
AT 
 
První předložka, na kterou se vrhneme, je at. Ale ještě, než se na ni vrhneme, tak si dovolím 
pár slov o tom, jak to bude celé vypadat. Vždy si nejprve každou předložku představíme a 
řekneme si, kdy a jak se používá. Pak si dáme tři typické výrazy, ve kterých se vyskytuje a 
nakonec ještě tři kompletní věty, kde bude ještě jednou hezky vidět její užití. 
 
Teď tedy konečně k naší předložce – at používáme tehdy, když mluvíme o specifickém čase, 
částech dne a takových časových „periodách“, které považujeme za jeden celek, jednu 
„jednotku“. OK. Přiznávám bez mučení, že tohle nebyla zrovna ta nejjasnější definice na 
úvod, že? :) Pokorně se tedy omlouvám a zkusím to ještě jednou a pěkně postupně, může 
být? 

 
Tak tedy, at používám tehdy, pokud mluvíme o specifickém čase či částech dne, například 
můžeme říci věci jako: 

• at 10:16 (v 10:16) 
• at half past seven (o půl osmé) 
• at the moment (v tuhle chvíli, teď) 
 

At také používáme, pokud mluvíme o částech dne (tedy časovém určení, kdy ale neříkáme 
„číslo“), například říkáme: 

• at noon (v poledne) 
• at midnight (o půlnoci) 
• at dinnertime (v čase oběda) 

 
Další oblast, kdy at používáme, je ta, když mluvíme o časových „periodách“, které 
považujeme za jeden celek, jednu „jednotku“. Dáme si pár příkladů a hned bude jasnější, co 
tím myslím, ano? 

• at night (v noci) 
• at the weekend (o víkendu) – (pozor v americké angličtině používáme on) 

 
At používáme také, pokud mluvíme o „svátcích,“ které trvají více než jeden den, konkrétně 
tedy hlavně tyto: 

• at Christmas (na Vánoce) 
• at Easter (na Velikonoce) 

 
Ještě, než se s naší předložkou rozloučíme, tak si dáme tři kompletní ukázkové věty, 
souhlasíte? 

• We always meet with my ex-wife at Christmas at noon (Vždy se setkáváme s mojí 
bývalou ženou na Vánoce v poledne) 



• At the moment, we eat lunch exactly at noon (V tuhle chvíli jíme oběd přesně v 
poledne) 

• It happened at 5:55 (Stalo se to v 5:55) 
 
První předložka časová úspěšně za námi, gratuluji! :) 
 


