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Předpisy o doplňovacích zkouškách dospělosti
(doplňovacích zkouškách maturitních) absolventů
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1. Absolventi jednoho typu střední školy, chtějí-li nabýti opráv
nění, kterého poskytuje vysvědčení dospělosti z jiného typu střední
školy k studiu na některé vysoké škole, musí se podrobiti -s úspě
chem d0plňovací zkoušce dospělosti (: doplňovací maturitní
zkoušce).

„



Absolventi reálek a reformních reálných gymnasii. kteří chtějí
nabýtí oprávnění, jehož poskytuje vysvědčení dospělosti z reálných
gymnasii, podrobí se doplňovací zkoušce dospělosti z latlny, a ne
byl-li úvod do filosofie za jejich středoškolských studií povinným
předmětem, též z úvodu do filosofie.
Absolventi reálných gymnasii, kteří chtějí nabýt! oprávnění, jehož
poskytuje vysvědčení dospělosti z gymnasii, podrobí se doplňovací
zkoušce dospělosti z řečtlny.
Absolventi reformních reálných gymnasii, o jejichž doplňova
cích zkouškách dospělosti z latiny zastávají v, platnosti ustanovení
zdejšího výnosu ze dne 16. ledna 1932, čis. 3983/II., mohou se pod
robiti této zkoušce po případě již v období, v němž vykonali zkoušku
dospělosti reformně-reálně-gymnasijní. Absolventi reálek smějí se
podrobiti doplňovací zkoušce z latiny, resp. též z úvodu do filosofie,
teprve za rok po zkoušce dospělostí reálné.
2. Doplňovací zkoušky dospělosti se konají na státních gymna
siích, reálných gymnasiích a reformních reálných gymnasiích.
Absolventi reálných gymnasii, kteří se podrobují doplňovací
zkoušce z řečtiny, konají tuto zkoušku na gymnasiu nebo na reál—
ném gymnasiu, budou-li na něm splněny požadavky níže uvedené
v odstavci 3.
Absolventi reformních reálných gymnasii mohou vykonati doplňo
vací zkoušky z latiny na svém ústavu.
_
Absolventi reálek konají doplňovací zkoušku na tom typu gymna
sijním. z něhož chtějí nabýti oprávnění. Absolventi reálek mohou
doplňovací zkoušku dospělosti konati i na státních gymnasiích a 
reálných gymnasiích.

Světové řeči o 1000 slovech

LATINSKY
V 1000 SLOVECH
Pro pokročilé

Napsal

profesor [OSEF BRADÁČ

V PRAZE 1936

NAKLADATEL A. NEUBERT KNIHKUPEC

Poznámky a vysvětlivky.
Slova, která se vyskytla ve slovníku v prvním díle této učeb

nice(„Latinsky v 1000 slovech. Pro začáteč

n i k y.“) se již ve slovníku V tomto druhém díle neopakují. Kde
toho je potřeba, odkazujeme čtenáře k prvnímu dílu tím způso
bem, že ke slovu nebo ke stati připojujeme římskou číslici I.
(= první díl učebnice: „Latinsky v 1000 slovech. Pro začáteč
níky.“) a arabskou číslici, jež značí stránku tohoto prvního
dílu; na př.: „alacer, I, 383“ značí, že se toto slovo (s českým
významem) vyskytuje v prvním díle učebnice na str. 383.

Arabská číslice u sloves

značí konjugaci (viz I. díl, str.

49 a 50).
Římská číslice v závorce u podstatných jmen značí deklinaci.
U přídavných jmen arabská číslice značí, kolikavýchodné je
přídavné jméno, římská číslice značí deklinaci.
Znaménko * (hvězdička) značí: „Vyslovtel“

Přízvučná slabika v některých slovech jest vyznačena tím
způsobem, že samohláska (dvojhláska) této přízvučné slabiky
je vytištěna polotučně.
Zkratky častěji užívané jsou uvedeny v I. díle na str. 509.
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1. HODINA.
Osobní zájmena.
Prónómina persónália.

Sklonění
Sing.

N.
G.

ego
meí
D. mihi
Ak. mě
V. —
Abl. mě

já
mne

tů
tui

mně, mí
mne, mě
—
mnou

tibi
tě
tů!
tě

ty
tebe
tobě, tí
tebe, tě
ty!
tebou

Osobni zájmeno s předložkou:

&mě (abl.)
ad mě '(okus.)
in mě (akus.)
in mě ( abl.)
dě mě (abl.)
měcum (abl.)

:
:
=
='
::
:

__.0—
")

ode mne (gen.)
ke mně (dat.)
na mne (akus.)
ve mně ( lok.)
omně (lak.)
se mnou (instr.)

Plur.

N.

nós

my

vós

G (nostri
nostrum nás
(z) nás
D.
Ak.
V.
Abl.

nóbis
nós
—
nóbis

nám
nás
—
námi

vy

ivestri
vestrum vás
(z) vás
vóbis
vós
vós!
vóbis

vám
vás
vy!
vámi

& vóbis (abl.) : od vás (gen.)

ad vós (akus.) zkvám (dat.)
in vós (akus ) _—
na vás (akus )
in vóbis (abl)= vevás (lok)
dě vóbis (abl.)= ovás (lok.)

vóbiscum (abl.)= s vámi (instr.)

Osobní zájmeno 1. a 2. osoby sing. i plur. jest v češtině i v latině
bezrodé, t. j. užívá se ho bez rozdílu pro všechny tři mluvnické rody.

Osobní zájmeno 3. osoby [an, ona, ono; cm', ony, ona]
jest v latině zastupováno ukazovacím zájmenem »is, ea, íd<<
(viz I., str. 44, 45, 312).
Osobní zájmena se kladou v latině jen tehdy, je-li na nich
důraz; to bývá. za citového pohnutí, v otázkách vyjadřujících po
divení nebo rozhorlení, při protivě, před přístavkem a j.
V latině má osobní zájmeno v každém pádě pouze jediný tvar;
není tu ani tvarů silnějších ani slabších, jako je má čeština (srv.
mně, mi; mě, mne; tobě, ti; tě, tebe).

Některé tvary osobních zájmen (mimo gen. sing. a gen.
plur.) se někdy zesilují připojením nezměnitelné příklonky
»-met<<,na př.: egomet, měmet, tibžmet, nósmet, vóbismet;
zájmeno tů se někdy zesiluje příklonkou »-te<<: tůte;
někdy (velmi zřídka) se zájmenný tvar zdvojí: měmě,
tětě.

Zesílené zájmenné tvary překládáme
do češtiny týmiž českými tvary jako
nezesílené, avšak často bud' při výslov
nosti klademe na ně důraz nebo slovosle
dem vytkneme jejich důrazně postavení
v e v ě t ě.
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Předložka »cum<<se zakládá za ablativ osobních zájmen
a tvoří s nimi jedno slovo:

měcum:

se mnou; těcum :

s námi; vóbiscum: s vámi.

s tebou; nóbiscum:

Genitivy mei, tui, nostri, vestri jsou předmětné (nikoli
přivlastňovací) :

memoria mei, tui, nostri, vestri : upomínka na mne, na
tebe, na nás, na vás;

misericordia nostri : milosrdenství s námi;
fidůcíavestri : důvěrave vás;
memor mei, tui, nostri, vestri : pamětliv mne, tebe,

nás, vás.

Genitivy »nostrum<< a »vestrum<< jsou »celkové genitivy<<
a překládají se do češtiny předložkovým pádem »z nás<<,
»z vás<<; na př.:

Optimusnostrum : nejlepší z nás;
máximus vestrum : největší z vás.
Kromě toho se tyto genitivy

>>nostrum<< a >>vestrum<<

kladou v tomto spojení:
omm'umnostrum : všech nás (gen.); ( či? koho?)
omnium vestrum : všech vás (gen.); (či? koho.?)

nostrum uterque : my oba dva;
vestrum uterque : vy oba dva;
quis nostrum (vestrum)? : kdo z nás (z vás) ?
multi nostrum : mnozíz nás;
máxžmus omnium nostrum (vestrum) : největší z nás

(z vás) všech;
memor sum omnium vestrum : jsem pamětliv všech vás.

LSlovník (l.—2. úloha).
aequum, aequž, n. (II.), slušnost,
slušná věc, právo; smysl pro
rovnost; spravedlnost;
(* 6kvum)
alacer, (I, 383); alacrióre animó,
s čilejší myslí

atróx, 1., (gen. sing.:) atrócis,
a) děsný, strašný, hrozný;
b) divý, krutý, zuřivý, hrozný;
c) přísný, vzdorný; příkrý,
prchlý
avidus, a, nm, a) dychtivý, chti
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vý, žádostivý, lačný (něčeho);
b) hrabivý, lakotný, lakomý;
c) dychtivý pokrmu, hladový,
lačný, hltavý, nenasytný; d)
vášnivý, prudký
brevis, (I, 434); brevi tempore,
(abl. čas.), v krátké době,
v krátkém čase, vbrzku, za

krátko

camělus,

% m. (II.),

velbloud;

(* camólus)

Cannae, drum, f. plur. (I.), Kan
ny, město v Apulii, známé po
rážkou Římanů r. 216 př. Kr.
za 2. punské války, kterou
způsobil Hannibal; Canněnsis,
e, 2. (IH.), kanenský. (u Ka
nen); (* kannénzis)
Catilina, ae, na. (I.), (* Katylí
na), Lucius Sergius Katilina,
Říman, prostopášník, zlopo
věstný spiknutím, jež zosnoval
proti státu r. 63 př. Kr.; M.
Tullius Cicero, konsul r. 63 př.
Kr., spiknutí Katilinovo odha
lil a potlačil; Katilina byl za
bit v boji u Pistorie v severní
Etrurii r. 62 př. Kr.
cautus, a, um, a) zajištěný, za
bezpečený; b) ostražitý, opatr
ný, obezřelý
crassus, a, um, a) tlustý; b) sil
ný; hrubý; c) (o krviz) hustý,
sražený, ssedlý
culpa, ae, f. (I.), vina, provině
ní; poklesek, hřích
děběre, (I, 270); grátiam děbeó,
jsem povinen vděčností
ěrudíro, (I, 366); litter'zs et arti
bus ěrudire, vzdělávati ve vě
dách a uměních; (I, 141, 348)

exspeotatió, iónis, f. (III.), oče
kávání; (* eksspoktáciió)
fidělis, e, 2. (III.), věrný, spo
lehlivý; oddaný; poctivý, svě

domitý
gratia, (I, 53)
hodiernus, a, um, dnešní; ho
diernó diě, (abl. čas.), dnešní
hO dne; (* hodyiernus)
implěre, _(I, 391), naplniti; doko
_nati, dokončiti (a věku)

iůs, (I, 320); iúra amicitiae,
práva přátelství; (* iůra amí
cicijé)
iuvenilis, e, 2. (III.), a) mladic
ký, jinošský; b) bujarý, veselý;
iuvenili aetáte, (abl. čas.),
v mladickém, jinošském věku;
(* iuveny'lis)

Iibentissimě, (I, 131), nejraději,
velmi rád; s největší radostí,

chutí

Iůx, lůcis, f. (III.), a) světlo;
lesk, záře, třpyt; b) (denní)
světlo; c) okrasa, chlouba;

spása

nefárius, a, um, zločinný, boha
prázdný; nefária cónsilia, zlo
činné záměry
nocěns, 1. (III.), (gen. sing.:)
nocentis, a) škodlivý; b) zlo
činný
nůtrió, is, irc, 4., a) živiti, krmi
ti; b) pěstiti; vychovávati
opínič, opinióm's, f. (III.), a)
domněnka, mínění (osobní) ;
b) tušení, očekávání, nadání,
pomyšlení; c) veřejné mínění,
POVěSt: (* opínyjó)

črnátus, a, um, (I, 313), čestný;
ctěný, vážený; (* órnátus)
praedltus, a, um, opatřený, na
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daný (něčim), obdařený; (*
prédyt us)
prócreó, ds, áre, dvi, 1., (z)plo
diti; vytvářeti, tvořiti; (* pró
kreó)
satis, dosti, dost; dostatečně
senílis, e, 2. (III.), stařecký;
senili_ aetcite, (abl. čas.), ve
stařeckém věku
societás, societátis, f. (III.), spo—
lečenstvi, jednota.; spolek; (*
socijetás)

superstitič, superstitiónis,
f.
(III.), pověra; pověrčivost; (*
superstycijó)
Sůspició, súspiciónis, f. (III.),
podezření; (* sůspicijó)

turpis, e, 2. (III.), a) šeredný,
ohyzdný; b) (mravněz) haneb
ný, ohavný; potupný, hnusný,
mrzký, nečestný
vádó, is, ere, 3. kráčeti, ubírati
se, jíti

1. úloha. _ Přeložtedo češtiny!_ (Vizstr. 38!)
1. Tě ludi, mě libri děleetant. — 2. Cantus avium nós
et vós dělectat. — 3. Si valěs, bene est; ego valeó. — 4. Eg'o
tibi in vizi comes eró. — 5. Mihi et tibi, nóbis et vóbis

á parentibus benefieia tribuuntur. — 6. Hodiě mihi, crás
tibi. — 7. In mě et in tě et in nóbis omnibus spěs patriae
sita est. — 8. Páx těeum et měcum ( estó)! — 9. Dominus
vóbiseum! — 10. Nóbis omnia vóbiseum, amíci, commůnia
sunt. — 11. Mihi nihil, amicis multa! — 12. Pánem
nostrum cotidišnum dá nóbis hodiě. — 13. Multi nostrum
infělicěs sunt. — 14. Pauci vestrum contenti sunt. —
15. Němó nostrum liber vitiis est. — 16. Patria est com
můnis parěns omnium nostrum. — 17. Němó omnium
nostrum sine culpá est. — 18. Quis vestrum mě accusňbit?
— 19. Rem půblieam et vitam omnium vestrum, eivěs,
hodiernó diě servňvi. — 20. Nón multi nostrum oetógintá
annós implěbunt. — 21. Pater mei et tui et nostri memor
est. Pater omnium nostrum memor est. — 22. Memória
vestri semper mihi gráta est. — 23. In períeuló, parentěs,
vestri vestraeque eúrae memorěs fuimus. — 24. Memor
eró tui, si tu memor eris mei. — 25. Němó magis nostri
memor est quam parentěs, qui nós alunt, vestiunt, ědu
cant; quis nostrum parentěs nón díliget? — 26. Quod vós
servňfvimus, semper nostri memorěs eritis. — 27. Á mě
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et á nobis, parentěs, colěmini et díligěminí. — 28. Á tě,
mi Deus, vitam haběmus. — 29. Váde měcum! — 30. Díligó
tě et těcum libentissžmě vivo. — 31. In períouló Deus nó
biscum e_rz't.— 32. Brevi tempore aut mě viděbžtis aut
multa dě mě audiětis. — 33. Věržtás nobis et fvóbžsgráta
est. — 34. Narrámus tibž tristža. — 35. Magistrž dilz'genter
vós litteris et artibus ěrudient. — 36. Vóbžs, amíci, grá
tiam děběmus, quod bene nós děfenditis. — 37. SE tú es
měcum, mí amíce, satis tútus sum; si ego eró těcum, satis
tútus eržs. —- 38. Vós omni súspicióne nós lžberávistis;
nunquam vestrž vestrórumque beneficiórum, amíci, im
memorěs eržmus.

Číselná příslovce násobná. I.
Adverbia numerália multiplicátíva.
(Viz str. 17 !)
Číselná příslovce násobná se kladou na otázkou >>kolikrát? :
quotiěns<< & jsou nesklonná.

1
2
3
4
5
6

jednou
dvakrát
třikrát
čtyřikrát
pětkrát
šestkrát

13
14
15
16
17

:
:
.:
:
:
:

semel;
bis;
ter;
quater;
quinquiěs;
sexiěs;

třináctkrát
čtrnáctkrát,
patnáctkrát
šestnáctkrát
sedmnáctkrát
18 osmnáctkrát
19 devatenáctkrát
20 dvacetkrát

7
8
9
10
11
12

::
:
:
:
:
.:
:
:
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sedmkrát ::
osmkrát ::
devětkrát :
desetkrát :
jedenáctkrát:
dvanáctkrát:

septiěs;
octžěs;
noviěs;
decžěs;
undecžěs;
duodecžěs;

ter deciěs;
quater decžěs;
quinquiěs decžěs;
sexiěs decžěs;
septiěs decžěs;
duoděvžciěs;

unděviciěs;
víoiěs;

21 jedenadvacetkrát

=( ŽÉŽŠ—š
2373231.
bis et vžcžěs,

22 dvaadvacetkrát

( (vicžěs bis);
ter et vžciěs,
( (viciěs ter) ;

23 třiadvacetkrát

28
29
30
40
50
60
70
80
90
100

osmadvacetkrát
devětadvacetkrát
třicetkrát
čtyřicetkrát
padesátkrát
šedesátkrát
sedmdesátkrát
osmdesátkrát
devadesátkrát
stokrát

:
:
::
:
:
:
:
:
::
::

duodětržciěs;
undětr'icžěs;
triciěs;
quadrágiěs;
quinquágžěs;
sexágžěs;
septuágžěs;
octógiěs;
nóndgiěs;
centiěs.

2. HODINA.
| Stupňování přídavných jmen.|
Adjektiva (přídavná jména) vyjadřuji vlastnost. Stupeň vlast
nosti se vyjádří s t u p ň o v a n i'm adjektiva.
Význam přídavných jmen se stupňuje:

a) stupňovánímnaprostým

či absolutním

(na př.: bo

hatý — značně bohatý — velmi bohatý — náramně bohatý —- ne
smírně bohatý.. .); (Viz níže »absolutni komparativ<<, »absolutní
superlativ, elatw<<),

b) stupňovánímpoměrným

čili srovnávacím

(na př.:

bohatý —-bohatší — nejbohatší).
Stupňovati se může význam přídavných jmen také ve smyslu
zmenšujícím (na př.: skromný -—nedosti skromný — málo skromný
——skromničký

. . . .).

Stupňování srovnávacího jsou schopna jen adjektiva a příslovce
odvozená z adjektiv (na př.: moudrý — moudřejší ——
nejmoudřejší;
moudře ——moudřeji ——nejmoudřeji).
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Srovnávacího stupňování nemají ta adjektiva, která vyjadřují
vlastnost ve stupňované míře (na př.: >>stařičký<<,nelze však říci
>>stařičtějši<<;
podobně: přenáramný, velikánský, malinký & pod. ne

mají ani komparativu ani superlativu).
Záporná přídavná jména mají v češtině
srovnávací stupňo
vání obyčejně tehdy, jsou-li významu opakokladného (na př.: ne
věrný ——nevěrnější — nejnevčrnčjši); nejsou-li významu opako
kladného, mají opsané stupňování (na př.: neveliký — méně veliký
——nejméně veliký; nepodobný — méně podobný — nejméně po
dobný).
Při srovnávacím stupňování se v češtině i latině rozeznávají tři
stupně:
1.) první stupen čili positiv (* pozitýv), (gradus positžvus, stu
peň základní), (na př.: bohatý, moudrý, pilný);
2.) druhý stupeň čili komparativ (* komparatýv), (gradus compa
rátžvus, vyšší stupeň), (na př.: bohatší, moudřejší, pilnější);
3.) třetí stupeň čili superlativ (* superlatýv), (gradus super
látžfvus,nejvyšší stupeň), (na př.: nejbohatší, nejmoudřejší, nejpil
nější).

Pravidelné srovnávací stupňování adjektiv:
Komparativ.
Komparativ adjektiva utvoříme tím způsobem, že k z á
k 1a d u adjektiva přidáme
pro mužský a ženský rod příponu -íor ( * ijor ),
pro střední rod příponu
-ius ( * žjus).

Základ adjektiva obdržíme, oddělíme-li koncovku od genitivu sin
guláru maskulina.

Positiv:

Genitiv sg.: Základ:

Komparativ:
m. f.

longus (1,124) long-ž

n.

long-

long-im;

pulcher (I, 162) pulchr—i

long-ius,
delší;
pnlchr- pulchr—ior, pulchr-ius,

liber

liber-

liber-dor,

(I, 135) liber-%

krásnější;
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liber-ius,
svobodnější ;

Positiv:

Genitiv sg.: Základ:

Komparativ:
m. !.

n.

brevis

(I, 434)brev-žs

brev-

brev-žor,

brou-ius,

audňx

(I, 459) audác-is

audác-

a-udác-ior,

díves

(I, 474) divit-is

dím't-

df'wit-ior,

audác-ius,
odvážnější;
divit-ius,

kratší;

bohatší;

sapiěns (I, 458) sapient—is sapient- sapient-z'or, sapient-žus,

ácer

(I, 383)ácr-is

ácr-

ácr-ior,

moudřejší;
ácr-ius,

ráznější;

pauper (I, 475) pauper-z's pauper- pauper-ior, pauper—ius,

chudší;
ddr-ius,
slavnější;
piger
(I, 162) pigT-ž
pigrpigr-ior,
Mgr-ius,
línější;
průděns (1,457)prúdent-is prúdent- průdent-ior,prúdent-ius,
clárus

(1,110)clár-i

clár-

clár-žor,

opatrnější;

celeber (1,384)celebr-is
celer

(I, 384) celer—is

celebr- celebr-žor, celebr-ius,
slavnější, hlučnější;
celerceler-žor,
celer-ius,

alacer

(I, 383) alacr-z's

alacr-

ňter

(I, 162)átr-i

átr-

rychlejší;

salůber (I, 384)salúbr-žs

alacr-z'or, alacr-ius,
čilejší, hbitější;
átr-žor,
fitr-ius,

tmavší, temnější;
salúbr- salůbr-ior, salůbr-žus,
zdravější.

[Výslovnost uvedených komparativů: * longijor, Iongijus, pulchri
jor, pulchrijus, líberijor, líberijus, brevijor, brevijus, audácijor, audá
cijus, dývicijor, dývicijus, sapiiencior, supiiencijus, ákrijor, ákrijus,
pauperijor, pauperijus, klárijor, klárijus, pigrijor, pigrijus, prúdoncijor,
prúdencijus, celebrijor, celobrijus, ('elerior, celerijus, alakrijor, alakri
jus, átrijor, átrijus, salůhrijor, sulúbrijus.1
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(Římské číslice u positivu odkazují k prvnímu dílu této učebnice
»Latinsky v 1000 slovech. Pro začátečníky.< Arabské číslice vedle
římské I. značí stránku prvního dílu této učebnice.)

Skloňování komparativu
adjektiv.
Komparativ adjektiv náleží skloňováním do třetí de
klinace.
Pamatujte! V ablativu siguláru komparativu adjektiv
ve všech třech rodech jest koncovka »-e<<;v genitivu plu
rálu komparativu ve všech třech rodech jest koncovka
»-um<<;v nominativu, akusativu a vokativu plurálu kompa
rativu ve středním rodě jest koncovka »-a<<.
Singulá'r:
m., f.

Plurál:
n.

m., f.

n.

