
PREPOSITIONS OF TIME – IN, AT, ON 
(předložky časové) 

 

Tři předložky (prepositions) nejčastěji užívané na otázku WHEN (kdy) jsou at, in, on. 

V češtině mají mnoho významů. 
 

AT 
 

přesný čas 

at 8 o'clock   v 8 hodin 

at half past seven  v půl osmé   

at midday / noon  v poledne  

at midnight   o půlnoci  
 

období svátků 

at Easter   o Velikonocích  

at Christmas   o Vánocích 

 

část dne (výjimky) 

at dawn   za úsvitu 

at dusk   za soumraku 

at night   v noci 
 

další vazby 

 at the weekend     o víkendu  

at the beginning     na začátku 

 at the break of the 20
th

 and 21
st
 centuries  na přelomu 20. a 21. století 

 at the end      na konci 
 

IN 
 

část dne  

in the morning   ráno 

in the afternoon   odpoledne 

in the evening   večer 

 

měsíc 

in January   v lednu 

in December   v prosinci 

 

roční období 

in spring    na jaře 

in summer   v létě 

in autumn   na podzim 

in winter   v zimě 

 

rok, desetiletí 

in 2000   v roce 2000 

 in the 50s   v 50. letech 

 in the 1990s   v 90. letech 20. století 



století, tisíciletí 

 in the 21
st 

century  ve 21. století  

 in this millennium  v tomto tisíciletí 

 

delší období   

 in the past   v minulosti 

 in the future   v budoucnosti 

 

POZOR! 

in a moment   za chvíli 

in two weeks   za 2 týdny 
 

 

ON 

 

den v týdnu 

on Monday   v pondělí 

on Saturdays   o sobotách 

 

část konkrétního dne v týdnu 

on Monday morning  v pondělí ráno 

on Friday evening   v pátek večer 

 

konkrétní datum nebo den 

on the 19
th

 of June   19. června 

on October 4
th

 2010       4. října 2010 

 

on my birthday   na mé narozeniny 

on your name day  na tvůj svátek 

 

konkrétní den svátků 

on Mother´s Day  na Den matek 

on Christmas Eve  na Štědrý den 

on New Year´s Eve  na Silvestra 

 

 

Předložky s jednotlivým významem pro určování času: 

after dinner  po večeři    for a week  přes, na týden 

before the lesson před hodinou   until tomorrow do zítřka 

by Friday  do pátku   since Saturday od soboty 

during the summer v době, během léta  from 8 am to 2 pm od 20 h do 2h 
 

 

BEZ PŘEDLOŽKY this (tento), last (minulý), next (příští), ... 

this week (tento týden), this month (tento měsíc), this Monday (toto pondělí)  

last week (minulý týden), last month (minulý měsíc), last night (minulou noc) 

next week (příští týden), next month (příští měsíc), next Monday (příští pondělí) 

yesterday morning (včera ráno), tomorrow night (zítra v noci) 

every day (každý den), every year (každý rok), every hour (každou hodinu) 

the day after tomorrow (pozítří) 


