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Předložky (prepozice) 
 

o slova neohebná (nedají se skloňovat ani časovat) 
o jejich význam se projevuje teprve ve spojení se jmény 
o samostatně se v řeči nevyskytují 
 
 

Předložky vlastní 
o slova, která se vyskytují pouze jako předložky 

např.: v, do, z, k, pro, ... 
 

Předložky nevlastní 
o slova, která mohou být podle souvislostí také jiným slovním druhem 

kolem  lesa 
blízko  tebe 
místo   očí 
pomocí   přátel 
prostřednictvím tebe 
vedle   něho 
vůči   sobě 
 
kromě – pojí se výhradně se 2. pádem  
mimo  – pojí se výhradně se 4. pádem  
vyjma  – pojí se se 2. i 4. pádem 

 
Užívání předložek  s / z   
 

S z

Předložka     s 
o pojí se se 7. pádem (s kým, s čím?) 

 

 při významu  
směřování z povrchu pryč užíváme 
předložku s (i když jde o 2. pád) 
 
 
 
 

 
 sundat housle se skříně  

 

 ustálená spojení: 
kdo s koho 
nebyl s to úkol splnit 

Předložka      z 
o pojí se se 2. pádem (koho, čeho?) 
 

 při významu 
směřování zevnitř užíváme 
předložku z 

 
 
 
 
 
 
 
 

    vzít housle ze skříně 
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Předložky (prepozice) 
 

o slova ............................................. (nedají se skloňovat ani časovat) 
o jejich význam se projevuje teprve ve spojení se jmény 
o samostatně se v řeči .................................................... 
 
 

Předložky vlastní 
o ............................................................................................................. 

např.: v, do, z, k, pro, ... 
 

Předložky ................................ 
o slova, která mohou být podle souvislostí také jiným slovním druhem 

kolem  lesa 
blízko  tebe 
místo   očí 
pomocí   přátel 
prostřednictvím tebe 
vedle   něho 
vůči   sobě 
 
kromě – pojí se výhradně se ........ . pádem  
mimo  – pojí se výhradně se ........ . pádem  

S 

vyjma  – pojí se  .............................. pádem 
 
Užívání předložek  s / z   
 

Předložka     s 
o pojí se se ....... . pádem (s ............?)

 

 při významu  
směřování ......................... užíváme 
předložku s (i když jde o 2. pád) 
 
 
 
 

 
 sundat housle ....... skříně  

Předložka      z 
o pojí se se ...... . pádem (.................?)
 

 při významu 
směřování .......................... užíváme 
předložku z 

 
 
 
 
 
 
 
 

z

    vzít housle ....... skříně 
 

 ustálená spojení: 
kdo ..... koho 
nebyl ..... to úkol splnit 


