
Příslovce (adverbia) 

Neohebný slovní druh. Vyjadřují bližší okolnosti dějů (stojí u slovesa) a vlastností (u přídavných 

jmen).  

Ptáme se na ně otázkami Jak? Kam? Kde? Kdy? a Proč? 

Příslovce času Kdy? Odkdy? Dokdy? včera, dnes, odpoledne, večer, brzy, teď 

Příslovce místa Kde? Kam? Odkud? sem, tam, tady, zde, odtud, dolů 

Příslovce 
způsobu 

Jak? dobře, tiše, rychle, snadno, bezvadně 

Příslovce příčiny Proč? proto, schválně, navzdory, úmyslně 

Příslovce míry 
Jak moc? Jak hodně? Jak 
málo? 

hodně, málo, mnoho, moc, velmi, zcela, dost 

Ve větě jsou příslovečným určením (Běžel velmi rychle. velmi-PU míry, rychle-PU způsobu), jestliže rozvíjí 

podstatné jméno jsou přívlastkem neshodným (cesta domů-Jaká cesta? Domů - Pk nesh.) 

Tvoření příslovcí: 

 Nejčastěji jsou příslovce odvozena od přídavných jmen (dobrý – dobře, lehký – lehce, měkký – 

měkce…) 

Pozor na pravopis mně / mě v příslovcích rozumně, skromně, temně, tajemně-jsou odvozeny od 
přídavných jmen rozumný, skromný, temný, tajemný, ale střídmě, vědomě, zřejmě vznikla od přídavných 
jmen střídmý, vědomý, zřejmý. 

 Příslovce, která mají stejný kořen se zájmeny a jsou s nimi příbuzná, se nazývají zájmenná (například 
tam, tudy, kam, kde, nikde, někdy,…) některá příslovce vznikla ustrnutím tvaru podstatného jména 
(např. kolem, teplo,…) nebo slovesa (kleče, stoje) 
 

 Příslovečné spřežky vznikly spojením předložky s jiným slovem (dokonce, nahlas, dohromady, 
zticha, najednou…) píšeme je dohromady. 

Tato slova píšeme vždy dohromady: 
doleva, nalevo, vlevo, zleva, naplno, najednou, navždy, občas, odevšad, odjinud, potichu, potom, přesto, 
přitom, sbohem, vcelku, vzápětí, zato, zčásti, zhruba, zpravidla (viz Pravidla českého pravopisu, www.újč.) 
Některá spojení lze psát dohromady, ale také odděleně: poprvé - po prvé, podruhé - po druhé, zpočátku - 
z počátku, načerno - na černo atd. (viz Pravidla českého pravopisu, www.újč.) 
Ve výčtu píšeme spojení vždy odděleně: za prvé, za druhé, za třetí atd. 

POZOR! Někdy je nutné si uvědomit, kdy se jedná o příslovečnou spřežku a napíšeme tedy dohromady, 
nebo o předložkovou vazbu a píšeme tedy zvlášť: Buď zticha. Z ticha se náhle ozval křik. Seděli tam všichni 
pohromadě. Po hromadě koláčů se jen zaprášilo. 

Jak poznáme? Mezi předložku a další slovo lze vložit přívlastek nebo ukazovací zájmeno: z (úplného, toho) 
ticha se náhle…, po (velké, té) hromadě koláčů… u příslovečné spřežky to není možné. 

 
Stupňování příslovcí 
Příslovce můžeme stupňovat. Díky stupňování můžeme vyjádřit míru vlastnosti či dané okolnosti apod.  
Tvoříme tři stupně: vesele-veseleji-nejveseleji, blízko-blíže-nejblíže, rychle-rychleji-nejrychleji.  

 

https://www.diktatorek.cz/Scholasticus/Cesky-jazyk/Pravopis/Pravopis-be-pe-ve-me/Pravopis-me-mne-help.html
http://www.újč/

