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There is / There are 

 There is/are je vazba, kterou používáme, chceme-li určit 

polohu něčeho, tedy hovoříme-li o tom, že někde něco je, 

existuje. Tuto vazbu používáme, pokud je pro nás 

nejdůležitější informací právě lokalizace nějaké věci = 

místo, kde se ona věc nachází. 

   

Např.:   

 V naší vesnici je jeden obchod. 

    There is one shop in our village. 

   V Hradci Králové jsou dva 5-ti hvězdičkové hotely. 

   There are two 5-star hotels in Hradec Králové. 

 



• Je-li pro nás nejdůležitější věc samotná a její lokace není prioritní 
informací, vazba there is/there are se obvykle nepoužívá. 

• Např:  Karlův most je v Praze. 

•           The Charle‘s Brigde is in Prague. 

•           Největší obchod je v L.A. 

•           The biggest shop is in L.A. 

• Zjednodušeně se tedy dá říct, že pokud v češtině začínáme větu 
určením místa, musíme v angličtině použít vazbu There is/are. 

 



There is/ there are – positive  

 1) Při tvorbě kladné věty se obvykle vazba „there is/are“ 
umísťuje na začátek a určení místa na konec věty.  

 2)  Je ale možné určení místa předsunout na samotný začátek 
věty a vazba there is/are se v tomto případě posune až za 
ně : 

  V naší škole je 18 tříd.  

1) There are 18 classrooms in our school. 

2) In our school there are 18 classrooms. 



There is/there are negative 

 Zápornou větu skládáme stejně jako větu kladnou, jen za 

sloveso „být“ = is/are přidáme záporku not: 

 

   There isn‘t (is not) a hotel in our town. 

   In the classroom there aren‘t any green chairs.  

 

 



There is / there are questions 

 Otázky vytvoříme výměnou pozic členů ve vazbách „there is“ 

a „there are“ :  

   Is there a hotel in your town? 

   Are there any green chairs in the classroom?  

   

   V otázkách se vazba „is there?“  nebo „are there?“ dává vždy 

na začátek věty.  
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