N.
G.

clárior
cláriór-is

clšríus
cláriór—is

cláriór-ěs
cláriór-um

cláriór-a
cláríór-um

D.
Ak.
V.
Abl.

cláriór-í
clňríór-em
clárior!
cláriór-e

cláriór—i
cláríus
clňrius !
cláriór-e

cláriór-ibus
cláriór-ěs
cláriór-ěs !
cláriór-ibus

cláriór-ibus
cláríór-a
clariór-a !
clšríór-ibus

Skloňujte!
N. fossa longior, delší příkop; G. fossae longióris; D.
fossae longióri; Ak. fossam longiórem; V. = N.; Abl. fossá
longióre.
N. fossae longiórěs; G. fossňrum longiórum; D. foss'ís
longióribus; Ak. fossás longiórěs; V. = N.; Abl. fossís
longióribus.
N. pratum pulchrius, krásnější louka; G. práti pulchrió

ris; D. prátó pulchriórí; Ak. prátum pulchrius; V. = N.;
Abl. prátó pulchrióre.
N. práta pulchrióra; G. prátórum pulchriórum; D. prá
tís pulchrióribus; Ak. práta pulchrióra; V. = N.; Abl.
prátís pulchrióribus.
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N. mare altius, hlubší moře; G. maris altióris; D. marí
altiórí; Ak. a V. mare altius; Abl. marí altióre.
N. maria altióra; G. marium altiórum; D. maribus
altióribus; Ak. a V. maria altióra; Abl. maribus altióribus.
N. pars melior, lepší část; G. partis melióris; D. parti
melióri; Ak. partem meliórem; V. = N.; Abl. parte me
lióre.
N. partěs meliórěs; G. partium meliórum; D. partibus
melióribus; Ak. a V. partěs meliórěs; Abl. partíbus melió
ribus.
N. dies brevior, kratší den; G. diěí brevióris; D. diěí
breviórí; Ak. diem breviórem; V. = N.; Abl. diě brevióre.
N., Ak., V. diěs breviórěs; G. diěrum breviórum; D., Abl.
diěbus brevióribus.
Poznámka:
Adjektivum' »multus, a, um<<má v plurále komparativu
tvary »plůrěs (m., f.), plúra (n.) : četnější, více<<;v gen.
plur. jest tvar společný všem třem rodům >>plůrium<<.

Skloňujte!
N. plůrěs servž, plúrěs mulierěs, plůra exempla,
více otroků, více žen, více příkladů;
G. plůržum servórum, plůrium mulierum, plůrium exempló

rum;

D. plůribus servis, plůribus mulžerz'bus,plúrz'bus exemplis;
Ak. plůrěs servós, plúrěs mulierěs, plůra exempla;

V.: Nom.
Abl.: Dat.
Spojka

>>quam<<.

Ablňtivus comparitivus (ablativ srovnávací).
_Železoje
zlato.
Železo
je těžší
tez31 než
zlata.
Železo je těžší nad zlato.

\!

J

[ Ferrum gravius est quam
aurum.
Ferrum gravius est auró.

Bratr jest odvážnější ]

než ty.

|

Bratr jest odvážnější [
tebe.

[

nad tebe.

]

Bratr jest odvážnější
Slova sladší nad med.

Nic není nad ctnost krás
nější(ho), nic (není) čest
nější(ho).
Nic mně, tobě a všem nám

není dražší(ho)

než vlast

Fráter andácior est quam
tů.

Fráter audácior est tě.
( Verba
Verba dulcióra
dulcióra melle.
quam mel.
Nihil est virtůte pnlchrius,
nihil órnátius. — Nihil pul
chrins, nihil órnátius est
quam virtůs.
Nihil mihi et tibi et nóbis
omnibus Carius est patriá

[: nad vlast], která mne, [: quam patriá], quae mě

tebe a nás všechny zplodila
& živí.

et te"et nós omněs prócreá

vit et nůtrit.

Předmět >>B<<,
nad nějž v komparativním rčení předmět
>>A<<
vyniká, jak z uvedených příkladů vysvítá, se vyjadřuje

(A: železo;B : zlato):
a) v češtině:
1.

spojkou

»než, nežli<<

b) v latině :
1. spojkou

>>quam<<(:

s příslušným pádem přirov než, nežli) s příslušným pá
návaného
předmětu; ( železo dem přirovnávaného před
VVV

je tezsi než zlato);
mětu; (ferram gravius est
2. genitivem (který slove quam aurum);
genitiv odluky) ; (železo jest
2. ablativem (který slove
těžši zlata) ;
ablativ srovnávací, a bl á 
3. předložkovým pádem;
(železo jest těžši nad zlato).

tivus comparati

v u s) ; (ferrum gravius est

auró).

Kterého z uvedených případů se má použíti ať v češtině
či v latině, jest ponecháno překladateli. Jen srovnávací
__14__

ablativ se v latině klade, je-li přirovnávaná osoba nebo věc
vyjádřena vztažným zájmenem »qui, quae, quod : který,
-á -é; jenž, jež, jež<<(I, str. 248), na př.:

Milujte vlast, nad niž nic
sladši(ho) není.

Amáte patriam, quá nihil
dulcius est.

Ablativu srovnávacímu Latiník často dává přednost
před spojkou >>quam(s příslušným pádem přirovnávaného
předmětu) <<ve větách záporných a v některých ustálených
rčeních; na př.:

Nic není sladší(ho) než

vlast [: nad vlast].

Nihil patriá dulcius est.

Rychleji nad vše oče
kávání, nad pomyšlení;
Spě celerius.
rychleji, než by kdo byl
Exspectátióne celerius.
čekal; rychleji, než by
Opinióne celerius.
se byl kdo nadál.
]
Město nad vše očekáváni
Urbs exspectátióne maior.
větší.
Více než slušno.
1
Plůs aequó (= plůs quam
Až přiliš.
J aequum est).
Více než obvykle.
Magis solitó.
Poznámka:

Při záporce >>nic<<_,
je-li v nom. nebo akus.

sing., se v češtině komparativ přídavného jména klade do
genitivu, jejž do latiny překládejte nominativem sing. (pří
padně akusativem sing.) !

Nic není sladšiho nad
vlast (než vlast).
Nevidím nic krásnějšiho.

Nihil patriá dulcius est.
Nihil pulchrius videó.

| 2.ů|0|18.

— Přeložte do češtiny! — (Vizstr. 39!)

1. Lupus audáx est, leó audácior est. — 2. Leó audácior
lupó est. — 3. Sonitus celer est, sed lux celerior est. —
4. 1/1290
celerior est quam sonitus. Ifúa: celerior sonitii est. —

5. Argentum útile est, sed ferrum utilius est. — 6. Argen
tum nón est utilius quam ferrum. Argentum ferró útilius
nón est. — 7. Iu'ra amicitiae sáncta sunt, sed iura patriae
sánctióra sunt. — 8. Iura patriae sánctióra sunt quam iu'ra
amicitiae. Iura patriae sánetióra sunt iuribus amicitiae. —
9. Italia calidior est quam nostrae regióněs. Italia calidior
est nostris regiónibus. — 10. Cónsilia senum et patrum sa
pientióra sunt quam eónsilia iuvenum. Cónsilia senum et
patrum sapientióra cónsiliis iuvenum sunt. — 11. Aurum
gravius est quam argentum. Aurum gravius argentó est. —
12. Argentum levius est quam aurum. Argentum levius est
auró. — 13. Nihil est luce celerius..— 14. Parentibus amí
cós fiděliórěs nón haběs. — 15. Hominěs in rěbus adversis
saepe cautiórěs sunt quam in rěbus secundis. — 16. Črátó
rěs Graeci cláriórěs fuěrunt quam órá'tórěs Rómňni [clárió
rěs órátóribus Rómánis fuěrunt]. — 17. Nihil rei půblicae
Rómánae perniciósius fuit quam bella civilia [perniciósius
bellis civílibus fuit]. — 18. Dívitěs saepe miseriórěs sunt
quam pauperěs. — 19. Periclěs potentior fuit multis rěgi
bus et tyrannis. — 20. Praeclára exempla utilióra sunt
quam praecepta. — 21. Pauci hominěs divitiórěs erant rěge
Croesó, multi beátiórěs. — 22. Certior aure est oculus. —
23. Inidi pueris pigris iúcundiórěs sunt qua/m libri. —
24. Equi ácrióre auditů praediti sunt quam hominěs. — 25.
Elephanti crassióres peděs habent et gravióra onera por
tant quam equi. — 26. Nihil míliti virtůte pulchrius, nihil
fuga turpius est. — 27. Aurum ferró nocentius (* nacen
cijus) est. — 28. Cieeróni luce clárióra erant omnia nefária
cónsilia Catilinae. — 29. Aestás in frigidióre regióne, hiems
in calidióre iůcundior est. — 30. Equus pulchrior caměló
est, qui equó celerior est. (Equus pulchrior est quam ca
mělus, qui celerior est quam equus.) — 31. Aestňte diěs
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sunt longiórěs et noctěs breviórěs quam hieme. — 32. Nihil
mort-i similius est somnó. — 33. Vita multórum animálium
longior est quam vita hominum. — 34. Infirmiórum cum
validióre societás ráró est útilis. — 35. Nullum proelium
atrócius fuit quam proelium Canněnse. — 36. Hórá mortis
nihil incertius. — 37. Superstitióne nihil uocentius est. —
38. Áěr aqua levior est. — 39. Pueris aqua pura vině
salůbrior est. — 1,0.Amicitia hominum průdeutium fírmior
et tůtior est quam hominum levium. — 1,1. Vita dívitum
saepe vítá pauperum miserior est. Vita dívitum saepe mi
sčrior est quam vita pauperum. — 1,2.Italia multó longior
quam Zátior est. — 1,2. Iuvenili aetáte alacrióre animó
difficilia uegótia peragimus quam seníli. —- 44. Cónsilió
prúdentiórum virórum, adulěscentěs, párěte! — 1,5. Oculi
avidiórěs sunt quam venter.
(Vyhledejte všechny komparativy V této úloze & určete jejich
positiv!]
[Vyhledejte všechny celkové genitivy v této úloze! Jak se pře
loži?]
[Vyhledejte srovnávací ablativy v této úloze! Jak se přeloži?]

Číselná příslovcenásobná. II.
Adverbia numerália multiplicátiva.
___—__

(Viz str. 8.')

100 stokrát
101 stojedenkrát
102 stodvakrát
200 dvěstěkrát
300 třistakrát
400 čtyřistakrát
500 pětsetkrát
600 šestsetkrát

:
:
:
:
::
::
:
::

700 sedmsetkrát
800 osmsetkrát
900 devětsetkrát

—: septingentiěs;
_—octingentiěs;
_nóngentiěs;

_
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centiěs;
centiěs semel;
centiěs bis;
ducentiěs;
trecentiěs;
quadringentiěs;
quingenti'e's;
sescentiěs;
/'3?J'
$“ :(
' _

"ŽŠ

1.000 tisíckrát

===mžliěs;

2.000 dvoutisíckrát
3.0003třitisíckrát
10.000 desettisíckrát
100.000 stotisíckrát
1,000.000 milionkrát

: bis milžěs;
== ter mžliěs;
: decžěsmžliěs;
: centiěs mžliěs;
: deoiěscentžěsmiliěs;

2,000.000 dvoumilionkrát :

vžcžěscentžěs miliěs.

3. HODINA.
Ukazovací zájmeno:

hic, haec, hoc : tento, tato, toto.
Singulár.

N,

G.

hic

haec

hóc

(* hik)

(* hák)

(* hak)

huius

huius

huius

tento

tato

toto

tohoto

této

tohoto

tomuto

této

tomuto

tuto

toto

(* huj-jus)

D.

huic

huic

huic

(* hujk, jednoslabičně)

Ak. hunc

hanc

hóc

(* hank) ( * hank) ( * hok)

V.

tohoto (živ.)

tento (nezáv.)

—

—

—

—

——

-—

Abl. hóc

hic

hóc

tímto

touto

tímto

(* hák)

(* hók)

(* hók)

Plurál.

N.

hi

hao

haec

(* hák)

tyto (nežžv.)

tito (živ.)

t to

tat

G.

horum

hárum

lnórum

těchto

těchto

těchto

těmto

těmto

těmto

tyto

tyto

tato

(* hi)

(* hé)

y

0

(* hórum ) (* hárum) (* hórum )

D.

his

his

his

(* MS)

(* MS)

(* MS)

hás

haec

(* hás)

(* hák)

Ak. hós
(* hós)
V.

--

Abl. his
( * his)

-'—

—

_—

his

his

těmito

( *"M8)

( *“Me)
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—„

_

těmito

těmito

Pravidelné srovnávací stupňování adjektiv:
Superlativ.
I.

Superlativ většiny adjektiv utvoříme tím způsobem, že
k základu adjektiva přidáme
pro mužský rod příponu
pro ženský rod příponu
pro střední rod příponu

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

. -issimus,
. -issima,
. -issimum.

Takto utvořený superlativ se skloňuje podle »bonus,
bona, bonum<< (I, str. 112, 113).
Positžv:

Základ:

longus (I, 124)

long-

brevis (I, 434)
_
audňx (I, 459)

brevaudác-

díves (I, 474)

džm't-

sapiěns (I, 458)

sapient-

Superlativ :

longissimus, longissžma,
longissimum, nejdelší;
brevissžmus, brevissima,
brevissžmum, nejkratší;
audácissžmus, audácissžma,
audácissimum, nejodváž

nější;

clarus (I, 110)

průděns (I, 457)

džvžtissimus, divitissima,
džm'iissimum, nejbohatší;
sapientissz'mus, sapientissi

ma, sapientissimum, nej
moudřejší;
'
clárclárissžmus, clárissz'ma,
clárissžmu'm, nejslavnější;
prúdent- prúdentissimus, průdentissž
ma, prúdentissimum, nej
opatrnější.
II.

Superlatžv adjektiv zakončených v nominativu singuláru
positivu:
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<<<<

»-er, -era, -erum<<(I, str. 134, 135),
»-er, -ra, -rum<<(I, str. 161,162),
»-er, -erls, -ere<<(I, str. 383),
»-er, -ris, -re<<(I, str. 383, 384),

utvoříme tím způsobem, že k nominativu singuláru m a s—
k ul i n & positivu přidáme
pro mužský rod příponu
pro ženský rod příponu
pro střední rod příponu

.
.
.

. . . .
. . . .
. . . .

. .-rimus,
. . -rima,
. .-rimum.

Takto utvořený superlativ se skloňuje podle »bonus,
bona, bonum<<(I, str. 112, 113).
Positiv :

Superlativ :

pulcher (I, 162)
liber (I, 135)

pulcherrimus, pulcherrima, pulcher
rimum, nejkrásnější;
libe'rržmus, liberržma, liberrimum,
nejsvobodnější ;

ňcer (I, 383)

ácerržmus, áce'rm'ma, ácerm'mum,

pauper (I, 475)
piger (I, 162)

nejostřejší;
pauperrimus,pauperržmamauperrimum,
nejchudší;
piger'rimus, pigerrima, pžgerrimum,
nejlínější.

Tvořte komparativ & superlativ těchto přídavných jmen!

aeger (aegrior, aegerm'mus); crěber (crěbrior, crěber
rimus) ; celer (celeržor,celerrimus ) ,' míser (miserior, míser
rimus); asper (asperžor, asperrimus); salůber (salůbrior,
salůberm'mus); celeber ( celebrior, celeberrimus) ; alacer
( alacrior; pravidelného superlativu nevytvořuje).
Genitiv celkový.
Genitívus partitívus.
Genitiv celkový značí c el e k, z něhož se bere nějaký
d i 1, vyjádřený slovem, na němž tento genitiv závisí.
__ 20 __

Latinský genitiv celkový bývá u komparativu a super
lativu přídavných jmen a překládá se tu do češtiny před
ložkovým pádem (předložky »z, ze, mezi<<).

Ale také v la tin ě někdy místo celkového genitivu
u superlativu celek bývá vyjádřen předložkovým pádem
(předložky »ě, ex, dě<<s ablativem,

>>inter<<
s akusativem).

Příklady:

Aristides, nejspravedli
vějši ze všech Athéňanů
(mezi všemi Athéňany).
Topol, nejvyšší ze všech
stromů (mezi všemi stro
my).
Nejudatnějši
všech.

vojín

ze

Homér, nejznamenitější
ze všech básníků.

Aristiděs, iústissimus om
nium Athéniěnsium.
Pópulus, altissima om
nium arborum (ex omnibus
arboribus, dě omnibus arbo
ribus, inter omněs arborěs) .
Miles fortissimus om
nium.
Miles fortissimus ex om
nibus (dě omnibus).
Homěrus, praestantissi
mus omnium poětňrum.

Slovník ($.—4. úloha).
Antiochia, Antiochiae, f.,
Antiochie, hlavní město
syrské.
Apellěs, Apellis, m. (III.),
Apelles, vynikající řecký
malíř z Kolofonu v Malé
Asii, vrstevník Alexandra
Velikého; hlavní činnost
jeho spadá do let 340 až

Arabs, Arabis, m., (III.),
Arab; Araběs, Arabum,
m., Arabové, africký ná
rod
Belgae, árum, m. (I.), Bel
gové, obyvatelé severový
chodní části Gallie, zvané

310 př. Kr.
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>>belgická<<, mezi

řekami

Sekvanou, Matronou, Mo
sellou a Rýnem

condiscipulus,

%, m. (II.),
spolužák; ( * kondyscipu
Ius)
coniungó, is, cre, 3., spo
jíti, sloučiti; připojiti; (*

konjungere)

ěloquěns, 1., (gen. sing.:)
ěloquentis, (III.) , výmluv
ný ( na základě cviku a
teorie řečnické)
longě, a) daleko; b) dlouho;
c) zcela, docela
meritó, právem, zaslouženě
mitis, e, 2., (III.), &) jem
ný, měkký; b) mírný;
klidný
obstó, ás, áre, obstiti, 1.,
státi v cestě, překážeti
Orgetoxix, Orgetorigžs, m.

ný i obchodní, ležící při
mořském břehu asi 5 km
od Athén

Pompeius, Pompei, m. (II.),
Pompeius, jméno plebej
ského rodu římského; z
tohoto rodu byl Gnaeus
Pompeius Magnus, trium
vir a sok Caesarův, nar. r.
106 př. Kr., jenž po bitvě
u Farsalu r. 48 př. Kr.,
v níž zvítězil nad ním
Gaius Julius Caesar, u
prchl do Egypta, kdež
hned po příchodu byl za
vražděn návodem poruč
níků mladičkého krále;
(* Pom-pej-jus, Pam-pej—

jí)

(III.), Orgetorix, nejmoc putó, ás, áre, dvi, 1., a) po
kládati, považovati; b)
nější helvetský šlechtic;
míniti, mysliti, domnívati
navrhl svému lidu, aby se
se, míti za to, souditi,
vystěhoval ze svého úze
uznávati; c) (v mysli) u
mí; sám pracoval o to,
važovati, představovati
aby se stal samovládcem;
si; d) ceniti, odhadovati;
byv prozrazen pokusil se
vážiti
si; (s vazbou dvojí
o vzpouru a zahynul asi
ho akusativuz) aliquem
samovraždou; o Orgetori
putáre fělicem, pokládati
govi vypravuje Gaius Ju
někoho za šťastna, za
lius Caesar v první knize
šťastného;
vitam putáre
svých »Pamětí o válce
cáriórem, život pokládati,
gallské<<.
míti za dražší
pictor, óris, m. (III.), malíř
Piraeus, Piraei, m. (II.), similitůdó, similžtúdžnis, f.
(III.), podobnost
Pireus (Peiraieus), město
a přístav athénský, váleč sólum,_pouze, toliko, jen
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tůtus ab aliquá ré, (I, 464),
jistý před něčím; bezpeč
ný před něčím, proti ně
čemu
vílis, e, 2., (III.), laciný, ma
lé ceny, bezcenný; chatr
ný; všední, obyčejný,
skrovný, prostý, chudob
ny
Zeuxis, Zeuxidis nebo Zeu

xis, m. (III.), (akus. Zeu
xidem, Zeuxim), (vok.
Zeuxi1), (abl. Zeuxide),
Zeuxis, slavný řecký ma
líř z Herakleie_ činný v 2.
polovici V. století a na po
čátku IV. století př. Kr. v
Athénách, na dvoře ma
kedonského krále Arche
laa &v Efesu

| 3 . úloha. — Přeložtedo češtiny!— (Vizstr. nd
1. Omnium poětňrum Graecórum Homěrus clárissimus
fuit; sapientissimus omnium Graecórum Sóeratěs fuit. —
2. Mors omnium rerum certissima est, sed hóra mortis
ineertissima est. — 3. 1123gentium sánctissimum est. —
l;. Adůlátórěs iúcundissima sólum hominibus dicunt. — 5.
Ii nóbis cárissimi sunt, quibuseum mórum similitůdó
nós coniungit. — 6. Apud Helvětiós nóbilissimus fuit Or
getorix. — 7. Mors patris aeerbissima liberis est. — 8. L'i
be7i' boni parentum ornamentu-m pretiósissimum sunt. —
9. Urběs, quárum incolae probi et indůstrii sunt, á calami
tátibus tútiórěs sunt quam eae, quae moenia altissima et
firmissima habent. — 10. Longě fělieissimus is est, cuius
vita simplicissima est. ——11. Autumnó noetěs breviórěs

sunt quam hieme, aestáte brevissimae sunt; diěs hieme
brevissimi sunt. — 12. Flůmina alta sunt, lacůs altiórěs,
maria altissima. ——
13. Omnium Gallórum fortissimi et

bellicósissimi erant Belgae. — II,. Epistulae vestrae, cáris
simi amíci, nóbis semper iúcundissimae erunt. —-15. Cae
sar 'e'loquentiorPompeió fuit; ěloquentissimus omnium
Rómánórum M. Tullius Ciceró fuit, qui clárissimus Rómá
nórum órštor erat. — 16. Nónnůlli seriptórěs Graeci et
___23__

Rómňní Sócratem omm'um homžnum sapientissimum apel
lábant. — 17. Victoria Graecórum apud Plataeás žllústris
sžma fužt. — 18. Rómňnž omm'um antiquórum pópulórum
belli peržtissžmž erant. — 19. Cívžbus bonžs patria cárissima
est. — 20. Civitas crěscit, si a mms průdentissimls regžtur.
— 21. Anthuissz'ml's tempom'bus clvitňtí Athěnžěnsium
rěgěs praefuěrunt. ——
22. Ciceró senátum Rómánum Sánc
tissimum gravžssimumque cónsilium orbis terrňrum němž
m'wz't.— 23. Portae urbžs á fortissimžs iuvem'bus cůstódiě
bantur. — 24. Á vóbis, magistr'l, litterls et artžbus nóbžs
utilissžmls ěrudímur. — 25. Omnia metalla pretiósa sunt,
sed pretium eórum varium est. Aurum pretžósius est quam
argentum; aurum omnžummetallórum pretiósissimum est.
— 26. Italiae caelum mítius, iucundius, salůbm'us est quam
caelum patriae nostrae, nam Alpěs, altissiml Európae mon
těs, asperióribus ventls obstant. Italia omnium Európae
regiónum amoenissžma est.
'
[Vyhledejte všechny superlativy v této úloze & utvořte positiv
a. komparativ příslušného přídavného jména!]

| 4..ů|0|'la.

