
PHRASAL VERBS 

(frázová slovesa) 

Frázová slovesa jsou ustálená spojení slovesného tvaru a dalšího výrazu. 

Význam frázového slovesa nelze vždy odvodit z jeho jednotlivých složek.  

Významy frázových sloves je třeba se naučit nebo ověřit ve slovníku. 

Frázová slovesa dělíme podle stavby na tři typy: 

sloveso + příslovce a předmět 

 put on the coat      obléci si kabát (výraz on je u frázových sloves chápán jako příslovce) 

 

sloveso bez předmětu + příslovce 

get up at seven o´clock     vstávat v sedm hodin 

 

sloveso + příslovce + předložka a předmět 

look forward to your news     potěšit se tvými zprávami 

 

 

Běžná frázová slovesa: 

carry on vzít se, brát si    come back vrátit se  

carry away odnést     come down sejít (dolů) 

carry back přinést     come up jít (nahoru) 

       come from pocházet z Česka 

fall over spadnout, upadnout   come in vstoupit do pokoje 

       come on pospíchat 

find out zjistit     come out  vyjít, vycházet z místnosti 

find in  opatřit si, zastihnout   

 

go around jít kolem    get up  vstát z postele, vylézt 

go away odejít, opustit, jít/jet pryč  get off  svléci, vystoupit z autobusu

             go back vrátit se    get on  obléci, nastoupit do autobusu 

go before předcházet, předjíždět   get away odejít   

go behind zajít, zajet    get back vrátit se 

go down sestoupit, sejít    get down seskočit 

go up  vyjít, vystoupit   get for  dostat pro někoho 

go home jít domů    get from dostat od někoho 

go in  jít dovnitř     

go on  jít dál     give up vzdát se 

go out  odejít 

go over přejít     grow up dospívat 

go past  projít kolem (podél) 

go together jít společně    hurry up pospíšit si 

 

 



jump down skákat dolů po schodech  look at  dívat se na obrazázek 

jump up vyskočit    look for hledat 

jump over přeskočit    look out dívat se z okna  

jump in vskočit     look after hlídat, postarat se 

jump off seskočit z plotu    look round rozhlédnout se 

 

put down položit sluchátko   run away běžet pryč 

put in  dát dovnitř, vložit   run out of vyběhnout 

put off  svléci, vypnout světlo   run back běžet zpátky 

put on  obléci, zhasnout světlo   run cold téci studená voda 

put up  zvednout    run in  vběhnout 

       run up  vyběhnout 

pick up zvednout z nábytku   run wild růst divoce rostliny 

 

switch on zapnout, rozsvítit   take ill  onemocnět 

switch off vypnout, zhasnout   take in  brát dovnitř 

       take off svléknout, vzlétnout, zout 

turn up zesílit     take on  vzít 

turn down zeslabit    take up  zvednout 

 

try on  vyzkoušet si oblečení     

try out  vyzkoušet nový výrobek 

 

wash up umýt nádobí    write down zapsat 

       write in přepsat, dopsat 

wear on nosit na sobě    write on psát o něčem 

wear out vyčerpat se, ztratit se 

 

   

 

  

 

 

 


