
TO 
 
Další předložka, na kterou si spolu posvítíme je předložka to. Předložka to ve spojení 
s přídavnými jmény může sloužit k vyjádření široké škály věcí, například k popisu chování, 
stavu, situace, či vztahu mezi lidmi a věcmi. Já vím, že se opakuji, ale někdy je prostě asi 
vážně nejlepší se ty výrazy, které ještě neumíte, prostě naučit nazpaměť, a hlavně se je poté 
snažit co nejvíce aktivně používat (a také občas opakovat). A teď už konečně ta slibovaná 
přídavná jména s předložkou to. 
 

• addicted to – závislý na (čem) 
o I am afraid I am addicted to Seduo 
o Obávám se, že jsem závislý na Seduu 

 
• devoted to – věrný/oddaný (komu/čemu) 

o He is devoted to his job 
o Je oddaný své práci (pečlivě se jí věnuje) 

 
• married to – ženatý s (kým), vdaná za (koho) 

o I am happily married to my wife 
o Jsem šťastně ženatý se svojí ženou 

 
• engaged to – zasnoubená/zasnoubený s (kým) 

o I am afraid she is engaged to him 
o Obávám se, že je s ním zasnoubená 

 
• similar to – podobný (komu/čemu) 

o Some people believe that Brno is similar to New York 
o Někteří lidé věří, že Brno je podobné New Yorku  

 
• cruel to – krutý/nemilosrdný ke (komu) 

o Why were you so cruel to him? 
o Proč jsi na něj byla tak krutá? 

 
• friendly to – přátelský/milý ke (komu) 

o Everybody was really friendly to me 
o Každý ke mně byl opravdu milý 

 
• rude to – hrubý na (koho)/nezdvořilý ke (komu) 

o I hate when people are rude to each other 
o Nesnáším, když jsou lidé na sebe hrubí 

 



• kind/nice to – milý na (koho) 
o I always try to be kind/nice to other people 
o Vždy se snažím být na ostatní lidi milý 

 
• good to – hodný na (koho) 

o She was so good to me 
o Byla na mne tak hodná 

 
• generous to – štědrý ke (komu) 

o He was really generous to all his friends 
o Byl opravdu štědrý ke všem svým kamarádům 

 
• mean to – zlý na (koho) 

o Why are you always so mean to me? 
o Proč jsi na mne vždy tak zlý? 

 
• (im)polite to – (ne)zdvořílý ke (komu) 

o Jana is always very (im)polite to Jan 
o Jana je vždy velmi (ne)zdvořilá k Janovi 

 