— Přeložte do češtiny! — (Viz str. 43!) \

1. Flůmen est celere, ventus celem'or, lux celerm'ma. —
2. Cervl celeritáte cru'rum equós celerm'mós superant. —
3. Multae běstiae celeržórěshomine (: quam homó) sunt.
— l,. Arabum equ'l pulcherrimž et celerm'ml sunt. — 5. Pul
cherm'mum puellárum órmímentum est modestia et indů
stria. — 6. Divitissimórum hominum vita saepe mžserm'ma
est. — 7. Homžněs pauperrimž saepe miserm'mž nón sunt.
— 8. Mulierěs vestem pulchriórem žnduunt quam vžr'l. -—
9. Homžněs pauperrimž saepe féliciórěs sunt quam divi
tissžml. — 10. Pulcherrima rárissima. — 11. Rosa pulcher
m'ma herba est. —12. Aquila ácerm'mós oculo's omm'um
am'um habet. — 13. Omnžum Graecšrum urbium pulcher
m'ma urbs Syrácůsae erant; Athěnae, Corinthus, Syrá
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cůsae pulcherrimae Graecórum urběs fuěrunt. — 14. An
tiochia omnium Graeoárum urbium ( ea: omnibus Graecis
urbibus ) celeberrima fuit. ——
15. Miserrima est servitús;
patribus nostris nihil miserius et acerbius servitůte fuit. —
16. Miserrimós meritó putámus eós, quós němó diligit.
— 17. Urbs Róma celeberrima et amplissima et pulcher
rima omnium Italiae urbium fuit. — 18. Aqua salůbrior
dulcissimis vinis (= quam dulcissima vina) est. — 19.
Piraeus celeberrimus fuit portuum Athěnňrum. — 20.
Graecórum piotórum celeberrim'i Zeuxis et Apellěs fuě
runt. — 21. Cibi simplicissimi sali'iberrimi sunt. — 22. Ví
lius est argentum auró, virtůtibus aurum. — 23. Quis mě
beatior? — 24. Caesar militum vitam cáriórem sua salůte
(: quam suam salůtem ) putáfvit. — 25. 8618clárior, melle
duloior. — 26. Fráter meus condisoipulórum diligentis
simus est.
[Vyhledejte komparativy a superlativy přídavných jmen v této
úloze a povězte nominativ singuláru maskulina, feminina a neutra
positivu, komparativu a superlativu příslušného přídavného jména!]
[Vyhledejte v této úloze: a) celkové genitivy, b) srovnávací
ablativy! Jak se přeloží?]
[Vyhledejte vazbu dvojího akusativu v 3. a 4. úloze! Příklady
a jejich překlad!]
[Vyhledejte časové ablativy v 1., 2. a 3. úloze!]

Číslovky podílné. I.
Numerália distribůtíva.
Číslovky podílné od 1 do 999 se kladou na otázku »po kolika? :
quotěni, quotěnae, quotěna?<< Jsou to vesměs trojvýchodná při
davná jména v množném čísle, zakončená v »-i, -ae, -a<<(podle vzoru
v plurálu »boni, bonae, bona<<).

singulí, ae, a : po jednom; vždy jeden (-a, —o);
bíní, ae, a : po dvou; vždy dva (dvě) ;
temi, ae, a
'
»PWMH

tríni, ae, a ): po třech; vždytři;
quaterní, ae, a : po čtyřech; vždy čtyři;
__ 25 __
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10
11
12
13
14

15

quíní, ae, a :: po pěti; vždy pět;
sění,ae, a :: po šesti; vždy šest;
septění, ae, a : po sedmi; vždy sedm;
octění, ae, a : po osmi; vždy osm;
novění,ae, a : po devíti; vždy devět;
dění,ae, a : po desíti; vždy deset;
undění,ae, a : po jedenácti; vždy jedenáct;
duodění,ae, a : po dvanácti; vždy dvanáct;
terní dění, : po třinácti; vždy třináct;
ternae děnae, tema děna
quaterní dění, : po čtrnácti; vždy čtrnáct;
quaternae děnae, quaterna děna,
quíní dění: po patnácti; vždy patnáct;
qužnae děnae, quína děna,

16

sění dění,: po šestnácti; vždy šestnáct;
sěnae děnae, sěna děna,

17
18
19
20

septění dění, : po sedmnácti; vždy sedmnáct;
septěnae děnae, septěna děna,
duoděvícění,ae, a : po osmnácti; vždy osmnáct;
unděvícění,ae, a : po devatenácti; vždy devatenáct;
vícění, ae, a :: po dvaceti; vždy dvacet.

4. HODINA.
Kolikerý je časový poměr
děje vedlejší věty k ději řídící věty?
V latině v indikativnich vedlejších větách (t. j. ve vedlejších
větách, v nichž určité sloveso je v indikativu) slovesné časy bývaji
položeny:
a) jednak samostatně, t. j. bez všeho zření k slovesnému času
určitého slovesa řídicí věty, bez všeho zření k době, do které spadá
děj vyjádřený určitým slovesem řídicí věty,
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b) většinou však vztažné, t. j. přihlíží se k časovému poměru děje
vedlejší věty k ději řídící věty a dbá se tu určitých pravidel, kdy
kterého slovesného času se má užíti ve vedlejší, případně i v hlavní
větě.

Tento časový poměr děje vedlejši věty k ději řídící věty jest trojí:
a) Děj vedlejši věty jest současný s dějem řídící věty; na př.:
Chválíme občany, kteří konají svou povinnost. (Vedlejší věta
>>kteří. . . povinnost<< vyslovuje děj současný

v přítomnosti

s při

tomným dějem řídící věty; chválíme občany V téže době, kdy konají
svou povinnost.)

Na jaře radostně jsme vítali ptáky, kteří se k nám vraceli z již
ních krajů. (Vedlejší věta vztažná >>kteří... krajů<< vyslovuje děj
současný v minulosti s minulým dějem řídící věty; ptáci byli námi
vítáni v téže době, kdy se vraceli.)
Šťasten bude státník, jehož občané budou ctíti. (Vedlejší věta
vztažná >>jehož. .. ctiti<< vyslovuje děj současný v budoucnosti
s budoucím děje řídící věty; státník bude šťasten v téže době, kdy
bude ctěn občany.)
b) Děj vedlejši věty jest předčasný před dějem řídící věty; na př.:
Číním, co jsi mi poručil. (Vedlejší věta vztažná »co . . .. poručil<<
vyslovuje předčasný děj před přítomným dějem řídící věty; dříve
>>jsiporučil<<, teprve

potom

>>já činím<<.)

Vojín, který udatně bojoval za vlast, byl po svém návratu domů
vyznamenán. (Vedlejší věta vztažná >>který. . . . vlast<< vyslovuje
předčasný děj před minulým dějem řídicí věty; vojín dříve udatně

bojoval, teprve potom byl vyznamenán.)
\
Až příjdu domů, napíši ti dopis. (Vedlejší věta časová »až. . . do
mů<<vyslovuje předčasný děj před budoucím dějem řídící věty;
dříve přijdu domů, teprve potom napíši dopis.)

c) Děj vedlejši věty časově následuje po ději řídící věty, je tedy
následný; na př.:
Rolník prodal řípu dříve, než ji sklidil. (Vedlejší věta >>nežji
sklidíl<<vyslovuje děj, který následoval po minulém ději řídící věty,
tedy děj následný; rolník dříve řepu prodal, teprve potom ji sklidil.)
Než přijede vlak, naobědváme se. (Vedlejší věta >>než. . . . vlak<<

vyslovuje děj, který bude následovati po budoucím ději řídicí věty,
tedy děj následný; dříve se naobědváme, teprve potom přijede vlak.)
Jest tedy trojí časový poměr děje vedlejší věty k ději řídící věty:
a) současnost, b) předčasnost, 0) následnost.
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Plůsquamperfectum.
(Předminulý čas.)
Indicátivus plůsquamperfecti activi.
Plusquamperfektum vyjadřuje děj minulý, v minulosti
dovršený před jiným dějem minulým. Plusquamperfektum
se v latině nejčastěji vyskytuje ve větách v e dl e j š i c h.
J e—litedy minulý děj indikativní věty vedlejší předčasný
před minulým dějem věty řídící, t. j. stal-li se mi n u 1ý
děj věty vedlejší dříve, než se stal mi n u 1ý děj věty ří
dící, vyjádří se m i n u ] ý děj indikativní v e d l e j š í věty
v latině indikativem plusquamperfekta.
Indikativ aktivního plusquamperfekta utvoříte, při
dáte-li k perfektnímu kmeni slovesnému tyto přípony:
Singulár:
1. -eram

|

Plurál:
1. -erámus

3.
-erat
2. -erás

|

3. -erňtis
-erant
2.

Latinský aktivní indikativ plusquamperfekta překládá
se do češtiny dokonavým činným slovesným tvarem minu
lým (t. j. týmž způsobem, jako aktivni indikativ perfekta),
někdy (zejména v učebnicích) složeným tvarem »byl jsem
+ příčestí minulé činné dokonavého slovesa<<.
Až dosud jsem mluvil o kladení indikativu plusquam
perfekta v indikativních větách v e dl e j š í c h.
V hl a v n ic h větách se indikativ plusquamperfekta
vyskytuje celkem jen v malém počtu případů, o nichž se
níže zmíním.
Zde uvedu pouze tyto dva příklady, z nichž v jednom se
plusquamperfektum nesmí dáti, v druhém se musí dáti.
Vojevůdce svedl boj, přeImperátor proelžum com
mohl nepřátele a zpustošil mísit, hostěs superávit, op
jejich město.
pidum eórum vástáv'it.
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Ačkoli děj první věty je předčasný před dějem druhé
věty a děj druhé věty je předčasný před dějem třetí věty,
nesmí se v žádné z těchto vět dáti plusquamperfektum, ne
boť jsou to hlavní věty, které vyslovují děje, jak jdou za
sebou v časovém pořadí. Tyto děje jsou tu vyjádřeny
indikativem perfekta příslušných sloves.

Jinak tomu jest v tomto příkladu:
Dnes jsem byl v městě;
Hodiě in urbe fui; in kde
v tomto městě nikdy jsem urbe numquam fueram.
nebyl (= před tím, dříve
jsem nebyl).
V daném příkladu v druhé hlavní větě, jež vyslovuje
předčasný minulý děj před minulým dějem první hlavní
věty, jest položen indikativ plusquamperfekta >>fueram<<
k vyznačení té skutečnosti, že minulý děj druhé hlavní věty
spadá do doby, jež předcházela před dobou, do které spadá
minulý děj první hlavní věty.
Latinský aktivní indikativ plusquamperfekta je společ
ný pro všechny tři mluvnické rody, mužský, ženský a
střední.

Příklady (plqupf. : plusquamperfektum):
laudó; kmen. perf.: »laudá'v-<<;

indik. aktiv. plqupf.: laudáv-eram, pochválil jsem, po
chválila jsem, pochválilo jsem; byl jsem pochválil, byla
jsem pochválila, bylo jsem pochválilo;
vooó; kmen perf.: »vocáv-<<;

indik. aktiv. plqupf.: vocáv-eram, zavolal, -a, -0 jsem;
byl (-a, -0) jsem zavolal (-a, —o);
rěgnó; kmen perf.: »rěgnáv-<<;

indik. aktiv. plqupf.: rěgnáv-eram, kraloval (-a, -0)
jsem; byl (-a, -0) jsem kraloval (-a, -o);
esse; kmen perf.: »fu-a;
'
indik. plqupf.: fu-eram, byl (—a,-0) jsem ( ve smyslu:

dávno předtím, dříve jsem byl, než se stalo něco ji
ného).

Utvořte aktivní indikativ plusquamperfekta těchto slo
ves: dómire, expugmžre, serváre, Tiberáre, superáre, vul
neráre, necáre, putáre, occupáre, spectáre, wdmz'm'stráre,
pugnáre! Přeložte tento indikativ do češtiny! (V závorce
jest připojen perfektní kmen.)
dónňre; ( d'ónáv-); Mnáveram, obdaroval (-a, -0) jsem;
byl (-a, -0) jsem daroval (-a, -o);
expugnáre; ( expugnáv-); expugnňveram, dobyl (-a, -0)
jsem; byl (-a, -0) jsem dobyl (-a, -o)';
serváre; (serváv-); serváveram, zachoval (-a, -0) jsem;
byl (-a, -0) jsem zachoval (-a, -o);
líberňre; ( lžberáv-); liberňveram, osvobodil, zbavil (-a,
-0) jsem; byl (-a, -0) jsem osvobodil, zbavil (-a, -o);
superáre; (superáv- ); superz'weram,převýšil, přemohl (-a,
-0) jsem; byl (-a, -0) jsem převýšil, přemohl (-a, -o) ;
vulneráre; ( vulneráv-); vulnerňveram, poranil (-a, -0)
jsem; byl (-a, -0) jsem poranil (-a, -o);
necňre; (necáv-); necíweram, usmrtil, zabil (-a, -0) jsem;
byl (-a, -0) jsem usmrtil, zabil (-a, -o) ;
putáre; ( putáv- ); putž'weram, domníval, usoudil, myslil
(-a, -0) jsem; byl (-a, -0) jsem usoudil, se domníval,
myslil (-a, -o);
occupáre; ( occupáv-); occupňfveram,obsadil (-a, -0) jsem;
zmocnil (-a, -0) jsem se; byl (-a, -0) jsem obsadil (-a,
-o); byl (-a, -0) jsem se zmocnil (-a, -o);
spectáre; (spectáv-); spectňveram, zpozoroval (-a, -0)
jsem; byl (-a, -0) jsem zpozoroval;

administrňre; ( administráv-) ; administrňveram, spravo
val, obstaral (-a, -o) jsem; byl (-a, -0) jsem spravoval,
obstaral (-a, -o);
pugnáre; (pugnáv-); pugnáveram, bojoval (-a, -0) jsem;
byl (-a, -0) jsem bojoval (-a, -o).
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PRVNÍ KONJUGACE.
Indicátívus plůsquamperfecti ácti'vi'.
Singulár:

1. laudáv-eram

2. laudáv-erás
3. laudáv-erat

pochválil (-a, -o) jsem,
byl (-a, -0) jsem pochválil (-á, -o);
pochválil (-a, -o) jsi,
byl (-a, -o) jsi pochválil (-a, -o);
pochválil (-a, -o),
%byl (-a, -o) pochválil (-a, -o);
Plurál:

1. laudáv-erámus
2. laudňv-erátis

pochválili (-y, -a) jsme,
byli (-y, -a) jsme pochválili (-y, -a);
pochválili (-y, -a) jste,
%byli (-y, -a) jste pochválili (-y, -a);
pochválili (-y, -a),
í byli (-y, -a) pochválili (-y, -a).

3. laudáv-erant
Časujte aktivní indikativ plusquamperfekta jiných slo

ves!
Serváre; Sg. 1. serváveram, 2. serváverás, 3. serváverat;
Pl. 1. serváverámus, 2. serváverátis, 3. serváverant.
administráre; Sg. 1. administráveram, 2. administráve
rás, 3. administráverat; Pl. 1. administráverámus, 2. admi

nistráverátis, 3. administráverant;

expugnáre; Sg. 1. expugnáveram, 2. expugnáverás, 3. eac
pugnáverat; Pl. 1. expugnáverámus, 2. expugnáverátžs, 3.

expugnáverant;

superáre; Sg. 1. superáveram, 2. superáverás, 3. supe
ráverat; Pl. 1. superáverámus, 2. superáverátis, 3. supe

ráverant;

necáre; Sg. 1. necáveram, 2. neoáverás, 3. necávcrat;
Pl. 1. nec-áverámus, 2. necáverátis, 3. necáverant.
Časujice dbejte správného přizvuku! Polotučně vytištěná. samo
hláska v jednotlivých slovesných tvarech ukazuje, na které slabice
je slovný přízvuk.

Indicátivus plůsquamperfectí
slovesa »esse :: býti<<.

Plur. 1. fu-erámus
2. fu-erátis
3. fu-erant

Sing. 1. .fu-eram
2. fu-erás

3. fu-erat

Do češtiny se >>fueram<<přeloží; byl jsem

(ve smyslu:

dávno, kdysi, předtím, dříve jsem byl, než nastal děj vy
jádřený slovesem řídící věty).
Indikativ plqupf. složenin slovesa "»essea:
adesse (I, 316) ; kmen perf.: »adfu-, affu-<<;indik. plqupf.:

adfueram, affueram; adfuerás, affuerás; adfuerat, affue
rat; adfuerámus, affuerámus; adfuerátis, affuerátis, ad
fuerant, affuerant; byl jsem tu, přítomen; pomohl jsem,

přispěl jsem (ve smyslu: dávno, kdysi, předtím, dříve . . .
než nastal děj vyjádřený slovesem řídící věty) ;
abesse (I, 250) ; 'kmen perf.: »áfu-<<;indik. plqupf.: áju
eram; áfuerás atd.; byl jsem nepřítomen, vzdálen; ne
zúčastnil jsem se (ve smyslu: dávno, kdysi, předtím,
dříve . . . než nastal děj vyjádřený slovesem řídící věty) ;
děesse (I, 246) ; kmen perf.: »děfu-<<; indik. plqupf.:
děfueram atd.;
praeesse (I, 374); kmen perf.: »praefu-<<; indik. plqupf.:

praefueram atd.;

obesse (I, 246) ; kmen perf.: »obfu—,offu-<<;indik plqupf.:

obfueram, offueram atd.
Číslovky podílné. II.
Numerália distribůtiva.
(Viz str. 25 a 56!)

Číslovky podilné od 1 do 999 jsou vesměs trojvýchodná jména
v množném čísle, zakončená v >>-i,-ae, -a<<.Z úsporných důvodů

uvádím některé dále pouze v mužském rodě a ponechávám čtenářům
utvořiti ženský a. střední rod.
„_
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21

J singulí et vicěn'i,

po jedenadvaceti,
vždy
jedenadvacet )

lvícěni singulž;
bínž et vicěni,
vícěni bžnž;
temi et vžcěnž,

22

po
dvaadvaceti,
vždy
dvaadvacet )
\
23 po třiadvaceti,
vždy třiadvacet Í

vicění temi;

28

po osmadvaceti,
vždy
dvacet osm )

duodětrícěnž, ae, a;

29

po devětadvaceti,
vždy
dvacet devět ?

undětricen'z', ae, a;

30

po třiceti
vždy
třicet

>

trícění, ae, a;

po čtyřiceti,
vždy
čtyřicet
po
padesáti,
50
vždy padesát

)

quadrágění, ae, a;

\
|

quinquágění, ae, a;

60

po
šedesáti,
vždy
šedesát

;

scxágěni, ae, a;

70

po sedmdesáti,
vždy
sedmdesát

)

po osmdesáti,
vždy
osmdesát
po
devadesáti,
90
vždy devadesát

;
\
!

40

80

100

ll

po (jednom)
vždy
(jedno) stu
sto ;

septuágěni', ae, a;

octógěni, ae, a;

nónágění, ae, a;
centění, ae, a.

Základní číslovky.
Numerália cardinália.
(Viz I. díl, str. 205—207, 224, 257—258!)

2.000: duo mília
gen.

(duóřum )
duum
; milium, dat. duóbus milibus, atd.

3.000: tria mília

gen. trium milium, dat. tribus mílibus, atd.
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4.000: quattor mília

gen. quattuor milium, dat. quattuor milibus, atd.

5.000:
6.000:
7.000:
8.000:
9.000:
10.000:
11.000:
18.000:
19.000:

quinque milia
sex milia
septem milia
octó milia
novem milia
decem milia
undecim milia
duoděviginti milia
unděviginti milia

20.000: viginti milia
30.000: trigintá milia
50.000: quinquágintá milia
100.000: centum milža
200.000: ducenta milia
500.000: quingenta milia
1,000.000: deciěs centěna milia
2,000.000: viciěs ceutěua milia
]0,000.000=centiěs centěua milia

| K první deklinaci: Řecká jména.. |
Jména >>Aeněás<<a >>Anchisěs<<,původem řecká, skloňují

se pravidelně podle první deklinace; někdy však i v latině
mají původní řecké sklonění.
N. Aeněás ( * Énéás )
Anch'ísěs
G. Aeněae ( * É-né-é )
Anchísae
D. Aeněae
Anchísae
Ak. Aeněám, Aeněán
Anchísam, Anchisěn
V. Aeněá! ( * É-né-á )
Anchisň! Anchísě!
Abl. Aeněá
Anchísá, Anchísě

K DRUHÉ DEKLINACI:
Substantiva v »-ius, -áius, -eius, -ium<<.

Substantiva druhé deklinace končící se v nomin. sing.
v »-ius, -ážus, -eius, -ium<< často tvoří genitiv singuláru
starší koncovkou »-'í<<;vedle tohoto tvaru genitivu sing. se
vyskytuje ovšem i tvar gen. sing. v »-ii<<.Tak na př.:

filius, syn — gen. sing. fm; Tullius — gen sing. Tum;
Gáius (* Gájus) — gen. sing. Gáž (* Gájí); Pompeius (*
Pom-pej-jus) — gen. sing. Pompá (* Pom-pej-jí); cónsi
lium, rada — gen. sing. cónsilf'z,též cónsžlii.
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Viz též: I, str. 104, 105, 118, 119!
»Daňus (I, 425) <<má ve vok. sing. tvar »Darže! <<;»Cyn
thius, Laěrtius<<, vok. sing. »C'ynthže! Laěrtief<<

| K TŘETÍ DEKLINACI: |
1. Některá substantiva III. deklinace mají v některých
pádech druhotvary podle V. deklinace; na př.:
“
faměs, famz's, f. (III.), hlad; abl. sing. famě; (I, 364);
plěbs, plěbis, f. (III.), lid; skloňuje se podle III. dekli
nace: N. plěbs, G. plěbis, D. plěbž, Ak. plěbem, Abl. plěbe;
vedle toho jsou tvary: N. plěběs, G. plěbei a plěbi; známá
jsou spojení: tržbůnus plěbí, tribun lidu; plěbi scžtum,
usnesení lidu; (I, 427) ;
quiěs, quiětis, f. (III.), klid, odpočinek; druhotvar v abl.
sing. quiě (podle V. dekl.); (I, 393);
requiěs, requiětis, f. (III.), klid, odpočinek; druhotvary
podle V. dekl. v gen. sing. requiež, v akus. sing. requiem,
'v abl. sing. requiě.
2. Druhotvary v některých pádech podle jiné deklinace

mají tato substantiva třetí deklinace:
vás, vásis, n. (III.), nádoba; singulár se skloňuje podle
III. deklinace, plurál ( vása, vásó'rum, %.) se skloňuje jen
podle II. deklinace; (I, 346) ;
ancíle, ancílis, n. (III.), štít; gen. plur. >>ancžlium<<
(po
dle III. dekl.), častěji >>anoílžórum<<(podle II. dekl.);
(V ostatních pádech tvary podle vzoru »mare<<); (I, 355,

356);
jména náboženských slavnosti, na př. Bacchánália (*
Bak-chá-ná-li-ja), Compitálža, Sáturnália, Lupercália, Li
berálža a j., jež se skloňují podle plurálu vzoru III. dekli
nace >>mare<<(I, 355, 356), mají genitiv plurálu podle II.

deklinace: Bacchánáliórum, Compz'táliórum, Sáturnálió
rum, Lupercáliórum atd.; dat. plur. ovšem podle III. dekli
nace: Bacchánálžbus, Compžtálžbus, Sáturnálibus, Luper
cálibus atd.
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Ukazovací zájmeno:
ille, illa, illud : onen, ona, ono.
Singulár.

N. ille
G illius

illa
illíus

illud
illius

onen
onoho

ona
on '

ono
onoho

illí
.

ill'í
.

onomu
onoho ( živ.)

oné

onomu

%onen (nežiin

onu

ono

(* il-lí-jus)

D.

illi
.

Ak. illum

lllam

illud

—

—

—

—

Abl. illó

illá

illó

oním

. -

.

.

1111

lllae

lila.

V.

—

-_—

onou

oním

Plurál.
N

oni ( živ. )

G. illórum illňrum illórum
D. illis
illís
illís
Ak. illós illás
illa

V, _

__

_

Abl. illís

illis

illís

%ony (než/h).)

oněch
oněm
ony

_

oněmi

%ony

ona

_

_

oněch oněch
oněm oněm
ony ona
oněmi oněmi

| VAZBA DVOJÍHO NOMlNATIVU. |
Latinská slovesa znamenající >>pokládati,uznávati, míti (někoho
za něco); nalézati, shledávati (někoho nějakým); jmenovati, na
zývati, voliti, ustanoviti, prohlásiti (někoho za. něco, za nějakého),
činiti, dělati (někoho něčim, nějakým)<< mají, jsou—liv aktivu (čin

ném rodě), v latině předmět i doplněk

v akusativu; tomuto

spojení říkáme »vazba dvojího akusativu<< (I. 131, 132).

