
 

 

Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace 

 

Pracovní list  
 

Předmět: AJ 

Ročník: devátý 

Opakování vzdělávacího celku: the second and zero conditional  (podmínkové věty) 

 
V angličtině existují 4 základní typy podmínkových vět (viz tabulka na konci pracovních listů z minulého  

týdne). Nazýváme je: nultý, první, druhý a třetí kondicionál. Níže najdete vysvětlení nultého a druhého 

kondicionálu. Ve třetím kondicionálu se používá předminulý čas, který se na ZŠ neprobírá, takže není 

součástí těchto pracovních listů. Pokud byste měli zájem se s ním seznámit, použijte odkaz na konci  

tohoto pracovního listu   

 

 

Read the explanation and learn it:  

 
Druhý kondicionál (second conditional) 

 
Pomocí druhého kondicionálu mluvíme o nereálných věcech, o tom, co by bylo, kdyby…. Říká, co by 

teď bylo, kdyby podmínka byla splněna (ale ve skutečnosti splněna není a tak to tak není). Člověk je 

zvláštní tvor a rád o podobných věcech mluví, i když je to zbytečné. (Kdybych měl více času, učil bych se 

anglicky každý den.) Vedlejší věta zde také nejčastěji používá spojku IF, kterou zde můžeme přeložit jako 

‘kdyby’. 

if = kdyby 

Tyto věty mluví o přítomnosti. V hlavní větě najdeme podmiňovací způsob (would) a ve vedlejší se 

používá minulý čas. 

vedlejší podmínková 

věta 

--- hlavní věta   

If I had more time,   I would study English every day. 
 

If you weren't so lazy,   you wouldn't have any problems at 

school. 
 

minulý čas   podmiňovací WOULD   

Na těchto případech vidíme situace, ke kterým nedojde či nedochází, protože není splněna podmínka. 

Ještě několik vět: 

If I had a lot of money, I would buy a house.  (Ale peníze nemám a tak si dům nekoupím.) 

I would accept the job if the salary was higher.  (Ale není, proto tu práci nevezmu.) 

If I had my own car, I wouldn't have to bother my parents about giving me a ride to town.  (Ale auto 

nemám, proto je musím pořád otravovat) 

Pro vyjádření toho, že se jedná o něco opravdu nereálného, používáme často ve vedlejší větě u slovesa být 

ve všech osobách tvar WERE – tedy IF I WERE, IF YOU WERE, IF HE WERE apod. Pokud něco 

takového uvidíte, rozhodně to není chyba. 

If it were a bit cheaper, I would buy it.   

I would spend the money on something else if I were you.   



 

Nultý kondicionál (zero conditional) 

Nultý kondicionál vyjadřuje stálé pravdy. Používáme ho, když chceme říct co dělám, když… (Když 

potřebuji peníze, jdu do banky.) Vedlejší věta podmínková nejčastěji používá spojku IF, kterou zde 

můžeme přeložit jako ‘když, vždycky když, kdykoliv’. 

if = když 

Obě věty, hlavní i vedlejší, zde bývají v přítomném čase (protože se jedná o stálou pravdu). 

vedlejší podmínková věta --- hlavní věta   

If I need cash,   I go to the bank. 
 

If I don't like something,   I don't buy it. 
 

přítomný čas   přítomný čas   

Výše uvedené příklady popisují obecné pravdy, stálé pravdy, či vědecká fakta. V některých případech 

bychom zde mohli použít i spojku WHEN, protože linie mezi podmínkovými a časovými větami je zde 

velice tenká. 

Další příklady: 

If I'm hungry, I have something to eat.   

If I'm not hungry, I don't eat.   

We don't play outside if it's raining.   

If I need help, I ask for it.   

Water boils if you heat it to 100 degrees.   

 

Zdroj: https://www.helpforenglish.cz/article/2006051701-podminkove-vety-uvod-a-prehled 

 

 
Practise the conditionals and do the exercises and test online: 

 

https://www.helpforenglish.cz/article/2011102303-test-conditional-clauses 

 

https://www.helpforenglish.cz/article/2011111201-cviceni-nerealne-podminky 

 

https://www.helpforenglish.cz/article/2017080602-podminkove-vety-3 

 

https://www.helpforenglish.cz/article/2017082102-podminkove-vety-4 

 

https://www.helpforenglish.cz/article/2008010901-podminkove-vety-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další materiály k tématu najdete v učebnici str.: WB 73 

Vypracoval:  Mgr. Šárka Kostelníčková 
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