
AT 
 
Následující v abecedě tu máme předložku at. Tedy jednu z „hlavních“ předložek místních 
(spolu s in a on). Používá se k opravdu široké škále věcí, a tak by naše tři obvyklé příklady pro 
jednu předložku nestačily. S vaším laskavým svolením bych tedy použití at rozdělil na malé 
„podsekce“ :) 

 
Vítejte v „podsekci“ první! :) Naši super předložku at používáme tehdy, pokud říkáme, že je 
něco na nějakém specifickém místě, přesněji na nějakém „bodu“. Relativně často tím 
myslíme „bod“ nějak spojený s dopravními prostředky – tedy „body“ vystupování a 
nastupování – například zastávky, letiště, stanice, stanoviště taxi atd. Vím, že to je trošku 
ošemetná definice, a tak si dáme hned pár příkladů na vyjasnění, souhlasíte? 
 

• at the station (na stanici) 
• at the tram stop (na zastávce šaliny) 
• at the desk (u stolu, například ve významu „seděla u stolu“ či „četla si u stolu“) 

 
Samozřejmě tu opět máme i tři celé věty :) 
 

• I saw her at the bus stop (Viděl jsem ji na autobusové zastávce) 
• We met at the entrance to the cinema (Potkali jsme se u vchodu do kina) 
• Stop at the traffic lights (Zastav na semaforu) 

 
Do tohoto použití předložky at také patří to, že ji používáme před názvem nějakého místa 
(budovy, ulice, vesnice, města atd.) v těch případech, kdy o tom místě mluvíme jako o 
„zastávce“ dopravních prostředků (tedy opět jako o místě, kde můžete nastoupit či 
vystoupit). Nemyslíme tím tedy město jako takové, ale spíše pouze „bod“ na naší cestě, kde 
vystoupíme, nastoupíme či přestoupíme. Například můžeme říci: 
 

• at High Street 
• at Bournemouth 
• at Oxford House 

 
Jako vždy i nyní se na vás těší tři ukázkové věty. Může být? 
 

• I had to change trains at Liverpool (Musel jsem přestoupit (z vlaku na vlak) v 
Liverpoolu) 

• Get on at Tiny Hole Street (Nastup na (zastávce) Tiny Hole Street) 
• Every morning I get off the bus at Coventry House and walk to my office (Každé ráno 

vystupuji z autobusu na (zastávce) Coventry House a jdu (pěšky) do mé kanceláře) 
 



Další (a rozhodně ne poslední) použití předložky at je to, že ji používáme tehdy, když 
mluvíme o nějakém místě, ale nemáme na mysli pouze místo samotné (fyzicky či „lokálně“), 
ale mluvíme o něm ve spojení s tím, k čemu se typicky používá, co se tam typicky dělá. Tak 
třeba pokud mluvíme o škole, a myslíme tím to, že tam učím či studuji, a ne to, že se zrovna 
v té budově (náhodou) nacházím (a třeba tam instaluji novou kopírku). Nebo když mluvím o 
restauraci a o tom, že jsem se tam byl najíst.  
 
Mimochodem, hádám, že už jste asi i vy přišli na to, že předložky at je opravdu těžko 
uchopitelná. Slibuji ale, že žádná složitější předložka už nás nečeká… Ale zpět k vyžití naší 
báječné předložky – jako vždy tu mám pár příkladů: 
 

• at school (ve škole) 
• at work (v práci) 
• at the party (na párty) 

 
A pro ještě lepší pochopení tu máme opět tři „kompletní“ ukázkové věty 
 

• I met him at a concert (Potkal jsem ho na koncertě) 
• Her sexy brother is at university (Její sexy bratr je na univerzitě) 
• We saw the film about the zombie teacher at the cinema yesterday (Viděli jsme ten 

film o zombie učiteli včera v kině) 
 
Do této „kategorie“ použití naší super multifunkční předložky at také patří případy, pokud 
mluvíme o tom, že je někdo u dveří (a chce je použít – tedy nejspíše vejít), u okna (a dívá se 
z něj) či u stolu (a asi bude jíst). Jako vždy tu mám pár příkladů a dovolím si odhadnout, že 
tentokrát vás nepřekvapí :) 
 

• at the door (u dveří či za dveřmi) 
• at the window (u okna či za oknem) 
• at the table (u stolu) 

 
Hodilo by se vám pár ukázkových vět? Ano? Tak to jsem rád, neb jsem si je poctivě připravil 
:) 
 

• Sit down at the table and eat something (Sedni si ke stolu a sněz něco) 
• Somebody is at the door (Někdo je u dveří) 
• Her biggest hobby is sitting at the window and watching people (Její největší koníček 

je sedět u okna a pozorovat lidi) 
 
Připraveni na další „dávku“ at? Pevně doufám, že ano :) Tentokráte to snad nebude tak 
zamotané. At používáme také tehdy, když chceme říci „u někoho doma“, tedy třeba u 



Martina, u dědy atd. Ano, ano, máte pravdu – bude mnohem lepší si ty příklady dát 
v angličtině… Tedy, například: 
 

• at Martin’s (house) (u Martina (doma)) 
• at my grandad’s (house) (u mého dědy (doma)) 
• at my parents’ (house) (u mých rodičů (doma)) 

 
Doufám, že nemáte naší báječné předložky at ještě plné zuby… Mám pro vás totiž (na 
rozloučenou s at) ještě seznam dalších častých spojení, kde se at vyskytuje. Možná to není 
ani vtipné, ani originální, ani logicky odvoditelné, ale já vážně věřím, že někdy je prostě 
nejjednodušší a nejrychlejší způsob se něco naučit nazpaměť… :) Tedy, typicky říkáme: 
 

• at email (na e-mail – například napište mi na e-mail abc@def.ghi) 
• at the top/bottom (of the page) (na vršku/spodku (stránky)) 
• at the front/back (of a house/theatre/farm) (vepředu/vzadu (domu/divadla/farmy)) 
• at the end (of the street) (na konci (ulice)) 
• at the corner (na rohu) 

 
Pochopitelně i zde jsem si pro vás připravil tři ukázkové věty :) 
 

• Please send me an email at info@brona.cz (Prosím pošli mi e-mail na info@brona.cz) 
• You can see my photo at the top of the page (Moji fotku můžeš vidět na vršku 

stránky) 
• There is an amazing bar at the end of this street (Na konci této ulice je úžasný bar) 

 