Táž slovesa, jsou—liv passivu (trpném rodě), mají v latině podmět
i d o pln ě k v nominativu; tomuto spojení nominativu podmětného
a nominativu doplňkového říkáme »vazba dvojího nominativu<<.
Do češtiny se ve vazbě dvojího nominativu překládá:

a) latinský podmětný nominativ českým nominativem ;
b) latinský doplňkový nominativ bud' českým nominativem, jindy
českým instrumentálem, někdy předložkovým pádem.
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Ukazovací zájmeno:
ipse, ipsa, ipsum : sám, sama, samo. |
N
G

ipse
ipsa
ipsíus ipsius

Singulár.
sám
ipsum
samého
ipsíus

(* ž—psí-jus)

D. ipsi

ipsí

samému
sama,

ipsi

Ak. ipsum ipsam ipsum
%

V

ipsá

ipsó

samo
samého

samé

samému

samého (živ.)
sám (neživ.) , samu

samo

_—

__—

Abl. ipsó

sama
samé

samým

samou samým

Plurál.

N. ipsi

ipsae

ipsa

samy

%sami(neživ.
(živ. )) ; samy

sama

G. ipsórum ipsárum ipsórum
D. ipsís
ipsís
ipsís
Ak. ipsós
ipsás
ipsa

samých
samým
samy

samých samých
samým samým
sama
samy

Abl. ipsís

samými

samými samými

V.

—

—

—

ipsís

ipsís

_.

__

_—

| VAZBA DVOJÍHO NOMINATIVU. |
Vedle výše uvedených sloves v passivu:
>>býtipokládán, býti uznáván (za někoho, za něco, za nějakého),
ewistimári, putári, iúdicárí, dúci, haběri<<,
>>býtinalézán, shledáván (něčim, nějakým, jako nějaký), re
pem—iq,

>>býtipoznáván (nějakým, jako někdo, jako něco, jako nějaký),
cógnósck ,
>>býtinazýván, jmenován (někým, něčim), nóminári, vocárí, dici,
appelláríq,
»(někým, něčim, za někohoz) býti volen, creári, legi, éliyi, děligi;
býti volen na-přiští rok, děsígnárí; býti prohlašován, déclárárí<<,
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vazbu dvojího nominativu, podmětného a doplňkového, mají ještě

tato slovesa:

>>býti,esse; stávati se, fieri, ěvádere, exsistere; zdáti se, viděri;
zůstávati, maněre<<a j.
Cvičení :

Bratr (podmět, 1: pád) jest
vojínem (doplněk, 7. p.).
Kroisos (podmět, 1. p.) jest
pokládán za nejbohatšího krále
(doplněk v předložkověm pádě).
Aristides byl nazýván od Athé
ňanů spravedlivým (doplněk v
7. p.).
Syn a dcera byli pokládáni za
zbožné (doplněk v předložkověm
pádě).
Forum se zdá malým (doplněk
v" 7. p.).

Juppiter

je nazýván otcem

(dopl. v 7. p.) lidí.

Fráter (nomin.) miles (no
min.) est.
Croesus (nomin.) réa; divitis
simus (doplněk v nomin.) putá
tur.
Aristiděs ab Athéniěnsibus
I ústus (doplněk v nomin.) appel
ldbátur.
Fílius et filia pii (doplněk
v nom. maskul.) haběbantur.
Forum parvum (doplněk v no
min.) vidětur.
Iúppiter džcžtur pater (dopl.
v nomin.) hominum.

Vyhledejte v prvním díle této učebnice (>>Latinskyv 1000 slovech.
Pro začátečniky<<) vazbu dvojího nominativu v těchto větách (čislo
věty jest uvedeno v závorce vedle čísla strany): str. 340 (27, 42);
377 (l); 379 (2, 4); 381 (11, 13); 394 (3); 396 (7,10,27); 398 (39,
51); 400 (66); 411 (19); 429 (1, 2, 11, 13); 431 (25, 26, 36, 37, 43);
466 (16); 468 (29, 33); 478 (22); v článcích na str. 261!

Vyhledejte v tomto druhém díle této učebnice vazbu dvojího no
minativu v těchto větách: 1. úloha (v. 4, 16); 3. úloha (v. 8, 15);
4. úloha (v. 5); 5. úloha (v. 1, 10); 6. úloha (v. 3, 21, 26)!

1. úloha. _ Překlad.__ (Vizstr. 7!)
1. Tebe baví hry, mne knihy. — 2. Zpěv ptáků obveseluje (těší)
nás i vás. — 3. Jestliže jsi (jsi-li) zdráv, jest dobře; já jsem zdráv.
——
4. Já ti budu průvodcem (v lat. 1. pád) na cestě. — 5. Mně i tobě,
nám i vám od rodičů dobrodiní jsou prokazována. ——
6. Dnes mně,

zitra tobě. — 7. Na mně, na tobě a na nás všech naděje vlasti spo
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čívá. — 8. Pokoj s tebou a se mnou (budiž)! ——
9. Pán s vámi! —

10. Nám všechny věci (vše) s vámi, přátelé, jsou společné (jest
společné).

— 11. Mně nic, přátelům

mnoho! ——12. Chléb náš

(každo)denní (: vezdejší) dej nám dnes! ——
13. Mnozí z nás jsou
nešťastní. — 14. Málokteří z vás jsou spokojeni. — 15. Nikdo z nás
není prost chyb. ——16. Vlast jest společnou rodičkou (matkou)
[v lat. 1. pád)] všech nás. — 17. Nikdo z nás všech není bez viny.
——18. Kdo z vás mne obžaluje? — 19. Stát a život vás všech,
občané, dnešního dne jsem zachránil. — 20. Ne mnozí z nás naplní
(dokončí) osmdesát let. ——21. Otec je pamětliv mne, tebe a nás.
Otec je pamětliv všech nás. — 22. Upomínka na vás vždy jest mi
milá. — 23. V nebezpečí, rodiče, byli jsme pamětlivi vás a vaší
starosti. — 24. Budu pamětliv tebe, jestliže budeš (budeš-li) pamět
liv mne. ——
25. Nikdo není nás více pamětliv než rodiče, kteří nás
živí, šatí a vychovávají; kdo z nás nebude milovati rodičů (v češt.
gen. zápor., v lat. akus. ) ? ——
26. Protože jsme vás zachránili, budete
vždy pamětlivi nás. — 27. Ode mne (mnou) a od nás (námi), rodiče,
budete ctěni a [budete] milování. ——
28. Od tebe, můj Bože, máme
život. — 29. Kráčej se mnou! — 30. Miluji tě a s tebou nejraději
(velmi rád)

žiji. ——31. V nebezpečenství

Bůh bude s námi. ——32.

V krátkém čase bud' mne uvidíte nebo mnoho o mně uslyšíte. ——
33. Pravda jest nám i vám milá. -—34. Vypravujeme ti smutné věci.
——
35. Učitelé vás pečlivě vzdělaji ve vědách a uměních. ——
36. Vám,

přátelé, povinni jsme vděčností, protože nás dobře hájite
——37. Jestliže ty jsi (jsi-li ty) se mnou, můj příteli,
bezpečen; jestliže já budu (budu-li já) s tebou, budeš
pečen. — 38. Vy jste nás zbavili všeho podezření; nikdy
přátelé, nepamětlivi vás a vašich dobrodiní.

(chráníte).
jsem dosti
dosti bez
nebudeme,

| 2. úloha. _- Překlad._ (Vizstr. 16!)
1. Vlk jest odvážný (smělý), lev jest odvážnější (smělejší). ——
2. Lev jest odvážnější než vlk. Lev jest odvážnější vlka. — 3. Zvuk
je rychlý, ale světlo je rychlejší. — 4. Světlo je rychlejší než zvuk.
Světlo je rychlejší zvuku. — 5. Stříbro jest užitečné, ale železo je
užitečnější. ——6. Stříbro není užitečnější než železo. Stříbro neni
užitečnější železa. ——
7. Práva přátelství jsou svatá, ale práva vlasti
jsou světější. — 8. Práva vlasti jsou světější než práva přátelství.
Práva vlasti jsou světější práv přátelství. ——9. Italie je teplejší
než naše krajiny. Italie je teplejší nad naše krajiny. ——
10. Rady
starců & otců jsou moudřejší než rady jinochů. Rady starců a otců
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jsou moudřejší rad jinochů. — 11. Zlato jest těžší stříbra (než
stříbro). — 12. Stříbro je lehčí zlata (než zlato). ——13. Nic není

rychlejší světla (než světlo, nad světlo). — 14. Nad rodiče nemáš
věrnějších přátel (: v češt. gen. zápor., v lat. alma). — 15. Lidé
v neštěstí často bývají opatrnější než ve štěstí. — 16. Řečtí řečníci
byli slavnější než římští řečníci (byli slavnější římských řečníků). —
17. Nic nebylo obci římské (římskému státu) zhoubnější nad občan
ské války. ——
18. Boháčí často jsou bídnější (: nešťastnější) než
chudáci [chudáků]. — 19. Perikles byl mocnější mnohých králů
a tyranů (než mnozí králové a tyranové). ——20. Skvělé příklady
jsou prospěšnější než nařízení. —- 21. Málokteři lidé byli bohatší
(málo lidí bylo bohatších) než král Kroisos, mnozí byli šťastnější

(mnoho bylo šťastnějších). — 22. Nad ucho (: nad sluch) jest
jistější (: spolehlivější) oko (: zrak). — 23. Líným hochům hry
jsou příjemnější než knihy. ——24. Koně jsou nadání bystřejšim
sluchem než lidé! ——
25. Sloni maji tlustší nohy a nosí těžší břemena

než koně. -— 26. Nad mužnost nic není vojinovi (: pro vojína)
krásnější(ho), nad útěk nic není potupnějši(ho). — 27. Zlato je
škodlivější železa [než železo]. ——28. Nad světlo jasnější byly
Ciceronovi všechny zločinné záměry Katilinovy. — 29. Léto je při
jemnější ve studenějši krajině, zima v teplejší (krajině). ——
30. Kůň
je krásnější než velbloud, který jest rychlejší koně (než kůň). —
31. V létě dny jsou delší a noci kratší než v zimě. — 32. Nad spánek
není nic podobnějšího smrti. -— 33. Život mnohých živočichů je
delší než život lidský. ——34. Zřídka je prospěšný spolek slabších
se silnějším (mocnějším). -—35. Nad bitvu kanenskou (: u Kanen)
nebylo krvavější bitvy; [žádná bitva nebyla krvavější nad bitvu
u Kanen]. ——36. Nic není nejistější

než hodina smrti. ——37. Nad

pověrčivost není nic škodlivějšího. — 38. Vzduch je lehčí vody (než
voda). — 39. Dětem jest čistá voda zdravější než víno. ——
40. Přá
telství rozvážných lidí je pevnější a jistější než (přátelství) lehko
myslných (lehkovážných) lidi. ——
41. Život boháčů často bývá bíd
nější než život chud'asů, — 42. Italie jest mnohem delší než širší.
— 43. V jinošském věku nesnadné práce vykonáváme s čilejší mysli
než v stařeckém (věku). — 44. Poslouchejte (buďte poslušní), mla
díci, rady rozvážnějších mužů! -—45. Oči jsou chtivější než žaludek.

[audáx — audácžor, audácžus; celer — celeržor, celerius;
útilžs — ůtilžor, útilžus;

sánctus

——
sánctžor, s—ánctžus(*

sánkcijor, sánkcijus); calidus — calidior, calídžus; sa
pžěns — sapientior, sapientius (* sapijencijor, sapijenci
jus) ; gravis ——
gravz'or, gravius;
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lewis — lem'or, Zevius;

fidělis — fidělior, fidělius; cautus — cautior, cautius (*
kaucijor, kaucijus) ; clárus -—clárior, oláržus; pernžcžósus
— perníožósžor, pernioiósz'us (* pernycijózijor, pernycijó
zijus) ; miser — miserz'or, miserius; potěns — potentžor,
potentžus

(* potencijor,

potencijus);

džves -—_divitžor,

divitžus; certus — certior, certius (* cercijor, cercijus);
žůcundus — žúcundior, žúoundžus; ácer — áorior, ácrius;
crassus — crassžor, crassius; puloher — pulchržor, pul
chrius; turpis — turpior, turpius; nocěns — nocentior,
nooentius (* nocencijor, nocencijus) ; frígždus — frigidior,
frigidžus; longus — longior, longius; brevis — brevior,
brevius; Similis — similior, similius; inflrmus — inflrmžor,
žnfrrmžus; valždus — validior, valídz'us; atróac ——
atrócior,

atróoius; žncertus — žncertžor, žncertius; salůber — sa
lůbrior, salůbrius; ňrmus
fírmior, firmior; tůtus —
tůtžor, 'tůtius (* tůcijor, tůcijus); alacer — alaorior,
alacrius; prúděns — prúdentior, prúdentius; avidus —
avidžor, avidžus.]

| 3. úloha.

_—Překlad. _- (Viz str. 233)

1. Ze všech řeckých básníků nejslavnější byl Homér; nejmou
dřejší ze všech Řeků byl Sokrates. — 2. Ze všech věcí nejjistější

je smrt, ale hodina smrti je nejnejistější (:

nejméně jistá). —

3. Mezinárodní právo jest nejsvětější (nejposvátnější). ——
4. Lichot
nici říkají lidem toliko nejpříjemnější věci. »-—5. Ti nám jsou nej

dražší (nejmilejší), s nimiž nás spojuje podobnost (mravů :)

po

vahy. — 6. U Helvetiů (* Helveoijů) nejvznešenější byl Orgetorix.
——7. Otcova smrt nejtrpčí (nejžalostnější) je dětem. — 8. Dobré
(řádné) děti jsou nejcennější (nejdrahocennější) ozdobou (v lat.
1. pád) rodiny. ——9. Města, jejichž obyvatelé jsou řádní a přičin—

liví, jsou bezpečnější proti pohromám než ta (města), která mají
nejvyšší (velmi vysoké, převysoké) a nejpevnější (velmi pevné)
hradby. ——10. Daleko nejšťastnější jest ten, jehož život je nej
prostší (nejjednodušší). — 11. Na podzim 'noci jsou kratší než
v zimě, v létě jsou nejkratší; dny v zimě jsou nejkratší. ——12. Řeky
jsou hluboké, jezera (jsou) hlubší, moře (jsou) nejhlubší. — 13. Ze
všech Gallů nejstatečnější & nejbojovnější (nejbojechtivějši) byli
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Belgové). — 14. Vaše dopisy, nejmilejší přátelé, budou nám vždy
nejpříjemnější (velmi příjemné). — 15. Caesar byl výmluvnější

Pompeia (: než Pompeius); nejvýmluvnější ze všech Římanů byl
Markus Tullius Cicero, který byl nejslavnějším řečníkem (v lat.
1. pád) římským. ——
16. Někteří řečtí a římští spisovatelé nazývali

Sokrata nejmoudřejším (v latině vazba dvojího akusativu; viz I,
str. 131, 132, 180) ze všech lidí. — 17. Vítězství Řeků u Plataj bylo
nejslavnější (velmi slavné). ——18. Ze všech starověkých národů
nejzkušenější ve válce byli Římané. — 19. Dobrým (řádným) ob
čanům vlast jest nejdražší. ——
20. Obec roste (se vzmáhá), jestliže
jest (je-li) řízena nejrozvážnějšími muži. — 21. Za nejstarších časů
(dob) obci athénské byli v čele (obec athénskou spravovali, obci
athénské 'vládli) králové. ——22. Cicero nazval římský senát nej
posvátnější a nejváženější radou (nejposvátnějšim a nejváženějším
shromážděním) [v lat. vazba 2 akus.] světa. — 23. Brány města
byly střeženy od nejstatečnějších (nejudatnějších) jinochů (nejsta—
tečnějšími jinochy). — 24. Od vás, učitelé, jsme vzdělávání ve vědách
a uměních nám nejprospěšnějších. _—25. Všechny kovy jsou cenné,
ale jejich cena jest rozmanitá. Zlato jest (draho)cennější než stří
bro, protože jest ze všech kovů nejcennější. — 26. Podnebí Italie jest
mírnější, příjemnější a zdravější než podnebí naší vlasti, neboť Alpy,

nejvyšší (Evropy :) evropské hory, stojí v cestě drsnějším větrům.
Italie je nejpůvabnější ze všech evropských krajin.

[Superlativ — positiv, komparativ: clárissimus — clá
rus; clárior; sapientissimus — sapiens; sapientior; cer
tissimus — certus; certior; žncertissimus — incertus;
incertior; sánctíssžmus — Sanctus; sánctior; žúcundissž
mus — iůcundus; iůcundior; cárissimus — cárus; cárior;
nóbz'lissžmus ——
nóbilis; nóbžlior; acerbissimus — acerbus;

acerbior; pretiósissžmus — pretiósus; pretiósior; altissž
mus — altus; altior; ňrmissimus — ňrmus; fírmior;
félicissimus — fěl'íx; fělžcior; simplžcíssžmus — simplex;
simplicior; brevissimus
brevis; brevior; fortissimus —
fortis; fortior; bellžcósissimus — bellicósus; bellicósior;
ěloquentissz'mus — ěloqu-ěns; ěloquentior; illůstrissžmus
— illůstris; illůstrior; peritissžmus — peritus; pervitior;
prúdentissimus — průděns; průdentior; antiquissimus —
antiquus; gravissžmus — gravis; gravior; ůtžlíssžmus—
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ůtilis; ůtžlior; mitissimus — mítis; mitior, mitíus; amoe
nissžmus — amoenus; amoenior.]
[Genitivy celkově 1) této úloze: 1. omnium poětárum;
omnium Graecórum; 2. omnium r-ěrum; 13. omnium Galló
rum: 15. omnium Rómánórum; 16. omnium hominum;
18. omnium antiquórum populórum; 25. omnium metalló
rum; 26. omnium regiónum.]
[Ablativ srovnávací v této úloze: 15. Pompěió.]

4. úloha. _ Překlad.__ (Viz str. 241)
1. Reka jest rychlá, vitr (jest) rychlejší, světlo (jest) nejrych
lejší. — 2. Jeleni rychlostí noh (běhů) převyšují nejrychlejší
koně (vynikají nad nejrychlejšími koni). -—3. Mnohá zvířata jsou

rychlejší člověka (: než člověk). 4. (Arabů :)

arabští koně jsou

nejkrásnější a nejrychlejší. -—5. Nejkrásnější ozdobou (v lat. 1. pád)
dívek jest skromnost a přičinlivost. — 6. Život nejbohatších lidí
(: největších boháčů) často bývá nejubožejší (nejbidnějši). —
7. Nejchudší lidé (: největší chudáci) často nebývají nejbídnějši
(nejubožejší). — 8. Ženy oblékají (: berou na sebe) krásnější šat
než mužové. —- 9. Nejchudší lidé často jsou šťastnější než nej
bohatší lidé. —-10. Nejkrásnější věci [bývají] nejřidši (: nejvzác
nější) (v lat. neutr. plum; I, 1,96).— 11. Růže jest nejkrásnější rost
lina. 12. Orel má nejbystřejší oči (: nejbystřejší zrak) ze všech
ptáků (mezi všemi ptáky). -— 13. Nejkrásnější město ze všech
řeckých měst byly Syrakusy; Athény, Korint a Syrakusy byly nej
krásnější (Řeků :) řecká města. — 14. Antiochia byla nejslavnější
(nejhlučnější, nejlidnatější) ze všech řeckých měst. — 15. Nejbídnějši
jest otroctví; nad otroctví našim otcům nic nebylo bidnější(ho)
a. trpčího (žalostnějšiho). ——16. Za nejbídnějši (nejubožejší) prá
vem pokládáme ty (v lat. vazba 2 alma; I, 131, 132), kterých (gen.
zápor., v lat. akus.) nikdo nemá rád. — 17. Město Řím bylo nej
hlučnější (nejhojněji navštěvované), nejvelkolepější a nejkrásnější
ze všech italských měst. — 18. Voda jest zdravější než (nad) nej
sladší vína. — 19. Pireus byl nejproslulejší z athénských přístavů.
——20. Nejslavnější (nejproslulejší) z řeckých malířů byli Zeuxis
& Apelles. — 21. Nejprostší (nejjednodušší) pokrmy bývaji nej
zdravější. — 22. Stříbro je lacinější (méně cenné) zlata (: než
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zlato), zlato [je lacinější (méně cenné)] ctností (: než ctnosti). —
23. Kdo (jest) blaženější (šťastnější) mne (nade mne, než já)?
——
24. Caesar pokládal život vojínů za dražší svého blaha (: než
své blaho). — 25. Nad slunce jasnější, nad med sladší. _—26. Můj
bratr jest nejpilnějši ze spolužáků (mezi spolužáky).
,

[Maskulinum positivu, komparativu a superlativu přl
davných jmen — (femininum a neutrum utvořte sami!) —
v této úloze: celer, celeržor, celerržmus; pulcher, pulchržor,
pulcherrimus; dives, ditior, džvitissimus nebo džtissimus;
miser, miserior, miserržmus; pauper, paupem'or, pauperrz'
mus; fělix, félicior, félicissžmus; rárus, ráržor, rárissimus;
acer, ácrior, ácerrimus; oeleber, celebrior, celeberržmus;
acerbus, acerbior, acerbissžmus ; amplus, amplissžmus;
salůber, salůbrior, salúberrimus; dulcis, dulcz'or, dulcissž
mus; simplex, simplicior, simplicissžmus; vílis, vílior,
vžlissžmus; beátus, beatior, beátissimus; cárus, cárz'or,
cárissimus; díligěns, dilžgentžor, džlžgentissžmusj
[Genžtžvy celkové v této úloze: 12. omnium avium; 13.,
14. omnium Graecárum urbium; 17. omnium Italiae
urbium; 19. portuum; 20. Graecórum pictórum; 26. con
discipulórum. ]
[Ablativy srovnávací v této úloze: 3. homine; 15. servi
tůte; 18. dulcissimís vinis; 22. auró, virtůtibus; 23. mě;
24. sua salůte; 25. sóle, melle.]
[Vazba dvojího akusativu v 3. úloze: 22. senátum nó
minávit sánctissimum gravissimumque cónsilium; 16.
Sócratem appellábant sapientissimum; ve 4. úloze: 16.
eós putámus miserrimós; 24. vitam militum putávit cá
ri-órem.]

[Ablatz'vy časové v 1. úloze: 19. hodiernó di—ě;v 2. úloze:

31. aestáte, hieme; 43. iuvenilí aetáte, seníli (aetáte);
v 3. úloze: 11. autumnó, hieme, aestáte; 21. antiquissimis'
temporibus. ]

*
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Dě dis Rómánórum.

