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Právě jsme udělali krásný skok vpřed v abecedě a máme tu báječnou předložku in. Ta má 
společně s již probraným at, a již se na vás nedočkavě těšícím on, největší množství různých 
významů a užití. Připraveni si je všechny osvojit (či osvěžit)? Tak pojďme na to! 
 
První, a vůbec to nejčastější užití předložky in je to, když říkáme, že něco je v něčem. Chápu, 
že výraz něco v něčem není zrovna ideální, ale vážně to tak je, prostě něco či někdo je 
obklopen něčím, je v něčem. Víte co, dáme si raději pár příkladů, věřím, že to hned bude 
jasnější :) 

• in my car (v mém autě) 
• in the box (v krabici) 
• in a room (v místnosti) 

 
A samozřejmě si opět dáme ukázkové věty, nebojte :) 

• I live in a nice old house (Bydlím v krásném starém domě) 
• What are you holding in your hand? (Co to držíš v ruce?) 
• Who is in our bed? (Kdo je v naší posteli?) 

 
Druhé (a také velmi časté) užití naší super předložky in je to, kdy říkáme, že něco se nachází 
na nějaké větší ploše. Víte co, já vám hned dám česky pár příkladů a bude to hned jasné, 
uvidíte. Například bychom použili in pokud bychom říkali, že něco je na zahradě, na poli, ve 
vesnici, ve městě, v Brně… Mimochodem, doufám, že jste si všimli, že z našich příkladů je 
dobře vidět, že ne vždy se překládá in pouze jako „v“. A samozřejmě si ti dáme pár 
anglických výrazů (to by mi svědomí nedovolilo vás o ně připravit). 

• In New York (v New Yorku) 
• in a garden (na zahradě) 
• in the city centre (v centru města) 

 
Budou i tentokráte ukázkové věty? Budou! :) 

• I was in Colombia in a town called Salento (Byl jsem v Kolumbii, ve městě, které se 
jmenuje Salento) 

• There was a monster in the field (Na poli byla příšera) 
• They have the best beer in town (Mají nejlepší pivo ve městě) 

 
A do třetice všeho dobrého se podíváme na kategorii, kterou jsem pracovně nazval 
všehochuť. Zde bych se s vámi rád podíval na použití in ve významu místním, tedy, že někde 
něco je, které tak úplně jasně nezapadají ani to jedné z našich dvou předcházejících 
kategorií, ale přesto je důležité je zná. Konkrétně se pak jedná o tyhle: 

• in the picture/photo (na obrázku, na fotce) 
• in the mirror (v zrcadle) 



• in the mountains (na horách) 
• in the sky (na obloze) 
• in the world (na světě) 
• in a queue/line/row (v řadě) 
• in a book/magazine/newspaper (v knize/časopise/novinách) 
• in a letter (v dopise) 

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

• You can see Broňa and Gavin in the picture (Na obrázku můžeš vidět Broňu a Gavina) 
• I often dream of living in the mountains (Často sním o životě v horách) 
• She is the best wife in the world (Je to ta nejlepší žena na světě) 

 


