
ON 
 
Nyní nás čeká anglická předložka on, což je poslední „rozsáhlá“ předložka – tedy rozsáhlá šíři 
svého užití. Když už máte v malíčku at a in, nejvyšší čas vrhnout se právě na on :) 
 
První typické a opravdu časté užití naší předložky on je to, kdy říkáme, že něco je na nějakém 
povrchu či ploše (horizontální, vertikální či svislé) – například na zdi, na podlaze, na stropě, 
na stole, na kopci atd. Ano, máte pravdu, měl bych přece raději dávat příklady v angličtině. 
Tak tady jsou! 

• on the wall (na stěně) 
• on the floor (na podlaze) 
• on the hill (na kopci) 

 
Nebojte, samozřejmě už se na vás opět těší tři krásné věty ukázkové :) 

• There is a cute spider on the desk (Na stole je roztomilý pavouk) 
• I have a picture of Broňa on the wall in my bedroom (Mám Broňův obrázek na zdi v 

ložnici) 
• She was sitting on the grass and reading about prepositions (Seděla na trávě a četla si 

o předložkách) 
 
Další, k čemu předložku on používáme, je hodně podobné našemu prvnímu použití. On 
používáme také tehdy, pokud říkáme, že něco něco jiného zakrývá, něco je k něčemu 
připevněné či něčím držené. Nebojte, i zde máme typické výrazy a hned po nich ukázkové 
věty. 

• on your finger (na tvém prstě) 
• on her head (na tvé hlavě) 
• on your shirt (na tvé košili) 

 
A teď ty slíbené ukázkové věty :) 

• There is a piece of pizza on your bra (Máš na podprsence kus pizzy) 
• Keep your dog on a leash (Drž se svého psa na vodítku) 
• I always wear my wedding ring on my finger (Vždycky nosím svůj snubní prsten (na 

prstu)) 
 
Jak jsem sliboval na začátku, využití předložky on je opravdu široké. Zde je tedy další. On 
používáme tehdy, pokud chceme vyjádřit, že je někde něco napsané, namalované, vytištěné. 
Například: 

• on the page (na stránce) 
• on the paper (na papíru) 
• on the envelope (na obálce) 

 



A ukázkové větu tu budeme mít za 3 – 2 – 1 – teď! :) 
• What is on the front page (of the newspaper)? (Co na je na první stránce (novin)?) 
• It is written on page 81 (Je to napsané na stránce 81) 
• She carved a big heart and a letter B on the tree (Vyryla do stromu veliké srdce a 

písmeno B) 
 
Nebojte, to není konec. Ještě se na vás těší pár další důležitých oblastí, kde používáme naši 
předložku on. On využíváme i tehdy, pokud říkáme, v jakém hromadném dopravním 
prostředku jsme cestovali. A také pokud jsme šli pěšky, a nebo jeli na nějakém zvířeti, kole, či 
motorce. 

• on the bus / train / plane / boat (v autobuse / ve vlaku / v letadle /na lodi) 
• on foot (pěšky) 
• on the horse / bike (na koni/kole) 

 
Budou ukázkové věty i teď? Co myslíte? Jasně! Máte pravdu, budou! :) 

• They met and fell in love on a bus (Potkali se a zamilovali se v autobuse). 
• Sometimes the quickest way to travel in Brno is on foot (Občas je nejrychlejší způsob, 

jak cestovat po Brně, chodit pěšky). 
• He fell asleep on the night bus and woke up in Soběšice (Usnul v rozjezdu a vzbudil se 

v Soběšicích). 
 
Držte si klobouky, jedeme z kopce! :) Tedy spíše jedeme či jdeme na další užití předložky on. 
To je prosím následující: on používáme tehdy, pokud chceme říci, kde je něco nahrané 
(například na kazetě, na flash disku, na DVD), či kde můžeme danou věc vidět či slyšel 
(například v rádiu či ve filmu). Ukázky, prosím!  

• on the internet (na internetu) 
• on TV (v televizi) 
• on the radio (v rádiu) 

 
A pochopitelně vám nezůstanu dlužen ani ukázkové věty. Zde prosím jsou: 

• What’s on TV tonight? (Co dávají dnes v televizi?) 
• I can’t save it on my disk, it is full (Nemůžu to uložit k sobě na disku, je plný) 
• I love listening to old songs on the radio (Rád poslouchám staré písničky v rádiu) 

 
Ne, to stále ještě není konec :) Já vím, mohl bych to zkrátit, ale já bych se s vámi opravdu rád 
podělil o všechny důležité věci, ke kterým se on používá. Můj sen je, že až skočíte s tímto 
kurzem, budete opravdový mistři anglických přeložek… :) Tedy, on také používáme tehdy, 
pokud chceme říci, že něco leží na řece, na ulici, na pobřeží – ve významu, že tam je nějaké 
město, budova atd. Je to vlastně velmi podobné češtině, také přece říkám, že Londýn leží na 
Temži, že někdo žije na ulici či toužíme po vile na pobřeží, ne? :) A jako vždy, tři typické 
výrazy: 



• on the street (na ulici) 
• on the border (na hranici) 
• on the river Nile (na řece Nil) 

 
A následovat nyní nemůže nic jiného, než naše tři kompletní ukázkové věty:) 

• Our flat is on Došlíkova Street (Náš by je na ulici Došlíkova) 
• Třebíč is a lovely town on the Jihlava river (Třebíč je krásné město na řece Jihlavě) 
• I would love to live on the coast (Rád bych žil na pobřeží) 

 
Na závěr, tedy na závěr našeho povídání o užití předložky on ve významu místním, tu máme 
opět kategorii s pracovním názvem všehochuť – tedy seznam důležitých výrazů s naší 
spojkou on, které se nám do žádné z předchozích kategorií nehodí… 

• on the farm (na farmě) 
• on the left / right (nalevo/napravo) 
• on his face (na jeho tváři (výraz)) 
• on the map (na mapě) 
• on the menu (v jídelním lístku) 
• on the second floor (v druhém patře) 

 
A na rozloučenou s on tu máme tři ukázkové věty. 

• I try to always have a smile on my face (Vždy se snažím mít úsměv na tváři). 
• They live on the 99th floor! (Bydlí v 99 patře). 
• Your beer is on the left, your wife on the right (Tvé pivo je nalevo, tvá žena napravo). 

 


