vidím Marii.

Další významy slova "a":

A las tres de la tarde. – Ve tři odpoledne.

Voy a hablar con él mañana. – Budu s ním mluvit zítra.

El hotel está a 3 horas de aquí. – Hotel je odtud vzdálen
3 hodiny.

A mis 20 años – v mých dvaceti letech

DE (od, z)

Dos botellas de vino - dvě láhve vína

De Madrid - Z Madridu

De mí - Ode mě



No puedo vivir sin mi computador. -
Nemohu žít bez mého počítače.

Další významy slova "de":

Más de dos horas – více než dvě hodiny

De día y de noche – ve dne a v noci

SEGÚN (podle)

Según la ley – podle zákona

ACERCA DE (o, ohledně)

Hable con su médico acerca de su
estado de salud. - Promluvte si s Vaším
lékařem o Vašem zdravotním stavu.

CON (s)

Café con leche - káva s mlékem

CONTRA (proti)

Contra la pared - proti zdi

SIN (bez)



El candidato logró ganar la elección mediante el
apoyo de sus votantes. - Kandidát dokázal vyhrát

volby prostředictvím podpory svých voličů.

ANTE (před)

Isabel y Pablo se pelearon ante todos los invitados. -
Isabel a Pedro se pohádali přede všemi pozvanými.

MEDIANTE (přes, prostřednictvím)

VÍA (přes)

El avión va a Río de Janeiro vía San Pablo. -
Letadlo letí do Ría de Janeira přes San Pablo.



"por" vs "para"

POR

Vyjadřuje důvod nebo příčinu (kvůli)

Tuvo que irse a vivir a otra ciudad por su trabajo.

Vyjadřuje záměnu nebo výměnu

Cambié mi viejo televisor por uno nuevo con más funciones.

Původce děje v trpném rodě

La película fue financiada por muchos actores y directores
famosos.

Musel/a odejít žít do jiného města kvůli jeho/její práci.

Vyměnil/a jsem můj starý televizor za nový, který má
více funkcí.

Film byl financován hodně známými herci a režiséry. 



Vyjadřuje způsob dopravy

por tren
vlakem

Vyjadřuje směr a místo

Volvieron por un camino diferente al de la ida.

Vrátili se jinou cestou, než kudy šli tam.

Vyjadřuje přibližné označení místa

Caminamos por el parque porque era un día increíble.

Prošli jsme se parkem, protože byl nádherný den.

Vyjadřuje časové údaje

por la tarde

odpoledne



Vyjadřuje míry, násobky a zlomky

100 km por hora        100 km za hodinu
Un cinco por ciento        5 procent

Ganamos por cinco a tres       Vyhráli jsme 5:3
Cuarto por cuarto        čtyřikrát čtyři

Uvozuje prostředek, s jehož pomocí se uskutečňuje
určitý děj

Las reuniones de la compañía serán en forma
presencial, pero también por videollamada.

Firemní schůze se budou konat prezenčně, ale
také přes videohovor.

V kombinaci s jinými slovy se užívá pro přesnější
vyjádření pohybu

Mi perro saltó por encima de la mesa.

Můj pes skočil přes stůl.



Pořadí, ve kterém se něco děje

Vyjadřuje ceny

Estaban muy felices porque compraron una casa
por muy poco dinero.

Byli šťastní, protože si koupili dům za moc málo
peněz.

Estoy en Madrid por primera vez. 

Jsem v Madridu poprvé.

Vazba „por + infinitiv“

Espero que no estés enojado por ser sincera contigo.

Doufám, že se na mě nezlobíš za to, že jsem k tobě
upřímná. 

Vyjadřuje dělení věcí

El Niño Jesús da un regalo por niño.

Ježíšek rozdává každému dítěti jeden dárek.



PARA

Užívá se ve významu „Pro“

El profesor armó un cuadernillo de matemáticas para sus
estudiantes.

Profesor vytvořil pro svoje studenty sešit z matematiky.

Užívá se při určení času s udáním limitu

La presentación de la gerenta tiene que estar lista para
marzo.

Prezentace manažera musí být hotová do března.

Vyjadřuje směr

Juan y María fueron para el centro.

Jan s Marií šli do města.



Vyjadřuje účel

Andrea utiliza gafas para ver mejor.

Andrea používá brýle, aby lépe viděla.

