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Second conditional 

• Druhá podmínková věta vyjadřuje smyšlené situace a 

použijeme ji tedy, pokud hovoříme o nereálné podmínce 

 

• Druhá podmínková věta tedy nevyjadřuje nic, co se 

pravděpodobně stane, ale hypotetickou situaci. Hovoříme 

přitom o přítomnosti či budoucnosti : 

 

• If i saw tarantula, I would scream.  

• Kdybych uviděl tarantuly, křičel bych. 



Second conditional 

• Forma druhé podmínkové věty je podobná první podmínce – 

liší se pouze v použití časů : 

 

•  IF + PAST SIMPLE, WOULD + INFINITIVE 

•  WOULD + INFINITIVE    IF + PAST SIMPLE 

 

• Opět platí, že můžeme začít libovolně buď větou vedlejší 

uvozenou „if“, nebo větou hlavní. Začínáme-li vedlejší, 

musíme ale věty oddělit čárkou. 



 
Porovnání podmínek 

• If I win a parachute jump, I will do it. 

• Jestli vyhraju skok padákem, skočím. 

• 1. podmínka, reálná = např. se účastním nějaké soutěže o skok 

padákem a může se stát, že vyhraji 

 

• If I won a parachute jump, I would do it.  

• Kdybych vyhrál skok padákem, skočil bych. 

• 2. podmínka – nereálná – hovoříme hypoteticky „co by bylo 

kdyby“, např. se bavíte s přáteli, zda byste skočili padákem, 

ale nemáte nic takového v plánu, žádné soutěže se 

neúčastníte atd. 

 



Conditional sentences 

• 1st conditional (první podmínková věta) 

• Uskutečnitelná podmínka, hovoříme o něčem, co se reálně může 

stát 

• IF + PRESENT SIMPLE, WILL + INFINITIVE 

 

• 2nd conditional (druhá podmínková věta)  

• Neuskutečnitelná podmínka, hovoříme o něčem, co je velmi 

nereálné, hypotetické  

• IF + PAST SIMPLE, WOULD + INFINITIVE 



Conditionals 

• Kdybyste bydleli v Beverly Hills a Vaším sousedem byl Bruce 

Willis, můžete říci: 

• If I meet Bruce, I‘ll ask him for an autograph. (reálné) 

 

• Bydlíte-li tam, kde bydlíte, použijete: 

• If I met Bruce, I‘d ask him for an autograph. (nereálné)  



  

 

www.onlinejazyky.cz 

Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz 