Autiqui Rómáni nón unum Deum, sed multós deós
deásque colěbant. Rěx omnium deórum Rómánórum
Iůppiter erat, dominus caeli et terrae, procelldrum et im
brium. louis frátrěs erant Neptunus, deus maris, et Pluto,
deus inferórum. Auxilió frdtrum Iůppiter tótum mundum
gubernábat, sub eius imperió erant omnes caelestěs. Sé
děs Iovis erat in altó Olympó; ibi cěteris quoque caelesti
bus splendidae erant sěděs a Volcánó, qui praeclárus erat
faber, aedificátae. Iovi, summó deórum, ante quem aureá
aetáte Sáturnus, Iovis pater, rěgnáverat, Romani templum
in Capitólžó aedicdvěrunt. Neptunum, qui aquis et fluviis
imperábat, adórábant nautae et domini návium et lintrium,
praecipuě si návěs et lintrěs mercis variae plénae erant.
Iovis uxor erat Iůnó, deórum rěgina, cuius pávó superbus
sacer erat.
Praetereá Rómáni Martem, deum belli, et Mercurium,
uúntium deórum patrónumque mercátórum, et Vulcánum,
ignis deum, et Bacchum, 'vini deum, et Minervam, sapien
tiae et bonárum artium deam, et Cererem, agriculturae
deam, et Vestam, deam foci, et aliós deós colěbant. In
magnó honóre erant Apolló, Iovis filius, Apollinisque soror
Didua, dea věnátiónis. — (Viz str. 55!)
*
adóráre, 1., prositi, vzývati (o pomoc někoho), modliti se (k ně
komu; aedificátus, (I. 217), vystavěný; bonae artěs, (I. 348). krásná
umění; auxilió alicuius, (I, 460), s něčí pomocí; Bacchus, i, m., Bak-'
chus, syn Jovův a Semelin, bůh vína a nadšenosti; caelestis, e,
nebeský, božský; caelestěs, ium, m., nebešt'ané, bohové; Cerěs,
Cereris, f., Ceres, staroitalska bohyně orby a úrody, sestra Jovova,
matka Proserpinina; dominus návis, vlastník, držitel, pán lodi;
faber, fabri, m., řemeslník, (výtvarný) umělec; focus, i, m., krb, pec,
ohniště; gubernáre, 1., kormidlovati, řiditi loď; (něco) řiditi, spra
vovati; inferus, a, um, dolní, spodni, podzemní; inferí, orum, m.
plur., podsvětí (místo i jeho obyvatele); apud inforós, v podsvětí;
ab lnferís, Z podsvětí; Minerva, ae, f., Minerva, bohyně moudrosti
a umění; k její poctě byla slavena slavnost Quinquátrús (I. 292);
Neptůnus, i, m., Neptun, bůh moře a vládce všeho vodstva; Olympus,

__45__

i, m., Olymp, hora na hranicích thesalsko-makedonských, mythické
sídlo bohů řeckých; (odtud později metonymiiz) nebe; Plato, outs,
m,. Pluto, Pluton, bratr Jovův a Neptunův, vládce podsvětí;
praotereá, mimoto, nadto, kromě toho; ostatně, jinak; sacor, sacra,
sacrum, (nějakému božstvu) posvěcený, posvátný; prokletý, zlořeče
ný; sacer alicuius (genit. přivlastňovací), zasvěcený někomu (v čest.
dativ); uxor, óris, f., manželka, choť, žena; věnátió, iónis, f., lov,
hon, honba; štvanice (v cirku a amfiteatru); lov, kořist; Vesta, ae,
f., Vesta, bohyně domácího krbu a ohně v domácím krbu; Vulcánus
(Volcánus), i, m., Vulkanus, Vulkán, bůh ohně.

ANNUS, MENSIS, DIES.

Antiquissimis temporibus apud Rómánós fuit annus de
cem měnsžum. Nómiua měusium Rómánae sunt origim's.
Sed iam sub rěgibus annus Rómánórum duodecžm měnsěs
haběbat.
Nómžna duodecim měnsžumsunt: lánuárius, Februárz'us,
Mártz'us, Aprilžs, Maius, Iúm'us, Iulius, Augustus, Septem
ber, Octóber, November, December.
Apud Rómánós initw Mártžus pržmus aunž měnsis erat,
Aprilis secundus, Maius tertius, lůnžus quártus, Quintilis
quintus,-Sextilžs sextus, September septimus, Octóber octá
vus, November uónus, December decimus měnsis erat.
Quintilž, quintó mensi, posteá nómen erat Iulius, nam C'.
Iulius Caesar imperátor hóc měnse nátus erat. Sextius,
sextus m'e'nsis, ex imperátóre Augustó Augustus nómžná
tus est.
Pr'z'mó měnsis dz'ěi nómen erat Kalendae. Septimó diěž
měnsz'um Martti, Marí, Iúlifí, Octóbris nómen erat Nónae;
qužntó decžmó diěz'eórundem měusium učmen erat Idús.
Měusžbus'lánuárió, Februára'ó, Apr'ili, Iúm'ó, Augustó,
Septembrž, Novembrž, Decembri Nónae erant quintó diě
měnsis, Ídús erant tertió decimó diě měnsžs.
Dies est tempus vigintž quattuor hórárum. Měnsis tr'í
gžntá džěs vel trigintá unum habet; sólus měnsis Febru
árius duodětržgžntá diěs habet; anuó intercalár'íó měnsžs
Februárius undetržgintá džěshabet. Annus est tempus tre

centórum sexágžntá quinque vel trecentórum sexágz'ntá
sex diěrum.
Měnsis duodecz'ma pars anni est. Diěs trecentěsima
sexágěsima quinta pars anni est.
Měnse Mártw inžtium věržs, Iůnió aestátis, Septembň
autumní, Decembň hiemis est.
Měnse Aprili caelum modo serěnum, modo plum'um est.
Quótó annó p. Uhr. n. (= post Chňstum nátum) vivi
mus? Vivžmus annó p. Chr. %.millěsimó nóngentěsžmó tri
cěsžmó sextó.
Rómánž annós numerábant ab annó Urbz'sconditae, qui

annus fuit a. Chr. n. (= ante Christum nátum) septžn
gentěsimus quinquágěsžmus tertius. — (Viz str. 97!)
*

a. Chr. n. : ante O'hristum nátum, (před Kristovým narozením),
před Kristem; intorcalárius, a, um, vkladný, přestupný; Kalendae,
drum, f. pl., Kalendy, (viz níže); alicui (dativ) est nomen, někomu
jest jméno : někdo má jméno, někdo se jmenuje, sluje; nóminátus
sum ex aliquó, byl jsem nazván, pojmenován podle někoho, po ně
kom; Nónae, drum, f. pl., Nony, (viz níže); p. cm. n. : post
Christum nátum, (po Kristově narození), po Kristu; quotus, a, um,
kolikátý; quotó anno, (abl. čas.), kolikátého roku, kterého roku;
sub rěgibus, (I, str. 182), pod králi, pod vládou králů, za králů;
urbs condita, a) založené město, b) založení města.
V římském kalendáři se rok dělil na 12 měsíců. Jednotlivé dni
nepočítali Římané od prvního dne měsíce do posledního dne, jak
tomu je u nás, nýbrž vycházeli při datování jednotlivých dní od tří
hlavních dní každého měsíce. Tyto tři hlavní dny v měsíci byly:
1. den v měsíci . . . . . . .
5. (7.) den v měsíci . . . . .
13.(15.) den v měsíci . . . . .

. . . Kalendae, kalendy,
. . . Nónae, nony,
. . . Ídús, ídy.

V měsících březnu, květnu, červenci a říjnu Nónae připadaly na
7. den v měsíci, v ostatních měsících na 5. den v měsíci ; v týchž
měsících připadly idy na 15. den v měsíci, v ostatních měsících na
13. den v měsíci. Značilo tedy jméno Kalendae vždy 1. den v měsíci,
jméno Nónae vždy 5. (nebo 7.) den v měsíci, Idús vždy 13. (nebo
15.) den v měsíci.

*
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Primum colloquium.
První rozhovor.
Poznámka: Čech jedné osobě tyka nebo vyká, Latiník jen tyka.
Proto v rozhovorech české >>vy<<
se slovesem v 2. osobě plurálu
nutno do latiny přeložiti latinským >>tů<<se slovesem ve 2. osobě

singuláru.
Jak dloho již se učíš latin

sky?
Mluviš latinsky?
Pohovořme si spolu latinsky!
Nuže tedy!
Ale já rozumím jen málo la

tinský.
Kde jsi byl, Karle, v létě se

svými druhy?
Byl jsem nedaleko malé ves
nice u Vltavy.
Kolik vás bylo hochů?
Bylo nás dvacet hochů.
Kde jste bydleli?
Pod stany jsme bydleli jako
v táboře; stany jsme si rozbili
v hustém lese.
Odkud jste si nosili jídlo a

vodu?
Jídlo jsme si nosili z vesnice,
vodu z řeky.
Proč jste bydleli v lese a ne

ve vesnici?

V lese jsme měli mnoho při—

hodných
hry.

Ex quó tempore tú Latžně
disc—is?(Ex quó tempore lžtteris

míst

pro rozmanité

Latinís operam dás ?)
Loqueris-ne linguá Latina?

Age sis (:

si vis) Latiné

colloquámur!
Age sáně!
Sed ego haud multum Latině
(linguam Latinam) sció.
Ubi aestáte cum amícis tuís
fuisti, Carole?
Prope vicum parvum ad Vul
tavam situm fuč.
Quot pueri fuistis?
Víginti pueri fuimus.
Ubi habitábátis?
Sub tentóriís velut in casty-is
habitábámus; tentória in Si7"'Í
děnsa cellocáverámus.
Unde cibós et aquam apportá
bátis?

Cibós ě vicó, aquam ě fluvió
apportábámus.
C'úr in silvá, nón in vicó ha

bitábátis?

In sžlvá multa et ad variós 2—
:.

dós idónea loca erant.
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3. Předsedou zkušební komise je zemský školní inspektor nebo
jeho zástupce. Jejími členy jsou ředitel příslušné střední školy,
třídní VIII. třídy a dva profesoři příslušné střední školy, aprobo
vani z jazyka latinského (příp. z jazyka řeckého, jde-li o zkoušku
z řečtiny). Zkoušející členy zkušební komise ze členů sboru pří
slušného ústavu určí předseda zkušební komise po návrhu ředitelství
ústavu, a to především z učitelů jazyka latinského (řeckého), vyuču
jících v běžném roce ve třídě VIII.
J e-li třídní VIII. třídy examinátorem nebo je-li ředitel sám exami
nátorem nebo konečně předsedá-li zkušební komisí v zastoupení
zemského školního inspektora, určí jejich zástupce ze členů sboru
téhož ústavu předseda zkušební komise sám.
Přihlásí-lí se v některém období k doplňovací zkoušce dospělosti
u téže zkušební komise víc než 50 kandidátů, zřídí se na téže škole
pobočná zkušební komise, v níž ředitel & třídní mohou býti zastou
peni jinými členy profesorského sboru, které po návrhu ředitelství
ústavu určí předseda zkušební komise.
Při doplňovací zkoušce dospělosti zkouší každý odborník polovinu
přihlášených kandidátů, při čemž druhý odborník je svědkem a
zapisovatelem. Předseda má právo příležitostnými otázkami se pře
svědčovati o vědomostech kandidátů, při čemž náležitě šetří autority
zkoušejícího profesora.
V kterých obdobích lze konati
doplňovací zkoušky dospělostí?

Období, v nichž se konají doplňovací zkoušky dospělosti, jsou:
1. letní období (červnové),
2. podzimní období (zářijowé),
3. zimní období (únorové).
Žádost za připuštění
k doplňovací zkoušce dospělosti.

Žádosti za připuštění k doplňovací zkoušce dospělosti, svědčící

zemské

školní

radě

(Č., M.-Slez.),případněreferátu (na

Slovensku) ministerstva školství a nár. osvěty, odevzdají kandidáti
ředitelství příslušné střední školy nejpozději tři měsíce před po—
čátkem každého období, v němž se koná doplňovací zkouška dospě
losti, t. j. do konce února (pro období červnové), případně do
konce května (pro období zářijové), případně do konce října (pro
období únorové).

K žádosti za připuštění k doplňovací zkoušce dospělosti kandidáti
přiloží:

a) křestní nebo rodní list,
b) osvědčení o státním československém občanství,
c) vysvědčení zachovalosti, ne starší jednoho měsíce,
d) průkaz totožnosti (občanskou nebo státně-zaměstnaneckou
legitimaci s podobenkou nebo pas),
e) stručné vylíčení života (curriculum vitae), v němž je zejména
uvésti, jak a kde se kandidát připravoval na zkoušku a za jakým
účelem chce se podrobiti doplňovací zkoušce dospělosti,
f) vysvědčení o vykonané zkoušce dospělosti na jiné střední
škole, jež jest vždy předložiti v originále,
g) výkaz absolvované četby z latiny (případně z řečtiny. jde-li
o zkoušku z řečtiny).
Žádosti přezkoumá třídní VIII. třídy, a uzná-li odborný exami
nátor předložený soupis četby za vyhovující, předloží ředitelství
ústavu všechny žádosti zemské školní radě, resp. referátu minister
stva školství a národní osvěty souborným podáním nejpozději do
konce března (jde-li o období červnové), resp. do konce července
(jde-li o období zářijové), ralp. do konce prosince (jde-li-o období
únorové) k rozhodnutí.
Za připuštění k doplňovací zkoušce dospělostí jako zkoušce mi—
mořádné jest zaplatiti předepsanou dávku za úřední výkon (t. č.
50 Kč).
Připuštění platí jen pro jedno období.
| Výkon zkoušky. |

Doplňovací zkouška dospělosti se skládá zpravidla:
0) ze zkoušky předběžné,
b) ze zkoušky písemně.
a) ze zkoušky ústní.
Abíturíentl reformních reálných gymnasii, kteří chtějí nabýtí
oprávnění, jehož poskytuje vysvědčení dospělosti z reálných gym
nasii. konají z jazyka latinského jen zkoušku ústní.

(Dokončení na obálce 3. sešitu. )
Světové leč! ' 1000 slovech. Ročník 1938.Vycházejí ze redakce A. Neuberta měsíčně.
Poštou předplácl se na 5 sešitů Kč so.—. na 10 sešitů Kč co.—. Redakce
a administrace je v Zemědělském knihkupectví A. Neubert v Praze. Hybernská 12.
Nákladem téže firmy. Novínová sazba povolena ředitelstvím pošt a telegram číslo
27.76117-1927.Podací úřad Praha 7. Tískne ..Tempo". akc. spol. tisk.. vyd. :. nakl.
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Opakování z latinské mluvnice.
Rod podstatných jmen.
Maskulz'na (mužského rodu) jsou ve všech deklinacich bez roz
dílu, jak jest podstatné jméno zakončeno v nominativu & genitivu
singuláru,
a) jména mužů a národů,
b) většina jmen řek (jména řek jsou proto maskulina, že se asi
při tom myslilo na bohy řek),
c) jména měsíců a větrů.
Příklady:
Vir bonus, dobrý muž; poěta clárus, slavný básnik; Scythae
saeví, krutí Skytové;
Albis altus, hluboké Labe; Tiberis nótus, známý Tiber;
Octóber pluvius, deštivý říjen; aquiló fržgidus, studený severni
vitr ; eurus aquósus, dešťonosný jihovýchodní vítr.

*

Feminina (ženského rodu) jsou ve všech deklinacich bez rozdílu,
jak jest podstatné jméno zakončeno v nominativu a genitivu
singuláru,
a) jména žen,
b) jména stromů (viz níže při II. deklinacil),
c) jména zemi a malých ostrovů (viz níže při II. deklinacil),
d) jména měst, která jsou singularia a pluralia první deklinace,
rovněž která jsou singularia druhé deklinace (zakončená v nomi
nativu sing. v >>—us<<,
v gen. sing. v »-i<<),(viz níže při II. deklinacil).

— O rodu jmen ostatních měst rozhoduje buď koncovka nebo rod
jména města v řeči, z níž jméno bylo do latiny převzato; (viz níže
při II. deklinacil).
Příklady:
Femina labóriósa, pracovitá žena; mulier bona, dobrá žena (pro
vdaná); virgo proba, šlechetná panna (divka neprovdané., svobod—
ná); puella gráta, vděčné děvče; coniúm: bona, dobrá, hodná man
_ želka; Oornělia superba, „hrdá Kornelie;
mea Glycerium, má malá Glykera (řecké dívčí jméno).

*

Neutra (středního rodu) jsou všechna jména nesklonná, na př.:
fás, (božské) právo; (božský, mravní) zákon; osud, úděl; nefás,
zločin, hřích, bezpráví, bezbožnost, hanebnost.

V 1000
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5. HODINA.
I-S. úloha. __Přeložte do češtiny! _ (Viz str. 91!)
1. Omnium deórum Rómánórum rex fuz'tIúppiter, domi
nus caelž et terrae. Ante lovem aurea aetáte Sáturnus,
Iovžs pater, rčgnáverat; žn ežus honórem mense Deeembň
sua-zmácum laetitiá fiuvenum ac senum, pauperum ae divi

tum, Eberómm ac servórum Sáturnália celebrábantur. —
2. Themistoelěs Magněsiae habitábat, namque hana urbem
ei rex Persárum dónáverat. ——3. Graeei decimó annó
Tróžam, quam novem annós oppugnáverant, expugnávě
runt et vástávěmnt. — 4. Darěus, TěmPersšrum, žngentem
contrá Graecós exercžtum comparávit, quod Athéniěnsěs
& “děs, magnum Asiae oppidum, expugnáverant.

——5.

Aeneas Anehísam ( Anchísěn) patrem cum simulácržs
Penátz'um, quae ě flammís altae amis Tróz'aeserváverat,
umerfís ex urbe multá noete portz'wit; etiam Iúlum (* troj
sl“bičně: I-jů-lum) Aseanžum filiolum ě mortis perículó

serm'wit. — 6. Exitus Arminii, qui Germániam líberňverat,
miserrimus fuit. — 7. Corona cíviea tribuěbátur ei eivi,
qui civem Rómáuum in pugná serváverat. — 8. Graeci Ró
mánós, qui illós armis superáverant, Zitteris et artibus
superávěrunt. — 9. Codrum, Athe'uiěusium r'e'gem, necávit
miles quidam, quem rex vulneršverat. — 10. M. Tullius
Ciceró pater patriae appellábátur, quod patriam serváve
rat. — 11. Adrástus in sepulcró Cýri jilii, eui uómen erat
Atys, quem necňverat, se ipse necávit. — 12. In urbe
plúrěs diěs fui, quam putáveram. -— 13. Laeedaemónii,
qui Thermopylárum angustiás occupáverant, posted sem
per in magna" honóre apud Graecós erant. — 14. Cervus,
qui iu purá rivi aquá imáginem suam spectáverat, pul
chritůdinem et magnitůdiuem cornuum suórum laudábat,
longitůdiuem et tenuitňtem crúrum valdě vituperábat. —
15. Graeci UZiwisprúdentiá Tróiarn expugnáverant; Ulixi
igitur Graeci victóriam debuěrunt ob eamque rem (:: et
ob eam rem) Achillis armis eum dónávěrunt. — 16. Sená
tus Rómánus ex viris honestis cónstábat, qui magistrátůs
administráverant; seuátus de' multis rěbus cóusultábat et
saepe ab initió dui—i
úsque ad meridiem vel ad vesperum
děliberábat. — 17. Dux hostium sě ipse necim/vit,quod de'

exitu rerum děspěráverat. — 18. Rómáni Cieerónem, qui
patriam interitu' líberáverat, patrem patriae appellávě
runt. — 19. Athéniěusěs půblicě laudávěrunt eós, qui in
proelió fortissimě pugnáverant.
[Určete časový poměr děje každé věty, v níž jest indikativ
plusquámperfekta, k ději řídicí věty (případně předcházející věty)!
Slovesné tvary v indikativu plusquamperfekta jsou celé vysazeny
polotučně. Příklad: (18.) Cicero dříve zbavil vlast záhuby, teprve
potom byl nazván otcem vlasti; proto >>zbavil<<jest v plusquam
perfektu. — (Q.) Kodrus dříve poranil vojína, teprve potom tento
vojín ho zabil; proto >>poranil<<je v plqupf. ——(15.) Řekové

dříve

dobyli Troje zásluhou Ulixovou, teprve potom Ulixes mohl býti
obdarován; proto »dobyli<<je v plqupf. Určete takto plqupf. v ostat
ních větách!]
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Slovník (5.—6. úloha) .
angustiae, angustiárum, f. (I.),
(pomnož.), a) úžina, úžlabina,
soutěsky, průsmyk; b) tíseň;
nedostatek; nouze, chudoba;
administráre magistrátum, (I,
319), spravovati úřad
c) nesnáz, soužení; d) omeze
nost, malichernost, úzkoprsost;
Adrástus, i, m. (II.), Adrastus,
o) omezenost, krátkost (času)
(muž, který zabil syna Ky
rova)
annus, (I, 242); decimó annó,
(abl. čas.), desátého roku,
Aeněás, Aeneae, m. (I.), (viz str.
v desátém roce
34 a.75),Aeneas, (Aineias), po
dle pověsti syn Trojana An— arcěre, (I, 421), zameziti, zabrá
chisa a bohyně Afrodity, otec
nití, překaziti, odvrátiti
ad, (I, 438, 182); ad meridiem,
(až) do poledne; (zde:) ad
vesperum, (až) do večera

Iula-Askania; uprchnuv z Tro—
je dobyté Řeky plavbou dospěl Ascanius, či, m. (II.), Askanius,
též Iulus zvaný, syn Aeneův,
do Italie a usadil se v území
praotec rodu Juliů, zakladatel
krále Latina, jehož dceru Lavi
města Alby Longy
nii pojal za choť.Jeho potomci
byli králi města Alby Longy. asinus, %,m. (II.), osel
Tak se stal Aeneas praotcem
Atys, (řecký gen.:) Atyos, m.
(III.), Atys, syn Kyrův
římského národa, zejména ro
du Juliů, z něhož byli Gajus
causá, (jest to ablatívus instru
Julius Caesar a císař Augu
menti, u něhož stojí, zpravidla
stus. Aeneas jest hrdinou epic
napřed, genitivus explicatívus,
ké básně řím. básníka Publia
genitiv vysvětlovací), pro (ně
Vergilia Marona, jež nadepsá
koho, něco), k vůli (někomu),
na >>Aeneis<<.
za příčinou (něčeho); amíci
ager, (I, 69); agri, órum, m. pl.,
oausá, pro přítele, k vůli příte
role, pole, polnosti; dědiny
li; honóris causá, za příčinou
alta arx, (I, 348), vyšehrad,
pocty, k poctě; Iůdórum causa,
(akropolís)
za příčinouher, pro hry; (ami
ci, honóris, lúdórum jsou vy
ámittó, is, cm, 3., a) pustiti mi
světlovací genitivy)
mo sebe, propásti, promeškati;
b) ztratiti, pozbýti, přijíti (o cívious, a, um, občanský; corona .
něco)
cívica, občanský věnec, dubo
Anohísěs, ae, m. (I.), (viz str.
vý věnec; (bylo to vojenské
34), Anchises, mythický vlád
vyznamenání, jež bylo udileno
ce v Dardanu, otec Ae
tomu vojínovi, jenž zachránil
neův
v boji římského občana)
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clěmenter, a) mírně, shovívavě,
laskavě, milostivě; b) mírně,
povlovně
Oodrus, i, m. (II.), Kodrus, po

slední athénský král
comparáre exercitum,

(I, 487).

sbirati, sebrati vojsko
concilió, as, are, dvi, 1., (I, 131),

a) spojovati, sbližovati; naklo
ňovati, činiti přítelem; získá
vati, připoutati; b) doporou
četi; c) způsobiti, zjednati, po
říditi; vytvořiti; d) získati,
opatřiti; amícitiam conciliáre,
sjednati, uzavříti přátelství

dónáro aliquem (akus. osoby)
aliquá ré (abl. věci), obdaro
vati někoho (I,. pád) něčím
(7. p.); darovati, dáti, dáti da
rem někomu (3. p.) něco (J,.
1).) ; (povšimněte si rozdílu me
zi vazbou českou a latinskou!);
(I, 78, 391)
ěgregius, (I. 141. 440)