Vyjadřuje "dle něčího názoru"

Para los médicos, el tratamiento del paciente funcionaba
muy bien.

Podle lékařů léčba pacienta zafungovala velmi dobře.

Vyjadřuje protiklad, porovnání

Para ser estudiante de A2, hablas muy bien español. 

Na to, že jsi studentem kurzu A2, mluvíš španělsky
moc dobře.



Slovesa s předložkovou
vazbou

Slovesa s
předložkou A

Acostumbrarse a algo – zvyknout si na něco

Atreverse a algo – odvážit se něčeho

Dedicarse a algo – věnovat se něčemu

Enfrentarse a algo/alguien – čelit
něčemu/někomu

Jugar a algo – hrát něco (hru)

Obligarse a algo – zavázat se k něčemu

Parecerse a algo/alguien – podobat se
něčemu/někomu

Preguntar a alguien – ptát se někoho



Referirse a algo – vztahovat se k něčemu

Resistirse a algo – odolávat něčemu

Slovesa s předložkou DE

Acordarse de algo – vzpomenout si na něco

Arrepentirse de algo – litovat něčeho

Cansarse de algo – unavit se něčím

Darse cuenta de algo –
uvědomit si něco

Depender de algo –
záviset na něčem

Despedirse de alguien –
rozloučit se s někým



Disfrutar de algo – těšit se z něčeho

Dudar de algo – pochybovat o něčem

Encargarse de algo – vzít si na starost něco

Enterarse de algo – dozvědět se něco

Equivocarse de algo – splést si něco

Gozar de algo – užívat si něco

Ocuparse de algo – zabývat se něčím

Olvidarse de algo – zapomenout na něco

Quejarse de algo – stěžovat si na něco

Tratarse de algo – jít o něco



Slovesa s předložkou EN

Aumentar en – zvýšit/zvětšit se o

Basarse en algo – zakládat se na něčem

Confiar en algo – důvěřovat něčemu

Constistir en algo – spočívat v něčem

Convertirse en algo – stát se něčím

Creer en algo – věřit
v něco

Dividir(se) en algo – dělit
(se) na něco

Estar interesado en algo – mít
zájem o něco



Fijarse en algo – všimnout si něčeho

Inscribirse en algo – zapsat se do něčeho

Insistir en algo – trvat na něčem

Invertir en algo – investovat do něčeho

Participar en algo – zúčastnit se
něčeho

Pensar en algo – myslet
na něco

Slovesa s předložkou POR

Interesarse por algo – zajímat se o něco

Preguntar por alguien – ptát se na někoho

Preocuparse por algo – dělat si
starosti o něco



Votar por algo – hlasovat pro něco

Slovesa s předložkou CON

Competir con alguien – soutěžit s někým

Conformarse con algo – spokojit se s něčím

Contar con algo – počítat s něčím

Disculparse con alguien – omluvit
se někomu

Quedarse con algo – nechat si něco

Soñar con algo – snít o něčem



Správné řešení je B...ale proč? V první větě mluvíme o výskytu
nějaké hračky, o které nevíme vůbec nic. Jen to, že na židli je
nějaká hračka. Proto i slovosled musí být jiný: Hay un juguete
en la silla. Teď je to správně - Nějaká hračka je na stole

(vyskytuje se tam). Zatímco ve větě B už víme, o jaké hračce
mluvíme, můžeme znát dokonce její barvu, formu a další

konkrétní detaily. Už tedy můžeme použít určitý člen a sloveso
estar.

"estar" vs "haber"

Jaká varianta je podle vás správně? 

El juguete hay en la silla.

El juguete está en la silla.

Další příklady:

Hay entradas para el cine. - Jsou vstupenky do kina. (ještě se
nevyprodaly)

Las entradas para el cine están en la mesa. - Vstupenky do
kina jsou na stole.

Hay niños en el parque. - V parku jsou děti (neznáme je,
vyskytují se tam)

Los niños están detrás del árbol. - Děti jsou za stromem.



A co takhle další
příklad?

En el dormitorio está/hay un armario.

Podle mě nejlepší pomůcka na zdůvodnění jsou členy.
Pokud za slovesem následuje neurčitý člen, je tím
slovesem slovo "haber" a pokud určitý, tak "estar"

En el dormitorio hay un armario.

En el dormitorio está el armario.
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Zdroj: ejemplos.co


