
Za pomoci nákresu krychle v dolní části zkuste 
vypracovat PL „MEDVĚDI“ 

Úkolem je najít a popsat schované medvědy v pokoji pomocí předložek, viz příloha 

Předložky pojící se se 3. i 4. pádem 

V předchozích článcích jsme se seznámili s předložkami, které se pojí buď se 3. nebo 

se 4. pádem. Dnes se podíváme na ty, které se pojí s oběma, a řekneme si, jaká pro ně 

platí pravidla. 

Téma si pro větší přehlednost rozdělíme na dvě části: prostor s čas. 

1) Předložky v prostoru 

Na to, abychom správně vybrali pád potřebujeme většinou dvě jednoduché otázky: 

Wo? = kde, spojeno s místem, umístěním → 3. pád 

Wohin? = kam, spojeno s pohybem, směrem → 4. pád 

Např. 

Es ist auf dem Tisch.  → KDE? Na stole. 

Leg das auf den Tisch.  → KAM? Na stůl. 

an 

Předložku an /an/ používáme nejčastěji, když se něco něčeho dotýká ze strany či 

zespoda nebo je to něčemu blízko. Překládáme ji dle situace, většinou 

jako na, u, k či v. 

Sloučením s určitým členem dem vznikne am, kombinací s das potom ans. 

auf 

Předložku auf /aʊ̯f/ používáme nejčastěji, když se něco něčeho dotýká shora či se 

účelově pohybuje nějakým směrem. Překládáme ji opět dle situace, 

nejčastěji na či po. 

in 

Předložku in /ɪn/ používáme nejčastěji, když říkáme, že je něco uvnitř něčeho, nebo 

to tam směřuje. Překládat ji lze jako v, do či na. 

Sloučením s určitým členem dem vznikne im, kombinací s das potom ins. 

 



neben 

Předložka neben /ˈneːbn̩/ je z těch jednodušších – znamená vedle. 

zwischen 

Také předložka zwischen /ˈʦvɪʃn̩/ vám nebude asi dělat problém, překládáme ji 

jako mezi. 

vor 

Poslední jednoznačná předložka je vor /foːɐ̯/, která znamená před. 

hinter 

Předložku hinter /ˈhɪntɐ/ můžeme překládat jako za nebo také po. 

über 

Předložka über /ˈyːbɐ/ je spojena s místem nahoře či směrem nahoru. Překládáme ji 

nejčastěji jako nad nebo přes. 

unter 

Poslední předložkou je unter /ˈʊntɐ/, kterou uvidíte nejčastěji ve významu pod. 

 