Etruscí, órum, m. (II.), Etrus
kové, obyvatelé Etrurie; též
Tusci, órum, m.; Etrůria, ae,
f., Etrurie. starověká část
střední Italie severně od Říma
(asi dnešní Toskana)
excůsátió, iónis, f. (III.), omluva
cónsíderó, ds, áre, dvi, 1., a) po—
zorovati (zevrubně); b) v mysli exitus, (I. 373): rěs, (I, 299);
exitus rěrum, výsledek (vě
přemítati, rozvažovati, uvažo—
cí =) boje
vati
expugnáre aliquid (akus.), (I,
cónsultó, ás, áre, ávi, 1., a) (ča
402), a) dobýti něčeho (2. p.),
sto, zrale) raditi se, rokovati,
ztéci, přemoci, podrobiti si,
rozvažovati, uvažovati; b) pe
podmaniti si něco (4. p.); b)
čovati, starati se (o něco); o)
dobýti, domoci se něčeho (2.
tázati se o radu (někoho)
pád); vynutiti, vymoci něco
crůs, crúris, n., (I, 372); crúra
(4. pád)
cervi, běhy jelena
fáma, ae, f. (I.), a) pověst, zvěst;
děběre victóriam, (I, 372), býti
podání, tradice, řeč; b) pověst,
zavázán, býti povinen vděčno
úsudek, veřejné mínění, hlas
stí za vítězství; děkovati za
lidu; bona fáma, dobrá pověst,
vítězství
dobré jméno, čest, sláva
dělíberó, ás, áre, dvi, 1., a) uva—

žovati, rozvažovati, přemýšle
ti;raditi se, tázati se o radu;
b) ustanoviti se, rozhodnouti
se
děspěró, ás, áre, ávi, 1., (dě ali
quó, de' aliquá ré), nemíti na
děje, vzdávati se naděje, ztrá
ceti naději, nedoufati (v ně
koho, v něcb); zoufati (nad
někým, nad něčím)

miólus, %,m. (II.). synáček;
fílijolus)

(*

fortasse, snad, možná, pravdě
podobně, jak se zdá, podle vše
ho, nejspíše; (při určení čisel
ném:) asi
fortitor, silně, statně, statečně,
mužně, zmužile, udatně; (su
perlativ:) fortissimě, nejsta
tečněji, nejudatněji atd.; velmi
statečně, velmi udatně atd.
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grátiam haběre alia-ui, (I. 271).

a) někomu projevovati přízeň;
býti uznalý; b) někomu býti
vděčen; někomu vzdávati
dík(y), děkovati
ignóscó, is, cre, 3., odpustiti, pro
minouti
lůlus, 5, m. (II-), (* I-iů-lus),
I(j)ulus, I(j)ulos, syn Aeneův,
též zvaný Askanius, mythický
praotec rolu Juliů, zakladatel
města Alby Longy
Iiberáre patriam (akus.) žnteržtú
(abl.), (I, 241), osvoboditi
vlast od záhuby, od zkázy
Magněsia, ae, f. (I.), Magnesia,
maloasijské město; Magněsžae,
v Magnesii
maióra (komparativ , neutr.
plum), (I, 496), větší věci, dů
ležitější věci; (viz str.111, 112)

nůbilus, a, um, a) zamračený;
b) tmavý; zachmuřený; 0) ne
příznivý, smutný
[paucus, a, um, (I, 170, 171, 172),
skrovný počtem, nečetný, málo

který]; paucí, paucae, pauca,
málokteří, malo, několik málo,
několik; paucis diěbus, (abl.
čas.), v několika (několika má
lo) dnech
peccátum, %,n. (II.). provinění,
_prohřešení; hřích; přečin; chy

b) popírati, zapírati (něco);
o) odepřiti (něco), nepopřáti

ba, poklesek
portáre aliquem umeris (abl.) ea:
urbe, (I, 56), někoho na ra
menou vynésti z města
probitás, átis, f. (III.), poctivost,
svědomitost, bezúhonnost, šle
chetnost
proximus, a, um, a) nejbližší;
b) (nejblíže následující =)
nejbližší, následující, příští; o)
(nejblíže, právě) minulý, pře
dešlý; d) (ve styku lidí :)
blízký, důvěrný; e) : bližní
průdentia, ae, f. (I.), a) znalost,
zkušenost, zběhlost; b) prozi
ravost, bystrost, důvtip, dů
mysl; c) rozumnost, obezře
lost, opatrnost, chytrost
půblicě, (I, 336) z usnesení obce,
z rozkazu obce; úředně (viz
str. 106.)
_ que, (I, 106); ob eamque rem
: et ob eam rem, (povšimně
te si, kam jest připiata spojka
— que), a pro tu věc; a proto
quídam, quiddam, kdosi, cosi
quídam, quaedam, quoddam, kte

(něčeho)
nósmet, (zesílený tvar nós), (viz
str. 4.)

rěgnó, čís, áre, dvi, 1., býti krá.

mandáre,

(I, 92, 93, 487, 152);

litterae, (I, 141); litterís man
dáre, (svěřiti papíru :) za
znamenati

memoriá teněre, (I, 272)
měnse Decembri, (I, 501, 499).

(abl. čas.), v měsíci prosinci
multus, (I, 172); multá nacte :
pozdě v noci; když noc již
značně pokročila; multó ma
gis, mnohem více, mnohem
spíše
namque : nam, neboť, totiž;
vždyť
negó, ds, áre, dvi, 1., a) praviti,

že ne....; říkati, že ne....;

rýsi, kterási, kterési; jakýsi,
jakási, jakési
,
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lem, kralovati; vládnouti, pa
novati; ovládati
Sarděs, Sardium, f. pl. (III.),
Sardy, hlavní město starověké
Lydie v Malé Asii
Sáturnália, (gen. podle 11.dekl.:)

Sáturnáliórum, n. (III.), (viz
str. 35.), saturnalie, (slavnost
ku poctě boha Saturna, slave
ná každoročně v prosinci po 7
dni za všeobecného veselí; ta
to slavnost měla připomínati
zlatý věk za panování boha Sa
turna, a proto v ty dni byla
dopřávána volnost i otrokům,
otroci byli bráni ke společným
hostinám, kdež je páni obslu
hovali, aby se tak naznačilo,
že si všichni lidé (podle mythu)
za vlády Saturnovy byli rovni.
O saturnaliich se nepracovalo
a neprodávalo, soudnice i ško—

ly byly zavřeny.
Sáturnus, i, m. (II.), Saturnus,
staroitalský
bůh rolnictví,
ochránce všeho rolnictva ; když
řeckým vlivem splynul s řec
kým bohem Kronem, bájilo se
o něm, že byl otcem boha Jova
& panoval za zlatého věku;
byv synem Jovem zbaven vlá
dy, utekl se prý do Latia, kdež
se skrýval; byv přijat od Jana
(potomniho boha Jana) na Ja
nikulu, usadil se u vrchu Kapi
tolského (mělt' Saturnus sva
tyni na úpatí Kapitolia) a učil
lidi síti obilí a pěstovati stro
my i révu; byl vyobrazován
se žabkou, t. j. zahnutým no
žem k ořezávání stromů, v ru
ce.

sícut, sicuti, tak jako; jak, jako,
jakož, jakoby; jako na při

klad; tak jak
simulácrum, 5, n. (II.). a) obraz,
socha; podobizna; umělecké
dílo; b) obraz ve snu, přelud,
podoba, stín, duch; c) zdání;

napodobenina; charakteristika

sólus, a, um, (I, 323), a) jediný,

pouhý, samojediný, sám (:
samojediný); b) osamělý, o
puštěný; c) (často lze přeložitž
příslovce/m:) pouze, toliko, jen
summá cum laetitiá, (1,322.130),
se svrchovanou, s největší ve
selosti; se svrchovaným, s nej
větším veselim ; (povšimněte
si postavení

předložky >>cum<<

v tomto ablativu způsobovém;
podobně:) magná cum offěnsió
ne cívium, za veliké nevole,
k veliké nevoli (spolu)občanů;
magnó cum strepitů, s velikým

rykem; a j.
tenuitás, tenuitátis, f. (III.), a)
tenkost, útlost, hubenost; b)
těsnost, řídkost, vzdušnost ;
c) jemnost, přesnost; d) skrov
nost, prostota, jednoduchost:
chudoba, nuznost
Thermopylae, drum,

f. pl. (I.),

Thermopyly (= Brána u te
plých vřidel), průsmyk v Lo
kridě v Řecku mezi pohořím
Oitou a zálivem Malijským,
důležitý přechod ze severního
Řecka do středního Řecka,
památný hrdinským bojem
spartského krále Leonidy,kte
rý tu bojuje proti přesile Per
šanů padl r. 480 př. Kr.; Ther
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mopylárum angustiae, soutěsky thermopylské, průsmyk
thermopylský
Ulixěs, Ulixis,

m. (III.),

slul svou chytrosti a svými
osudy při návratu do vlasti,
což jest vylíčeno v homérských

Ulixes

básních

či Odysseus, král na ostrově
Ithace, syn Laertův, manžel
Penelopin, otec Telemachův,
řecký hrdina, který se účastnil výpravy proti Troji; pro-

>>Iliadě<<a >>Odysseji<<.

umerus, humerus, i, m. (II.),
horní část paže), rameno; plu
rál: plece, ramena
vósmet, (zesílený tvar vós), (viz
str. 4.)
*

| o římských bozích. Vypracování. _ (Viz str. 450 |
Starověcí Římané ctili nikoli jediného Boha, nýbrž mnoho bohů
a bohyň. Králem Všech římských bohů byl Jupiter, pán (vládce)
nebe a země, bouří & dešťů. Jovovi bratří byli Neptun, bůh moře,
a Pluto (Pluton), bůh podsvětí. S pomocí bratří Jupiter spravoval
celý svět, pod jeho vládou byli všichni nebešt'ané. Sídlo (bydliště)
Jovovo bylo na vysokém Olympu; tam také ostatni nebešt'ané
(bohové) měli skvělá sídla vystavěná od Vulkana, který byl pro—
slulý umělec; Jovovi, nejvyššímu z bohů, před nimž za zlatého věku
kraloval Saturnus, Jovův otec, Římané vystavěli na Kapitoliu (na
Kapitolském vrchu) chrám. Neptuna, který vládl vodám a tokům,
vzývali plavci a vlastníci lodi a člunů, zejména jestliže lodi a čluny
byly plny rozmanitého zboží. Jovovou manželkou byla Juno, krá
lovna bohů, jíž (v lat. gen., v češt. dativ) byl zasvěcen pyšný páv.
Mimoto Římané ctili Marta, boha války, Merkuria, posla bohů
a ochránce kupců, Vulkana, boha ohně, Bakcha, boha vína, Minervu,
bohyni moudrosti a krásných umění, Cereru, bohyni rolnictvi, Vestu,
bohyni krbu a jiné bohy. Ve veliké úctě byli Apollo, Jovův syn,
a Apollinova sestra Diana, bohyně lovu.

Číslovky podílné. III.
Numerália distribůtíva.
(Viz str. 25 a str. 32!)
Číslovky podilné od 1 do 999 jsou vesměs trojvýchodná přídavná
jména v množném čísle, zakončená v >>-í,-ae, -a<<.Z úsporných dů
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vodů uvádím některé pouze v maskulinu a ponechávám čtenářům
utvořiti femininum a neutrum.

100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000

centění, ae, a;
po stu; vždy sto
po dvou stech; vždy dvě stě
_ ducěni', ae, a;
po třech stech; vždy tři sta
trecění, ae, a;
po čtyřech stech; vždy čtyři sta
quadringěn'í,ae,a;
po pěti stech; vždy pět set
quíngění, ae, a;
sescěni, ae, a;
pO šesti stech; vždy šest set
septingění, ae, a;
pO sedmi stech; vždy sedm set
octingění, ae, a;
pO osmi stech; vždy osm set
devíti
stech;
vždy
devět
set
:
nóngěni',
ae, a;
pO
singula mília.
pO (jednom) tisíci; vždy jeden tisíc

Podilné číslovky, vyjadřující tisíce, skládají se z číslovky >>mília<<

(neutr. plur.), k níž přistupují jiné podílné číslovky (rovněž v neutru
plur.) ; k podílným číslovkám, vyjadřujícím miliony, přistupují
nadto ještě nesklonná číselná příslovce násobná.

1.000

2.000
3.000
10.000

20.000

o 'ednom tisíci;
vlždjgJ(jeden)) tisíc )

.
.
smgula míha;

po dvou tisících; vždy dva tisíce : bina mília;
po třech tisících; vždy tři tisíce :: tema mília;
po deseti tisících; vždy deset tisíc.—:děna.mília;

po dvaceti tisících;
vždy dvacet tisíc

) : vícěnamilia;

49.000 po čtyřiceti devíti tisících, ): unděquinquágěna
vždy čtyřicet devět tisíc
mília;
100.000 po sto tisících; vždy sto tisíc : centěna mília;

po jednom milionu,
vždy jeden milion ) : deciěscentěna mília;
po dvou milionech,
2,000.000 vždy dva miliony
) : víciěscentěna mília;
po deseti milionech,
10,000.000 vždy deset milionů ) : centiěs centěna mília.
1,000.000
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bo HODINA.
Futůrum I.
Současnost v budoucnosti.

V latině jsou dva časy budoucí: futurum [. ( primum )
a futúrum II . ( exáctum či secundum).
O futuru 1. viz I, 172 a násl.! K tomu připojuji dále toto:
V indikativní Ve dl ej ší větě děj v budoucnosti sou
časný s b u d o u c i m dějem věty ř i d i cí se vyjádří indi

kativem futura I.

Ten bude vůdcem, jehož
všichni budou poslouchatž,
jehož všichni budou uzná
vati, který bude nejstateč
nější.
Budete-li milovati ctnost,
všichni dobří vás budou mi
lovati.

Budeš-li bez viny (: ne
vinen), nebudeš trestán; ne
vinní lidé od našich soudců
nikdy nejsou trestáni.

Is dux erit, cuz' (dativ !)

omněs\párěbunt, quem
omnfs probábunt, qui for
tissi us erit.

Si virtútem amá bit i s,

omuěs boni vós amdbunt.
Sí žnnocěns eris, nón pu
niěm's; á iúdicz'bus nostňs
nunquam innocentěs puni

untur.

Futůrum II. (secundum či exáctum).
(Druhý budoucí či budoucně skonalý čas.)
Futurum II. (futůrum secundum či exáctum, druhé fu
turum, druhý budoucí čas, budoucně skonalý čas) vysky
tuje se — mimo několik málo určitých případů — zpravidla
jen ve vedlejších větách, kdež vyslovuje budoucí děj před
časný před budoucím dějem řídící věty '(t. j. budoucí děj,
který nastane před budoucím dějem řídící věty).
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Futurum II. se tedy klade většinou vztažně (viz str.
26 a 27). Je-li budouci děj indikativni věty vedlejši před
časný před budoucim dějem věty řidici, t. j. stane-li se
(nastane-li) budouci děj věty vedlejši dříve, než se stane
budouci děj věty řidici, vyjádří se budouci děj indikativni
vedlejši věty v latině indikativem futura II.

Indicátívus futňri II. áctíví.
Oznamovací způsob futura II.

(druhého budoucího či budoucně
skonalého času) rodu činného.

Indikativ aktivního futura II. utvoříte, přidáte-li k per
fektnimu kmeni slovesnému tyto přípony:
Singulár:
1. -eró

„'

3. -erit
2.
-eris

|

1.Plurál:
-erimus

|

3. -erint
2.
-eritis

Latinský aktivní indikativ futura II. se překládá do
češtiny dokonavým slovesným tvarem významu budoucí
ho; je společný pro všechny tři mluvnické rody, mužský,
ženský a střední.
V příkladech, jež uvádím, připojuji k slovesnému tvaru
spojky »cum : až<<,»si : jestliže, -li<<;(fut. II : futurum
II.). Příklady:
laudó; kmen perf.: »laudáv-<<;
indik. aktiv. fut. II.: laudáv-eró;

(cum) laudáveró :

(až) pochválím;

vocó; kmen perf.: »voc—áv-<<;

indik. aktiv. fut. II.: vocáv-eró;

(cum) vocáveró:

(až) zavolám;

esse; kmen perf.: >>fu-<<;

indik. aktiv. fut. II.: fu-eró;
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(si) fueró :

(jestliže) budu (t. j. dříve, předtím budu,

než bude budoucí děj řídící věty).
Utvořte aktivní indikativ futura II. těchto sloves:
dónáre, expugnáre, liberáre, necáre, occupáre, putáre,

serváre, spectáre, superáre, vulneráre! Přeložte tento in
dikativ do češtiny! (V závorce je připojen perfektní kmen.)
dónňre; [dónáv-]; (cum) dónáveró, (až) obdarují;
expugnňre; [expugnáv-]; ( si) expugnňveró, (jestliže)
dobudu;
líberáre; [liberáv-L' (cum) lžberáveró, (až) osvobodím;
necňre; [necáv-L' (si) necáveró, (jestliže) usmrtím;
occupáre; [occupáv-]; (cum) occupt'weró, (až) obsadím,
(až) se zmocním;
putáre; [putáv-]; (si) putňveró, (jestliže) usoudím,
uznám; (usoudím-li, uznám-li) ;
serváre; [serváv-]; (si) serváveró, (jestliže) zachovám,
(zachovám-li) ;

'

spectáre; [spectáv-]; (si) spectá'veró; (jestliže) zpozoruji,
(zpozoruji-li) ;

superáre; [superáv-]; (cum) superáveró, (až) převýším,
překonám, přemohu;

vulnerňre; [vulneráv-]; ( si) vulnerňveró, (jestliže) pora
ním, (poraním-li) .

Indicátívus futůr'i II.
slovesa »esse : býti<<.
Singulár:

1. fu-eró ( * fueró)
2. fu-eris ( * fuerz's)
3. fu-erit (* fuerit )

Plurál:

]. fu-erimus ( * fu-e-rimus)
2. fu-eritis ( * fu-e-ritis )
3. fu-erint ( * fu-e-m'nt)
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Indikativ futura II. složenin slovesa »esse<<(v závorce
perfektní kmen) :

adesse (I, 316); [»adfu-, affu-<<]; indik. fut. II.: (cum)

adfueró, affueró; adfueris, affueris; adfuem't,affuerit;
adfueržmus, affuerimus; adfuem'tis, affueritis; ad
fuerint, affuerint; (až) budu tu, přítomen; (až) po
mohu, přispěji (ve smyslu: předtím, dříve... než nastane

děj vyjádřený slovesem řídící věty) ;
abesse, (I, 250); [»áfu-<<]; indik. fut. II.: (cum) áfueró,
áfueris atd.; (až) budu nepřítomen, vzdálen (ve smyslu:
předtím, dříve . . . než se stane děj, vyjádřený slovesem
řídící věty) ;
děesse, (I, 246) ; [»děfu-<<];indik. fut. II.: (cum) děfueró,
děfueris atd.;
obesse, (I, 246); [»obfu-, offu-<<]; indik. fut. II.: (cum)
obfueró, offueró atd.

První konjugace.
Indicátívus futůri II. áctívi.
Singulár:

1. (cum) laudáv-eró

(až) pochválím

2. (cum) laudáv-eris

(až) pochválíš

3. (cum) laudáv-erit

(až) pochválí

(* laudáveró )

(* laudáveris)

(* laudáverit )

Plurál :

1. (cum) laudáv-erimus

(až) pochválíme

2. (cum)

(až) pochválíte

(* laudávem'mus)

laudáv-eritis

(* laudáveritis)

3. (cum) laudáv-erint

(* laudáverint)

(až) pochválí

Časujte aktivní indikativ futura II. jiných sloves!
expugnáre; Sg. 1. expugnáveró, 2. expugnáveris, 3. ea:
pugnáverit; Pl. 1. expugnáverimus, 2. expugnávem'tis,
3. expugnáverint;
servňre; Sg. 1. serváveró, 2. servňveržs, 3. serváverit;
Pl. 1.servá'verimus, 2. serváveritz's, 3. servi'werint;
superáre; Sg. 1. superáveró, 2. superňveris, 3. supera
veržt; Pl. 1. superáverimus, 2. superáveržtis, 3. supera
verint.
Časujice dbejte správného přizvuku! Polotučně vytištěná samo—
hláska v jednotlivých slovesných tvarech ukazuje, na které slabice
je slovný přízvuk.

*
Ukazovací zájmeno:

iste, ista, istud : tenhle, tahle, tohle.
Singulár:

N.
G.

iste
istíus

D.

istÍ
.

ista
istíus

istud
iStÍllS

tenhle
tohohle

tahle
téhle

tohle
tohohle

istí

istí

tomuhle

téhle

tomuhle

.

.

tohohle (živ.)

(* istýjus)

Ak. lstum

lstam

lstud

Abl.istó

istá

istó

.

.

V.

—

—

(tenhle (neživ_))tuhle tohle

—

—

tímhle

_

_

touhle tímhle

Plurál:
. -

N.
G.

1815! lstae
lsta
istórum istárumistórum

D.

tihle (živ.)

ltyhle („ežm )tyhle tahle
těchhle
těchhletěchhle

iStÍS

iStÍS

iStÍS

těmhle

těmhle těmhle

Ak. istós
V.
—

istás
—

ista
—

tyhle
—

tyhle tahle
__
_

Abl. iStÍS

istís

ist'l's

těmihle

těmihle těmihle
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Ukazovací zájmeno:
idem, eadem, idem,
týž, táž, též; tentýž, tatáž, totéž.
Singulár:
m.

N.

GI

f.

n.

Íidem

eadem

idem

ltýž, tentýž

táž, tatáž

totéž
eiusdem

( (* idem)

(* e-a-dem)

eiusdem
(* ej-iUS-dem)

eiusdem

ltéhož

téže, tétéž

Dl

eidem
(eidem)

eidem
(eidem)

jkl

témuž
téže, tétéž
eundem
eandem
(* eundem)
( * eandem)
(* ej--dem,dvojslabičně)

téhož (zw )
týž, tentýž (nezw)
Í eódem

Abl. ((* e---6dem)

týmž

(* idem)

téhož
eidem
(eidem)
témuž
idem
(* idem)

touž, tutéž

též, totéž

eádem

eódem

(* e-á-dem)

( * e-ó-dem )

touž

týmž

| 6. ů'OI'la. —-Přeložte do češtiny! — (Viz str. 92!)
1. Satis divitěs em'tz's,si in rébus adversžs bonam fámam
et probitátem serváveritis. — 2. Eum, qui aequam mentem
in rébus adversis serváverit, virum fortem appellábimus. —
3. Nón erit excúsátió peccáti, si amici causá peccáveris. —
4. Cum omnia bene consideráverimus, agěmus. — 5. Rěs
gestae, nisi eás litteržs mandáverimus, memóriá nón teně
buntur. — 6. Pama nisi serváveris, maióra ámittěs. — 7.
Si hana regionem expugnáveritis, milžtěs, agrós fertilissi
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Ukazovací zájmeno:
idem, eadem, idem,
týž, táž, též; tentýž, tatáž, totéž.
Plurál:
f.

iidem, idem, (eidem)

N.

G.

eaedem

(* i-ji--dem,í—dem, e-jí--dem) (* e-é--dem)

tíž,titíž (zw ), tytéž tytéž

!(eórundem
* e—
ó-run- dem)
[ týchž

eadem

(* e-a-dem)

táž, tatáž

earundem
(* e-á—run-dem) eórundem
(* é-ó—run—dem)
týchž
týchž

ilsdem, ísdem, (eisdem)
D.

n.

[pro všechny tři rody]

(* i-jis—dem,ís-dem, e-jís-dem)

Ak.

týmž
eósdem

eásdem

(* e-ós-dem)

(* e-ás-dem)

(* e-a-dem)

tytéž

táž, tatáž

tytéž
V.

