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CONDITIONALS 

ZERO 
CONDITIONAL 
 
(podmínka + následek v 
přítomnosti, příp. 
budocnosti) 

Podmínka (Condition) Následek (Result) 

If + Present Simple Present Simple 

If you heat ice, 
Pokud zahřejete led, 

it melts. 
roztaje. 

Fakta, resp. tzv. všeobecně platná pravda.  
 

FIRST 
CONDITIONAL 
 
podmínka + následek v 
přítomnosti, příp. 
budoucnosti 

Podmínka Následek 

If + Present Simple will + verb 

If I study hard, 
Pokud se budu pilně učit, 

I will pass my exams. 
složím zkoušky. 

Podmínka je možná a reálná. 
 
“co se stane, pokud bude splněna (reálná) podmínka” 

 

SECOND 
CONDITIONAL 
 
podmínka + následek v 
přítomnosti, příp. 
budoucnosti 

Podmínka Následek 

If + Past Simple would + verb 

If I studied hard, 
Kdybych se pilně učil, 

I would pass my exams. 
složil bych zkoušky. 

Podmínka teoreticky možná, ale je velmi nepravděpodobné, že 
bude splněna. 
 
“co by se mohlo stát, kdyby byla splněna (nereálná) podmínka” 
= hypoteticky 

 

THIRD 
CONDITIONAL 
 
podmínka + následek v 
minulosti 

Podmínka Následek 

If + Past Perfect would have + Past Participle 

If I had studied hard, 
Kdybych byl býval studoval 

pilněji, 

I would have passed my exams. 
byl bych býval složil zkoušky. 

Je nemožné, aby byla podmínka splněna, neboť se jedná o 
něco, co již proběhlo v minulosti. Jde o hypotézu, co by se stalo, 
kdybychom změnili minulost. 
 
“co by se bylo bývalo stalo, kdyby bývala byla splněna 
podmínka” 
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MIXED CONDITIONALS 

Smíšené kondicionály jsou nejčastěji kombinací 2. a 3. kondicionálu (oba nereálné). Kombinace je nutná, 

neboť se podmínky a následky týkají odlišných časových rovin (na rozdíl od klasických kondicionálů, u 

kterých jsou podmínka i následek ve stejné časové rovině). 

 

1. typ: 
 

podmínka  
v minulosti  

+ 
následek  

v přítomnosti 

Podmínka Následek 

3rd conditional 
If + Past Perfect 

2nd conditional 
would + verb 

If I had studied more, 
Kdybych byl býval studoval 

vice (tehdy), 

I would have a better job now. 
měl bych teď lepší práci.  

“co by se nyní stalo, kdyby bývala byla minulost jiná” 

 

2. typ: 
 

podmínka  
v přítomnosti  

+ 
následek  

v minulosti 

Podmínka Následek 

2nd conditional 
If + Past Simple 

3rd conditional 
would have + Past Participle 

If she could drive, 
Kdyby uměla řídit(obecně), 

she would have come by car. 
Bývala by přijela autem (tehdy). 

“kdyby byla v přítomnosti splněna podmínka, bývalo by se to 
bylo stalo” 

 


