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Příslovce (adverbia) 
 

o slova neohebná (nedají se skloňovat ani časovat) 
o vyjadřují různé bližší okolnosti dějů a předmětů 
 
Druhy příslovcí                          
 

příslovce místa  kde, kudy, odkud, kam 
příslovce času  kdy, odkdy, dokdy,  
příslovce způsobu jakým způsobem 
příslovce míry  jak mnoho/málo 
příslovce příčiny  proč 
 
 

Tvoření příslovcí 
 

o většina příslovcí se tvoří z přídavných jmen příponami: 
• - o dlouhý  dlouho 
• - e  podezřelý  podezřele 
• - y  hezky  hezky 

 

o mezi příslovci utvořenými od jednoho přídavného jména pomocí různých 
přípon mohou být významové rozdíly, a tudíž je nemůžeme libovolně 
zaměňovat: 

• vysoký   vysoce Ředitel banky je vysoce postavená osoba. 
    vysoko Letadlo letělo vysoko. 
 
o některá příslovce vznikla ustrnutím tvaru podstatného jména: 

 kolo  kolem, ráz  rázem, kvap  kvapem, večer  večer, ráno  ráno 
 
o některá příslovce vznikla spojením (spřažením), nazýváme je příslovečné 

spřežky:     předložka     +  podstatné jméno  čas  občas 
    přídavné jméno  nový  znovu 

zájmeno   to  proto 
příslovce   vždy  provždy 
 

 Příslovečné spřežky 
Na horu Kleť jsem viděl od lanovky. 
Vzpomínám na večer u táboráku. 

Vystoupili jsme až nahoru. 
Vrátím se navečer. 

• mezi předložku a jméno můžeme 
vložit jiné slovo 

• jde o dvě různá slova 

• jedno slovo, nelze ho rozdělit 
a vložit jiné slovo 

• vždy píšeme dohromady 
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Příslovce (adverbia) 
 

o slova ………………. (nedají se skloňovat ani časovat) 
o vyjadřují různé bližší ……………… dějů a předmětů 
 
Druhy příslovcí                          
 

příslovce ......................................... 
příslovce ......................................... 
příslovce ......................................... 
příslovce ......................................... 
příslovce ......................................... 
 
 

Tvoření příslovcí 
 

o většina příslovcí se tvoří od ………………................... příponami: 
• - o dlouhý    ……....………. 
• - e  podezřelý   ……....………. 
• - y  hezky    …….....……… 

 

o mezi příslovci utvořenými od jednoho přídavného jména pomocí různých 
přípon mohou být významové rozdíly, a tudíž je nemůžeme libovolně 
zaměňovat: 

• vysoký   vysoce Ředitel banky je vysoce postavená osoba. 
    vysoko Letadlo letělo vysoko. 
 
o některá příslovce vznikla ustrnutím tvaru podstatného jména: 

 kolo  kolem, ráz  rázem, kvap  kvapem, večer  večer, ráno  ráno 
 
o některá příslovce vznikla spojením (spřažením), nazýváme je příslovečné 

spřežky:     předložka     +   …………………..  čas  občas 
   …………………..  nový  znovu 

…………………..  to  proto 
…………………..  vždy  provždy 
 

 Příslovečné spřežky 
Na horu Kleť jsem viděl od lanovky. 
Vzpomínám na večer u táboráku. 

Vystoupili jsme až ………….. 
Vrátím se …………….. 

•   
 
• jde o dvě různá slova 

• jedno slovo, nelze ho rozdělit 
a vložit jiné slovo 

•  
 