—

—

eadem
—

isdem,
(eisdem)
Abl. ! iisdem,
(* i-jís-dem,
ís-dem,
e-jis-dem)[pro všechny tři rody]

[

týmiž

| 6. úloha. _- (Viz str. 921)
mós haběbitis. — 8. Němo' laudábit homžnem, qui miseris
auxilium negáverit. — 9. Dónec eris félix, multós nume
rábis amicós; tempora si fuem'nt nůbžla, sólus em's.
10. Stultž modó hoc, modó žllud laudant amantque. —
11. Nóbžlissimž antiquitátis pópuli erant Graeoi et Ró
máni ,' im in artžbus et litteris, hi in laude belh'cá
ěgregii erant. — 12. Hužc virů patria cám'or est žpsá vítá.
-— 13. Magister mihi fábulam dě asinó, qui suá sorte
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coutentus nón fuit, narrávit. Sois-ne, oárissime amiee,
hane fábulam? Cum eam audiěs, dělectáberis. Soire eam
fábulam fortasse utile erit. — 14. In illó moute, quem
viděs, antiqua urbs Etruseórum fuit; orígó illíus urbis
olárae nóbis nóta non est. — 15. Nón pulohrum est hoc
próverbium: Homó homini lupus. Multó magis illud
vóbis plaeěbit: Homó homini deus. — 16. Haec domus mea
est; ille hortus vester est. — 17. Memor-ue es illíus diěi,
Caróle, quó fidam amicitiam conoiliávimus? Haběs-ne
grátiam illi hórae, quá tě ě períeuló servávi et magnum
illud perículum aroui? — 18. Magister Carolum laudávit;
is cfárus amicus meus est, eius amicitia semper mihi
sánota erit, eum semper amábó, ei magnam grátiam ha
běbó. — 19. Hae spěs falláoěs sunt. — 20. Haec maria
períeulósa sunt. —21. Haec tempora, hi mórěs rei públioae
perieulum magnum sunt. — 22. Ipse Alexander mediae
aciěi praefuit. — 23. Ego mihi ipsi proximus sum. — 24.
Dílige próximum tuum sicut tě ipsu'm! — 25. No'u tibi
ipsi, mi Fili, sed patriae et pareutibus et amíois vivis. —
26. Homó avárus ipse causa est miseriae suae. — 27.
Praeclárum erat praeceptum óráouli De—lphioi:Nósce tě
ipsum! — 28. Nóseite vósmet._ipsós! — 29. Tii tě ipsum
diligis, nón mě; tú tui ipsíus memor es, nón mei; tů tibi
ipsi vivis. — 30. Nósmet ipsi nóbis saepe iguósoimus. —

31. Si dii uóbis clěmenter adfuerint (affuerint)
secuudi fuerint, pauois diěbus fělícěs erimus.

ventíque

*

Určete časový poměr děje každé věty, v níž jest indikativ futura
II.-, k ději řídící věty! Slovesné tvary v indikativu futura II. jsou
celé_vysazený polotučné. Příklad: (v. 2.) Dřive zachováš klidnou
mysl v-neštěstí, potom teprve budeš nazván (nazýván) statečným
mužem. (v. 4.) Dřive věc uvážíme, potom teprve ji vykonáme. Proto
se tvary:_.>>zachová<<, >>uvážime<<přeloží latinským

tura II.

indikativem

fu

7. HODINA.
| Participia. |

.

Participium jest s l o v e s n ý výraz.
V češtině k participiím náleži:
a) přechodnik přítomný (nesa, nesouc, nesouc; nesouce);
b) přechodnik minulý (nes, nesši, nesši; nesše);
c) příčestí přítomné (vědom, -a, -o);
d) příčestí minulé činné (nesl, nesla, neslo) a trpné (nesen, ne
sena, neseno).
(Latinský výraz >>participium<<zahrnuje v sobě: český přechod
nik, české příčestí & české adjektivum utvořené z přechodniku nebo
z příčestí.)

V latině jsou tři participia:

a) aktivní (činné)participium

přítomné

h o č a s u (participium praesentis áctivi), na př.: lau
dáns, chvále, chválíc, chválíc; chválící; dělěns, niče, -íc,
-íc; ničící; legěns, čta, čtouc, čtouc; čtoucí; capiěns, chy
taje, -jíc, -jíc; chytající; audiěns, slyše, -íc, -íc; slyšící;

b) passivní (trpné)particium perfektní

(participium perfecti passivi), na př.: laudátus, laudáta,
laudátum, pochválen, -a, -o; byv pochválen, byvši pochvá
lena, byvši pochváleno; pochválený, -á, -é; dělětus, a, um,
zničen, —a,-o; byv zničen, byvši zničena, byvši zničeno;

zničený, -á, -é; carptus, a, um, [byv] utržen, [byši] utrže
na, [byvši] utrženo; utržený, -á, -é; auditus, a, um, [byv]
uslyšen, [byvši] uslyšena, [byvši] uslyšeno; uslyšený,
"á, 'é;

c)aktivní (činné)participium

budoucího

č a s u (participium futúri áctivi), na př.: laudátůrus, lau
dátúra, laudátúrum, hodlaje (hodlajíc, hodlajíc) chváliti;
dělětůrus, hodlaje ničiti; carptůrus, hodlaje trhati; audi
tůrus, hodlaje slyšeti; ventůrus, příští, budoucí; futůrus,
budoucí.
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Latina nemá: a) p a s s i v n í h o présentniho participia, b) a k
t i v n í h o perfektního participia.
Svých participii užívá latina mnohem hojněji než čeština a někdy
nakupí jich ve větě tolik, že, kdybychom chtěli latinské participium
přeložiti vždy zase českým přechodníkem, vznikaly by v češtině
nemožné věty, už také proto, že se v češtině užívá přechodníků čím
dále méně. Nutno tudiž často sáhnouti k jiným způsobům překladu
latinského participia do češtiny, o čemž promluvím v několika
příštích hodinách.

Latinské participium jest ve větě

bud'přívlastkem,

nebo doplňkem,

v tom případě se překládá
do češtiny:

v tom případě se překládá
do češtiny:

a) určitým přídavným jmé
nem, utvořeným z pře
chodníku, případně z pří
čestí,
b) českou větou relativní

a) přechodníkem, případně
příčestím,
'
b) určitým- přídavným jmé
nem, utvořeným z pře
chodníku, případně z pří
čestí,
c) českou větou přísloveč
nou (časovou, důvodo
vou, podmínkovou, pří

=vztažnou).

pustkovou),

d) předložkovým výrazem.
Ať je participium ve větě přívlastkem či doplňkem, shoduje se
se svým substantivem nebo s podmětem (případně s předmětem)

v pádě, čísle a rodě.

*

České příklady, v nichž participium v latině je přívlastkem:
Nadějná mládež je podobna kvetoucímu stromu. Jakému stromu?
Buď pamětliv dobrodiní prokázaných ti od rodičů. Zákon je nařízení
příkazující dobré, zakazující zlé.
České příklady, v nichž participium v latině je doplňkem: Mnozí
lidé pohodlněji píši sedíce než stojíce. Pompeius, byv přemožen
v bitvě u Farsalu, hledal spásu v útěku. Řecký bajkař Aisopos
uvádí zvířata vespolek rozmlouvající.
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Aktivní participium
přítomného času.
Participium praesentis áctivi.

Aktivní présentní participium (participium praesentis
áctivi) utvoříte, přidáte-li k základu slovesa koncovku:
v I. konjugaci »-ans<<,v druhé konjugaci »-ěns<<, v III.
konjugaci u sloves podle vzoru »carpó, carpere<<koncovku
»-ěns<<, u sloves podle vzoru »capió, capere<< koncovku
»-iěns<<,ve IV. konjugaci koncovku »-iěns<<.Viz připojenou

tabulku!

Participium pracsentis áctiví.
Koncovka aktivního Aktivní présentní
1222331.:.

I
II

Vzor:

presentmho particmia
.
.
nomm. sg. gemt. sg.

particmium:

nomin. & genit.

sing.

'

laudo
laudarc

laud-

-áns

-ántis

'

monere

"101190

mon-

-ěns

-ěntis

carpo
carpere

carp-

-ěns

-ěntis

carpěns,
carpentis

cap-

-iěns

—iěntis

capiěns,

aud-

-viěns

—ičntis

audiěns,

m.

__
capio

capere

IV

Základ:

'

audio
audu
c

laudáns,
laudantis
moněns,

monentis

capientis

audientis

Jak lze přeložiti aktivní présentní participium do češti
ny? — Příklady:
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laudáns : l.) chvále, chválíc, chválíc; 2.) chválící;
arbor flórěns : l.) kvetoucí strom; 2.) strom, který
kvete; videó virum scríbentem : 1.) vidím píšícího muže;
2.) vidím muže, který píše; 3.) vidím muže, an píše.
*

S počátku vyskytnou se v cvičeních a úlohách příklady, v nichž
přeložte latinské aktivní présentni participium některým z uvede
ných zde způsobů překladu; až budou zde vykládány latinské parti
cipiální vazby, naučíte se překládati tyto vazby i jinými způsoby
(na př. českou větou příslovečnou, předložkovým'výrazem & pod.).
*

Aktivní présentni participium se skloňuje jako j e d n o
v ý c h o d n á přídavná jména třetí deklinace podle vzoru
>>prúděns<<
(I. díl, str. 455), avšak v ablativu singuláru má
koncovku »-e<<,jest-li ve významu participia (t. j. má-li
pravou povahu slovesnou, nikoli adjektivní) nebo jest-li
v platnosti substantivní; koncovku »-í<<má v ablativu sin
guláru, je-li v platnosti adjektivní; v genitivu plurálu
všech tří rodů má aktivní présentni participium koncovku
»-ium<<,v nominativu plurálu neutra má koncovku »-iá<<.
(Upozornění: Aktivní présentni participium má v nominativu
sing. společný tvar pro všechny tři rody, i jest tedy jednovýchodné.)
*

Participium je v ablativu a má
pravou povahu slovesnou nebo je
v platnosti substantiuni:
praesente populó, za přítomnosti
lidu

árdente domó, an (když) hoří
dům
51sapiente, od mudrce

Participium jest v ablativu
a jest v platnosti adjektivni:
in praesentí periculó, v přítom
ném nebezpečí
árdentí studió, horoucim úsilím

á sapientí viró, od moudrého
muže
in continentí (t- j terra) , na
pevnině
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| Slovník (7.—1o. úloha).

|

amor patriae (genit. předmětný),

dati, dostati se, přicházeti; e)
(v něčí moc) připadati, do
stávati se; f) přihoditi se,
advenió, is, fire, 4., a) přicházeti,
blížiti se, přibližovati se; do
udáti se; dopadnouti
stavovati se; b) připadnouti, caedó, is, ere, 3., a) tlouci, biti,
dostávati se (někomu)
tepati; b) bičovati, mrskati;
c) porážeti, káceti; d) pobi
animus, i, m., (1, 130), a) duch,
duše (jako princip života); ži
jeti, zabíjeti, vražditi, usmrco
vati; (vojska;) potříti, po
vot; b) [duch mysliciL smysl,
rozum; c) pozornost; vědomí;
raziti; e) (žertvu :) zabiti,
obětovati
přesvědčeni, mínění; d) [duch
citžciL cit, srdce, povaha, ná Cincinnátus, viz Quinctius
lada, smýšlení; e) sebevědomí; clámor, óris, m. (III.), a) křik,
pýcha, zpupnost, vzdor; f) od
pokřik; b) válečný pokřik; c)
vaha; g) hněv; vášeň; nadše
radostný pokřik; jásot; vý
ni; h) [duch žádajicžL přání,
skot; d) bolestný křik, nářek;
touha; vůle; účel; úmysl; roz
e) křik, nevole, hluk-; f) hluk,
hodnutí; ch) chut; náklon—
hukot; ohlas
nost; chtíč
contingó,
is, ere, 3., a) dotýkati
arátor, óris, m. (III.), a) oráč;
se; b) dostihnouti; dostati se,
rolník, (hospodář); b) arátó
proniknouti; dospěti, dojíti;
rés, nájemci státních pozemků

láska k vlasti

árdeó,

és, ěre, 2., a)

hořeti;

planouti; b) planouti, zářiti,
blýskati se
ascendo, (adscendó), is, ere, 3.,
a) vystoupiti (nahoru), vy
lézti, jíti vzhůru; b) povznésti
se, vyvýšiti se; o) montem
ascendere, vystoupiti na horu,
zlésti horu; d) dosíci, dojíti

cursú contingere mětam,

bě—

hem dospěti k cíli : doběh
nouti k cíli
Critiás, ae, m. (I.), Kritias, ná
čelník

t. zv. >>třiceti tyranů<<

v Athénách (r. 404 př. Kr.),
básník, řečník, státník

Děmostheněs, (I. 233)
děnsus, a, um, (I, 141), a) hustý,
(těsně při sobě, v hustých řa
auxilió aliquem vocáre, někoho
dách, semknutý); b) hustě
volati ku pomoci; (I, 460)
obalený, hustě porostlý; c)
bibere, (I, 421)
hustý, častý; fúmus děnsus,
cadó, is, ere, 3., a) padati, do—
hustý kouř
padati, zapadati; b) klesati;
(mrtev) padnouti ; klesnouti dimicó, ás, áre, civí, átum, 1.,
v prach; c) podléhati, ocha
a) potýkati se, zápasiti, bojo
bovati: d) [do něčeho] upa
vati, bíti se; b) namáhati se,

usilovati; proelió džmicáre,
utkati se bojem, v boji
dissipó, ás, áre, dví, átum, 1.,
(viz I, 461), rozmetatí (na
všechny strany)
doleč, és, ére, 2., a) cítití bolest,
trpěti; b) rmoutíti se, býti za
rmoucen, truchleti, želeti, li
tovatí, soužití se; bolestně,
těžce nésti; c) býti rozčilen,
mrzeti se, hněvati se; aliquá
ré dolěrc, nad něčím se rmou
titi; dolěns, truchlící, zarmou
cený
domě, ds, áre, už, itum, 1., &)

krotiti; b) přemáhatí, překo
návati, zdolávatí; podmaňo
vati, podrobovati; pokořovati,
potřití; incendium domáre,
zdolati, uhasiti oheň, požár
ecclěsia, ae, f. (I.), kostel
ěmicó, áre,

ěmicui, 1., a) vy

šlehnoutí, kmítnouti se, za
blesknouti se; b) vytrysknou
ti; vyraziti, vyskočiti; c) ob
jevíti se; d) vyniknoutí, vy
znamenati se; (o plamenech:)
šlehati, vyšlehovati
ěnl hle! hled'! viz! vida!
erró, áre, dvi, átum, a) sem tam
choditi, pobihati; těkatí, po
tloukati se; b) bloudíti; za
blouditi; o) mýliti se, býti na
omylu; d) chybovatí, hřešití
etiamsí, i když; i... -lí; (s kon
junktivem:) i kdyby; i jest
liže by; byt' i; třeba i
excitó, áre, dví, átum, 1. (I,
122), a) vyplašiti, vyburco
vatí; b) [% spánku] buditi,
vzbudíti, probudití; c) (ne
chatí vzniknouti), vyvodití,

vzbuditi; nechati vzplanouti;
d) (někoho) popudíti, povzbu
diti, podráždíti, rozohniti, po
nuknouti; e) povzbudítí na
mysli, dodati ducha, vzmužíti
exturbó, áre, dvi, átum, 1., ná.
silně vyhnatí; vypudíti; spem
exturbáre, zmařítí naději
fació, is, cre, 3., (I, 493), (v 8.
W.:) líčiti; aliquem fació dis

putantem, líčim někoho roz
mlouvajíciho, an rozmlouvá,
jak rozmlouvá
facile, (příslovce), snadno; lehce;
ochotně, rád
fínitimí, órum, m. (II.), (I, 293),
sousedé (o obcích a státech)
flagró, áre, ávi, átum, 1., (I,
456), a) hořeti, planouti, pláti,
plápolati; vždeó domum fla
grantem, vidím dům (hoří
cí =) v plamenech; b) zářiti,
třpytiti se; o) býti zanícen,
rozohněn
frequentó, (irc, dvi, átum, 1.,
a) plniti, zalidňovati; v hoj
ném počtu navštěvovati, četně
provázeti, obklopovati; hojně
se účastniti; |:) často navště—
vovati; c) často dělatí, opě
tovati; scholam frequentáre,
choditi do školy
furó, is, ere, 3., řáditi, zuříti,
bouřiti, vztekatí se
Gallia, (I. 441), souborný nazev
zemi Gally obydlených od ře
ky Rýna až po Pyreneje, ja
kož i severni Italie; část, roz
kládajici se na západ od Alp
na jižním pobřeží dnešní Fran
cie při Středozemním moři až
po Cevenny, horní Rhónu a
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jezero Ženevské, slula Gallia
próvincia nebo jen próvincia
(provincií byla od r. 118 př.
Kr.); z tohoto názvu je dneš
ní jméno Provence
gallus, %,m. (II.), kohout
herí, včera
heus! hle! hej! pozor! slyš!
Quintus Horatius Flaccus, (I.
151), Quintus Horatius Flak
kus, římský básnik, syn pro
puštěnce, (naroz. r. 65 př. Kr.
ve Venusii, zemřel r. 8 př.
Kr.). Otec jeho měl stateček
ve Venusii (na hranicích Apu
lie a Lukanie); prvé vzděláni
se Horatiovi dostalo V rodišti,
dalšího vzdělání v Římě, kam
se otec přestěhoval. K dovrše
ni vzdělání Horatius odešel r.
45 do Athén, kde se pěstovala
zvláště filosofická studia. Tam
pobyl na studiích do podzimu
r. 44, kdy se dal do vojska
Marka J unia Bruta, jednoho
z vrahů Caesarových, který
sbíral vojsko proti Antoniovi
na osvobození vlasti. R. 42 se
účastnil bitvy u Filip, v níž

mi básněmi pozornost mocné
ho přiznivce Gaia Cilnia Mae
cenata (r. 38), záhy poté se
stal jedním z předních členů
jeho literárního kroužku. Mae

cenas daroval mu statek v Sa
binsku. Prostřednictvím Mae
cenatovým se seznámil s Ok
tavianem Augustem. Básnic
ké sbirky Horatiovy: Epódy,
útočné verše skládané podle
vzoru Archilochova. Satiry
(Saturae či Sermones), mora
lisujíci obrázky ze života,
v nichž chce Horatius podle
vzoru Luciliova >>ridentem di
cere verum<<, t. j. 8 veselou

tváří ukazovati nepříjemnou
pravdu a kárati zvrácenosti
lidské. ódy, lyrické básně re
flexivního rázu ve 4 knihách.
Epistolae o 2 knihách, bás
nické lísty, podobné obsahem
satirám, ale spíše literárního
obsahu. Nejznámější z listů je
estetický traktát ve verších
o básnickém umění »Ars poe
tica<< či »Epistola ad Pisones<<.

»Carmen

saeculare<<, příleži

tostná báseň složená jako
republikánská strana byla po
text k písni pro saeculární
ražena. Zachrániv se útěkem
slavnost v Římě r. 17 př. Kr.;
vrátil se Horatius do Italie,
je to hymnus ku poctě bož
uživ amnestie poskytnuté stou—
stev vzývaných o tom svátku,
pencům Brutovým, kteří by
zvláště Apollina a Diany.
se smířili s novým stavem
věcí. Zatím Horatiovi zemřel horribilis, e, 2., strašný, hrozný,
děsný
otec, jmění jeho z největší
části bylo zabaveno; i stal se hostia, ae, f. (I.), dobytče obětní;
žertva
kvestorským písařem (scriba
quaestorius), aby si opatřil iaceó, és, ěre, 2., a) ležeti; b)
ležeti, rozkládati se, prostí
výživu. V tu dobu připadají
rati se
jeho první básně. Získav svý
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imminěre alicui rei, (I, 500) ,
hroziti něčemu, ohrožovati
něco

immortálitás, átis, f. (III.), ne
smrtelnost
improbus, (I, 141), nepoctivý,
nešlechetný
incommodum, i, n. (II.), nevhod
nost, nepohodlí; nehoda, ne

štěstí

lnvádó, is, ere, 3., &) vtrhnouti,

vniknouti; b) učiniti útok, na
padnouti; c) napadnouti slo
vy, obořiti se;

d)

(o dušev—

nich stavech :) napadnouti,
přepadnouti, dolehnouti
invideó, és, ére, 2., (závistivě
pohlížeti), záviděti
írá incitáre, (I, 407), hněvem
podnítiti, roznititi
ita est, (v odpovědech:) (tak

jest:)

ano; nón ita, ne, ni

koli; ita věró, ita profectó,
ano, zajisté

itaque, (I, 251),a tak (: et ita);
tedy, tudíž, proto
iůró, áre, ávi, átum, 1., přisa
hati, složiti přísahu; odpři
sáhnouti
Iabčró, áre, dvi, átum, 1., (I,
201), a) pracovati, namáhati
se, snažiti se, usilovati; b)

trápiti se, trpěti, strádati; o)
býti v tísni, v nesnází, v nou
zi, v nebezpečí; d) bráti ško
du, býti poškozen; e) (o chu

ravosti:) stonati

látró, áre, dvi, átum, 1., štěkati
melior, melius, (komparativ k

adjekt. bonus), lepší; (:zdat
nější, svěžejši; čerstvější;
zvučnější, obratnější, udatněj

ši, počestnějši, hodnější, větší
vlastenec, laskavější, milost
nější a j.); (viz str. 111, 112)
měta, ae, f. (I.), a) hranice, ko
nec, cil; b) mezník; meta (na
závodišti)
mox, brzo, brzy; brzy nato
multa aqua, hojně vody, proudy
vody
nan-ó, áre, ávi, átum, 1., (ali
quid), vypravovati (něco, o ně
čem), (I, 392)
ne — quidem, (I, 499), ani
neglegere (aliquam, aliquid), ne
všimati si (někoho, něčeho),
(I, 481)
occidó, is, cm, 3., a) padati, za
padati; b) padnouti, zemřiti,
zajíti; c) zaniknouti; sóle oc
cidente, při západu slunce;
(I, 498)
optó, áre, rivi, átum, 1., (ali
quid, akus.), a) přati si, žá
dati (si) (něčeho, genit.); b)
vybrati si, zvoliti si; optátus,
a, um, vytoužený, Vítaný, milý
pateó, és, ěre, 2., a) býti otevřen;
býti přístupný, volný; b) pro

stírati se, rozkládati se, táh
nouti se, sahati; c) býti od
kryt, nepokryt; nebýti kryt;
a) býti na jevě, na bile dni;
jeviti se; býti zjevný, zřejmý,
patrný, známý; ukazovati se
pecus, oris, n. (III.), (plur. pe
cora, um), a) brav, drobný
dobytek, (ovce, kozy, vepři);
b) dobytek, dobytčata, stádo
pecus, udis, f. (III.), ovce; do
bytče (domáci); (plur.:) do
bytek, zvířata, stádo, stáda
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placidus, a, um,
chý, pokojný;
bezný, jemný;
větivý, mírný,

a) klidný, ti
b) lahodný, lí
c) laskavý, pří
vlídný; milosti

Vý

porta, ae, f- (I.), (I, 120). a)
brána; b) vrata, dveře (bu
dov); c) průchod, vchod, vý
chod, otvor; parta triumphá
lis, vítězný oblouk (na Mar
tově poli v Římě)
puer, cri, m. (II.), (I, 69), a)
dítě; b) hoch, chlapec; o) ji
noch, mladík; d) syn, synek;
e) sluha, služebník, otrok;
(plur.:) pueri, dětí (proti do
spělým lidem); hoši, chlapci
quantus, a, um, jak veliký; ja
ký; jak četný; jak značný;
jak významný
quárě? proč?
quárě, (relativ.), pročež; aproto
quia, (spojka důvod.), protože,
poněvadž, ježto
quid multa verba? proč mnoho
slov? k čemu, nač mnoho
slov ? quid tacěs .? proč mlčíš ?

quid igitur est? jak se to tedy
má? quid rei est? co je? co
se stalo?
quidom, viz: ne — quidem
Lůcius Quinctius Cincinnátus,

státník a vojevůdce římský
(naroz. kolem r. 520 př. Kr.),
vynikající udatností &energii;
požíval veliké důvěry mezi
patricii i mezi plebejci; v něm
byl ve starověku spatřován
nejdokonalejší představitel řím
ské >>virtůs<<,jež jej

krášlila

jak v chudobě, tak i v době,

kdy spravoval nejvyšší státní

úřady. Všeobecné úcty si
získal tím, že byl od pluhu
povolán k nejvyšší hodnosti
ve státě, k diktatuře za války
proti Aekvům. Vypravovalo
se, že si sám strouhal řepu
k večeři, když přišli k němu
poslové senátu, oznamující mu
jeho zvolení za diktátora.
revocó, áre, dvi, átum, 1., a)
zpět zavolati, zpět povolati,
odvolati; b) povolati z vyhnan
ství; 0) zpět obrátiti, odvrá—
titi; d) znova volati, vyvolati,
znova zavésti, obnoviti
rideó, és, ěre, 2., a) smáti se,
usmívati se; b) posmívati se,
vysmívati se; (I, 486)
Rubicó, ónis, m. (III.), Rubiko,
Rubikon, říčka v severní Ita
lii na východním pobřeží; za
starověku tvořila hranici mezi

Gallií Předalpskou a Italii;
jest proslulá tím, že přecho
dem přes ni Caesar r. 49 př.
Kr. zahájil občanskou válku;
soudí se, že Rubikon je totož
ný s horním tokem dnešní ře
ky Pisciatello
ruina, (I, 273)
rutilus, a, um, zlatožlutý, čer
venavě žlutý, rusý; (rudý)
sacrificó, áre, dvi, átum, 1., obět
konati, obětovati
scamnum, i, n. (II.), lavice
schola, ae, f. (I.), 3) přednáška,
učená rozprava; b) škola; c)

škola : stoupenci (některého

vynikajícího učitele, filosofa
atd.)
senátor, óris, m. (III.), senátor,
(člen římského senátu)
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sěparó, áre, áfvi, átum, 1., oddě
liti, odloučiti
spěró, áre, áví, átum, 1., (I, 56),
&) doufati, kojiti se nadějí;

b) skládati naději (v někoho);
c) očekávati
(nepříznivou
věc), báti se (něčeho); spěrá
tus, a, um, kýžený, očekávaný
stabulum, 5, B. (II.), a) stano
viště, bydliště; b) stáj, chlév,
ohrada; c) obydlí (pastýřů);
d) dvůr; e) hospoda
sůdó, áre, dvi, átum, 1., a) po
tití se; býti vlhký; b) potiti se,
namáhati se
super, (předl. s abl.:) nad (ně
čím), na (něčem); (předl.
s akus.:) nad, přes (něco);
super ruinás stáre, státi nad
zříceninami, na zřiceninách
těctum, i, n. (II.), a) kryt, stře
cha; krov; půda (v domě pod
střechou); strop; b) světnice,
pokoj, komnata, síň; c) budo
va, dům, byt, příbytek, obydlí;
d) přístřeší, úkryt
Thrasybůlus,

i, m. (II—), Thra

sybulos, slavný
vojevůdce
athénský; ke konci pelopon
neské války byl předním vůd
cem demokratů a uchýlil se
po pádu Athén před oligarchy
do Theb; shromáždiv kolem
sebe zástup odhodlaných bo
jovníků, zmocnil se v zimě r.
403 pomezní pevnosti Fyly a
zahájil úspěšný boj s oligar
chy vládnoucími v Athénách;
v bojích těch padl vůdce oli
garchů Kritias. Poté se Thra
sybulos vrátil do vlasti. Byl

zabit za války boiotsko -ko
rintské.
turbó, áre, ávi, átum, 1., a) roz
házeti, rozmetatí; rozehnati,
zahnati, zaplašiti; b) uváděti
v nepořádek, ve zmatek; má—

sti; působiti nepořádek, zma
tek; řáditi; působiti poplach;
c) náhle přepadnouti, napad
nouti, překvapiti; d) bouřiti,
rozbouřiti, vzbouřiti; e) ka
liti (vodu) ; čeřiti (moře) ;
f) pobuřovati, působiti roz
broj, působiti převrat, sváděti
k odboji; g) vysušiti, roz
rušiti, rozčiliti; znepokojovati,
strašiti, děsiti; h) jitřiti, hně

vati

Tyrus (Tyros), 5, f. (II.), Tyrus,
přímořské město ve Foinikii,
proslulé obchodem a v prů
myslu; jeho osadou bylo Kar

thago
vael (vyjadřuje žalost, leknutí,
rozhořčení a pod.), ach! běda!
věró, a) vpravdě, opravdu; vě
ru, vskutku, skutečně; b)
však, docela, dokonce pak,
zvláště pak
vicínus, a, um, sousední, v sou
sedství, ze sousedství; blízký;
okolní; (I, 151)
vireó, és, ěre, 2., &) zelenati se,
býti zelený; b) býti svěží,

mlád, zdráv, silný; virěns, ze
lenající se, zelený
Xenophón, óntis, m. (III.), Xe
nofon, (naroz. kol r. 434 př.
Kr. ze zámožné rodiny v dému
Ercheii v Athénách, zemřel
kol r. 355 v Korintě), spiso
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vatel spisů historických, filo
sofických, politických a od
borných, žák Sokratův, který
se osvědčil také ve vojenství
jako vůdce Řeků, vracejících
se z výpravy Kyra Mladšího
proti perskému králi Artaxe
rovi; dějepisné díla Xenofon
tova jsou:

Kógov &vá/íaaw (*

Kýrú anabazis), o výpravě
Kyra Mladšího proti Artaxer

řeckého vojska po bitvě u Ku
nax ;“Ellqwzá (* Hellénika),

dílo o 7 knihách líčící řecké
dějiny v letech 411—362 př.
Kr.; Kzigovnatóeia (* Kýrú

pajdeja), dílo vypravující v 8
knihách o výchově a životě
Kyra Staršího.
lama, ae, f. (I.), Zama, severo
africké město, u něhož Scipio

xoví & o zpátečním pochodu

r. 202 př. Kr. zvítězil nad Han
nibalem
'

| K první deklinaci. |
Řecká jména v nom. sing. v »-ás<<,v gen. sing. v »-ae<<

skloňují se v latině podle první deklinace; někdy však,
zvláště v singuláru v některém pádě, mají původní řecké
koncovky, plurál bývá pravidelný. — (Viz str. 343)
N. Aeněás, Critiás,
G. Aeněae, Critiae,
D. Aeněae, Critiae,
k ' %Aeněam,
Aeněán, Critiam,
V. Aeněá! Critiá!
Abl. Aeněá, Critiá.

| 7.ů|ol1a.— (Vizstr. 930 |
A) Utvořte aktivní présentní participium sloves: »mo
něre, vocáre, fugere, dormi're, cupere, ambuláre<< a pře
ložte je do češtiny!

B) Tvořte aktivní présentní participium jiných vám
známých sloves a přeložte je do češtiny!
C) Přeložte tato aktivní présentní participia českým
přechodníkem a českým určitým přídavným jménem,
utvořeným z činného přítomného přechodníku, a určete
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1. osobu sing. aktivního présentního indikativu & aktivní
présentní infinitiv příslušného slovesa:
eaděns, caeděns, cěděns, crěděns;
iacentěs, iacientěs;
žnváděns, invžděns.

| 8. ůIOhd. —Přeložte do češtiny! — (Vizstr. 93lj
1. Aquam bibimus sitientěs. — 2. Tumultus exercituum
furentibus maris flůctibus Similis est. — 3. Multitůdó
fugientium omnes viás implěbat. — 4. Vžděbátis-ne žn hác
regione altžssžmórum montium cacůmz'na sóle occidente
árdentia et vallěs placidás et lacús pulcherrimós? — 5.
Canem fugientem neglegimus, etiamsž látrat. — 6. Viátó
rěs montem ascendentěs magnum lumen in valle conspi
ciunt. — 7. Multa cupientžbus děsunt multa. -— 8. Rómá
nórum sacerdótěs sacrifficant-ěs hostiás corónžs órnába'nt.
— 9. Nónnůllae avěs volantěs cantant. — 10. Errantžbus
viam mónstrňbimus. — 11. Xenophón facit Sócratem
disputantem dě am'mi immortálitáte. — 12. Rubžcó fuz't
parvus fluvius sěparáns Gallžam próvincz'am ab Italia. —
13. Milz'těs Thrasybůli Critiam tyrannum fortissimě
pugnantem necávěrunt. — 14. Magna em't gloria vžrórum
fortiter pró patm'á pugnantžum. — 15. Viri fortěs ne žm
mžnentia quidem perícula timent. — 16. Děmosthem's
órátžóněs omnium audientz'um aurěs et animós dělectá
bant. — 17. Hostěs milžtěs nostrós castra múm'entěs terrě
bant. — 18. Mílitěs mortem metuentěs nunquam hostěs
fugábunt. — 19. Quintž Horňtiž Flacei carmina legentěs
semper dělectámur. — 20. Agricolae práta m'rentža irri
gant. — 21. Facilius est suádentž (* svádentý) párěre
quam alteň (I, 323) suáděre. — 22. Peccantem moněte! —
23. Audi, puer, verba patm's tě monentz's. — 24. Vae tibi
ridentž, quia mox post gaudia flěbis! — 25. Pulchritůdžne
arbóm'sflórentžs dělectňmur; viděte illás flórentěs arbórěs!
— 26. Dolenti sólžicz'um praeběte!

— 27. Scipio" flěns

stábat super 'ruinás Carthágz'nžs, opulentissimae urbis
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Áfricae. — 28. Vóa: gallórum cantantium diem appropin
quantem nůntiat. — 29. Puella lacrimáns incommodum
suum mátri narrávit. — 30. Homini nihil agenti dičs est
longus; hominibus nihil agentibus diěs est longus. — 31.
Quanta est sapientia Dei omnia regentis! — 32. Omnia
crědentěs ab hominibus facile fallěmini. — 33. Impróbis
hominibus etiam iůrantibus nón crěditur.
*

Určete slovesa, která se vyskytují v jednotlivých větách této
úlohy v tvaru aktivního présentního participia!

Řadové číslovky.
Numerália órdinália.
(Viz I. dil, str. 158, 159, 160,
189, 190, 235, 236, 21,4, 2451)

1.000
2.000
3.000
10.000
50.000
100.000
1,000.000
2,000.000

tisící
::
dvoutisící
::
třítisící
:.
desetitisící ;
padesátítisící :
stotisící
:
miliontý
:
dvoumiliontý :

míllěsimus, a, um;
bis míllěsimus,a, um;
ter míllěsimus, a, um;
deciěs míllěsimus, a, um;
quinquágiěs millěsimus, a, um;
centíěs míllěsimus,a, um;
deciěs centiěs míllěsimus, a, um;
víciěs centiěs míllěsimus, a, um.

O tvoření řadových číslovek Zl.—27., 31.—37. atd. jsem se zmínil
v I. díle na str. 244. Kladou-li se jednotky před desítky, vkládá se
mezi ně spojka >>et<<,
stojí-li desítka před jednotkami, neklade se mezi
ně spojka.
V řadových číslovkách od 13. do 17. se vždy kladou jednotky
před desítku, a to beze spojky; 13. tertius decimus; 14. quártus
decimus; 15. quintus decimus; 16. sextus decimus; 17. septimus
decimus.
Tento slovosled u řadových číslovek od 13. do 17. se nemění ani
ve složení s vyššími čísly; na př.:
Rok 117.
Annus centěsimus septimus de
cimus.
Rok 1914 (tisící devítístý
Annus millěsimus nóngentěsi
čtrnáctý).
mus quártus decimus.
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9. úloha. — (Vizstr. 9501
Přeložte tuto úlohu do latiny! Výrazy vytištěné kursivnim písmem
přeložte latinským aktivním présentním participiem!

Ve vsi hoří!
1.

A. Hle, příteli, nebe je rudé. Vesnice hoří. Zdali vidíš
hustý kouř, příteli?
B. Vidím; vidím také veliký dvorec, z jehož střechy šle
hají plameny.
A. K čemu mnoho slov? Spěchej se mnou k požáru!
Plamenů se nebojím.
B. Již Spěchám. Dvorec, stáje i zvířata jsou v nebezpečí.
A. Viz, příteli, vrata stájí jsou otevřena. Rolníci násilne
vyhánějí koně, skot a brav.
B. Plameny ohrožují i kostel a sousední stavení.
A. Hle, rolníci usilují uhasiti požár dvorce a stájí prou
dy vody!
V

2.

Včera jsem spatřil vesnici v plamenech. Hořící vesnice
poskytovala strašný pohled. Obyvatelé hořící vesnice po
volali sousedy ku pomoci. V hořící vesnici dobytek sem
tam pobíhal s křikem. Křik plačících a bojících se žen
a dětí byl veliký; také strach zvířat sem tam pobíhajících
byl veliký. Vítr rozmetával hořící obilí (na všechny stra
ny). Marně usilovali rolníci zachrániti hořící dvorec a ho
řící stavení; a tak mužové stáli mlčky, nic nekonajíce. Ani
pomoc přicházejících sousedů nebyla prospěšnál.
1 Poznámky k překladu: »Ve vsi hoři!<<přeložte: »O hořící ves
nici<<!——
Proudy vod : mnohá, hojná voda. — Spatřil jsem : vídí
(indik. perf. aktiv.). —Sem tam pobihati : erráre.
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BoHODINA.
Kterým základním slovesným tvarům se
u každého slovesa naučíte, abyste uměli
utvořiti kterýkoli slovesný tvar?
Abyste uměli utvořiti kterýkoli slovesný tvar, naučte se
u každého slovesa těmto čtyřem slovesným tvarům:
1.) první osoběsinguláru aktivního in d i k at iv u pré
sentního, (na př. laudó, děleó, carpó, capió, audió),

2.) aktivnímu présentnímu in fi nitiv u, podle něhož
poznáte, do které konjugace latinské sloveso náleží, (na
př. laudáre, dělěre, carpere, capere, audifre), (viz I. díl,
str. 46),
3.) první osobě singuláru aktivního in di k at i v u
p e r f e k t a, abyste znali perfektní kmen každého slove
sa, (na př. laudávi, laudáv-; dělěvi, dělěv-; carpsi, cams-;
cěpž, Cěp—,'audiví, audiv- ), (viz I. díl, str. 213, 214),

4.) supinum.

| Supinum. |
Zopakujte si, co víte o českém supinu!
Supinum je v češtině tvar vyhynulý. Zbytky supina. v češtině jsou
»spat<<,>>soudit<<.
České supinum svým původem je ustrnulý akusa

tiv singuláru dějového podstatného jména, a to akusativ významu
cílového. Proto se českého supina užívalo po slovesech pohybu nebo
po slovesech znamenajících příčinu pohybu k označení účelu, pro
který se pohyb děje. (»Král šel spat. Kristus přijde soudit živých
i mrtvých.<<) Dnes se supinum nahrazuje infinitivem.

V latině je dvojí supinum:
a) supinum zakončené v »-um, (-tum, -sum)<<,
b) supinum zakončené v »-ů (-tů, -sů)<<.
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V dnešní hodině promluvím pouze o supinu, zakončeném
v »-um, (-tum, -sum)<<.

Latinské supinum zakončené v »-um (-tum, -sum)<<jest
ustrnulý akusativ nedochovaného podstatného jména slo
vesného, které se skloňovalo podle IV. deklinace; v latině
bývá při slovesech, znamenajících pohyb nebo příčinu po
hybu, k označení účelu pro který se pohyb děje. Taková
slovesa jsou: vemre : přicházeti, ire—_—
jíti, red're _
vraceti se, mžttere__
— posílati, redúcere : uvésti, zavésti
a ].

Latinské supinum se do češtiny pře

klád á: a) infinitivem, b) větou účelovou, c) předložko
vým pádem.
V připojených příkladech je latinské supinum vytištěno
polotučně, jeho český překlad je vytištěn proloženým
písmem.
Venimus lúdós spectátum.

Dux exercitum in castra
hiemátum redúcžt.
Lěgátž pácem petitum
mittuntur.
Eó cubitum.
Venió órátum.
Vem'ó auxilium

Přicházíme p o div &t s e na
hry. Přicházíme, abychom se po
dívali na hry.
Vůdce zavádí vojsko do tábo

ra přezimovat (: abytu
přezimovalo) .
Vyslanci jsou posíláni p o ž á

d a t za mír.
Jdu s p a t.
Přicházím p r o s i t.
Přicházím p o ž á d a t za po
póstulá—

tum.
Dux legiónem castra mů

nítum praemittit.

moc.

Vůdce předesilá

(napřed po

silá) legii opevnit

tábor

(: aby opevnila tábor).

Agr-inostri vást-átž sunt,

Naše pole byla zpustošena,

posíláme vyslance k Cae
itaque legátós ad Caesarem proto
sarovistěžovat
si.
questum mittimus.

Cónsulěs ad plěbem ním
t'z'um misěrunt colloquium

Konsulové poslali posla k li

du požádat

petitum.
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za rozmluvu.

(Supinum má jediný tvar neproměnný; ani se neskloňuje ani se
nečasuje; nemá ani singuláru ani plurálu)
V latinsko-českých slovnících slovesa bývají uváděna tak, že tu
jest vytištěna:
a) 1. osoba sing. aktivního présentního indikativu,
b) koncovka aktivního présentniho infinitivu,
c) koncovka 1. osoby sing. aktivního perfektního indikativu
u pravidelných sloves; u nepravidelných sloves bývá vytištěn plný
tvar 1. osoby sing. aktivního perfektního indikativu;
d) má.-li sloveso supinum, koncovka supina u pravidelných slo
ves; u nepravidelných sloves bývá vytištěn plný tvar supina.
Příklady:
Píše se! Tiskne se!
Čte se! Vyslovuje se!

laudó, áre, dvi, átum, 1.

laudó, laudáre, laudávfí, lau

dátum; první konjugace

moneó, ěre, už, žtum, 2.

moneó, monére, monu(j)ž,

monytum; druhá konjugace
(Nepravidelná :)
cubó, áre, bui, bitum, 1.
nebo
cubó, áre, cubuž, cubitum, 1.
micó, áre, micui, —, 1.

kubó, kubáre, kubu(j)ž, ku
bitum; první konjugace

mikó, mikáre, miku( j)ž; ne
má. supinum; první konju
gace
U každého slovesa vtiskněte do své paměti vždy 1. osobu
aktivního indikativu perfekta, a má-li sloveso supinum,
vtiskněte do své paměti také supinum slovesa!

| První konjugace. — Supinum. |
Supinum pravidelných sloves první konjugace utvoříme,
přidáme-li k základu koncovku »-átum<<;na př.:
Základ:

Supinum:

laudó, áre, 1.

laud-

laud-átum
am—átum

amó, áre, 1.

am-

čmó, áre, 1.

6m-

órn-átum

ěducó, áre, 1.

ěduc-

ěduc-ňtum
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Jiné příklady tvoření supina:
vocáre — vocatum; spěráre — spěratum; interrog-áre —
intermgatum; incitáre — incitatum; pugnáre — pugnň
tum; castigáre — castigátum; paráre — paratum.

Participium perfecti passiví.
(Participium minulého času
rodu trpného či passivního perfekta)
Participium perfecti passivi, passivní perfektní parti
cipium, tvoříme

ze supina
tím způsobem, že od supina odepneme příponu »-um<<
a místo ní k supinovému kmeni přidáme příponu »-us, -a,
-um<<.— (Viz str. 65!)

Povím-li vám tedy supinum slovesa, ihned budete uměti
utvořiti passivní perfektní participium tohoto slovesa. Po
kuste se naučiti na těchto příkladech tvořiti participium
perfecti passivi!
Supinum:

laudare, 1.
moněre, 2.

carpere, 3.
capere, 3.

——
—
—
—

audire, 4.
dělěre, 2.

vehere, 3.
laedere, 3.
dividere, 3.
figere, 3.
premere, 3.
saepire, 4.

laudátum
monitum
carptum
captum

Participium perfecti
passivi:

—
—

laudátus, a, um
monitus, a, um
carptus, a, um
captus, a, um

—— auditum
—- dělětum

—
—

auditus, a, um
dělětus, a, um

—
-—
—
-—'
—
—

—
—
—
—
—
—

vectus, a, um
laesus, a, um
divisus, a, um
fiscus, a, um
pressus, a, um
saeptus, a, um,

vectum
laesum
divisum
fixum
pressum
saeptum
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—
—

Passivní perfektni participium_ má tvar ' adjektivní
a skloňuje se podle vzoru »bonus, bona, bonum<<(viz I..díl,
str. 112, 113).

Do češtiny se passivní perfektní participium překládá:
&) českým minulým přechodníkem trpným, na př.: Zau

dátus, laudáta, Zaudátum: byv pochválen, byvši pochvá
lena, byvši pochváleno;
'
b) českým minulým příčestím trpným, na př.: laudátus,
a, um :: pochválen, -a, -o;
c) českým přídavným jménem utvořeným z minulého
příčestí trpného sloves dokonavých, na př.: laudátus, a,
um, pochválený, -á, -é;
d) jiným způsobem, o němž se stala již zmínka na str.
66 a o němž ještě promluvíme níže.
_Cvičení.

Procvičte překlad passivního perfektního participia níže
uvedených sloves způsobem uvedeným pod lit. a)-,_b), c)!
laudáre; supinum: laudátum; particip. perf. passiv.: lau
dátus, laudáta, Zaudátum, a) byv pochválen, byvši po
chválena, byvši pochváleno; (plur.: ) byvše pochváleni,
byvše pochváleny, byvše pochválena; b) pochválen,
pochválena, pochváleno; (plur. :) pochváleni, pochvá
leny, pochválena; c) pochválený, pochválená, pochvá
lené; (plur. :) pochváleni, pochválené, pochválená;
vocáre; supinum: vocátum; particip. perf. passiv.: vocá
tus, -a, -um, a) byv zavolán, byvši zavolána, byvši za
voláno; b) zavolán, -a, -o; c) zavolaný, -á, -é;
ěducáre; supinum: ěducátum; particip. perf. passiv.: ědu—
cátus, -a, -um, a) byv vychován, byvši vychována, byvši
vychováno; b) vychován, -a, -o; c) vychovaný, -á, -é;

amňre; supinum: amátum; particip. perf. passiv.: ami
tus, -a, -um, a) byv milován atd.; b) milován, -a, -o;
c) milovaný, -á, -é.

|10. úloha.

(Viz str. 95, 96 !)

Utvořte supinum a participium perfectí passivi těchto
sloves: castžgáre, expugnáre, exspectáre, interrogáre,
oppugnáre!
Přeložte participium perfectí passívi právě uvedených
sloves do češtiny!
*

Přeložte do češtiny tyto věty:
1. Rómulus irá vehementi incitátus frátrem žnfělícem
necám't. — 2. Dominus ě somnó excitátus servum vocávit.
— 3. Domina ě somnó excitáta ancžllam vocávit. — 4.
Gerta pax melior est quam spěráta vžctória. — 5. Vinculis
líberáti' věržtáti serviěmus. — 6. Hannibal á senátů Car
thágžnz'ěnsium fin Áfricam revocňtus proelio' apud Zamam
cum Scipióne džmžcám't.— 7. Alexander Tyrum urbem diu
frústrá oppugnňtam tandem expugnávit. — 8. Rem
públicam ab improbžs turbátam boni cžvěscónfarmant. —
9. Abděrfítae multitůdžne ránárum et múm'um vexňti domó
migrávěrunt. — 10. Puer, qui studet optňtam cursú con
tingere mětam, multum sůdávžt et labórám't. —
11. Římané dobyli Kartaga a Korintu téhož roku*. —
12. Činí-li dva totéž, není (to) totéž. — 13. Mnozí lidé
často v témž dni1 0 týchž věcech nesmýšlejí totéž2. — 14.
Budeš-li lenivý, sobě samému3 budeš obtížný. Budete-li
leniví, sobě samým4 budete obtížní. — 15. Lucius Quinc
* V lat. abl. časový. ——
= V lat. plur. neutr. — “ :

tobě samému.

— ' : vám samým. — " :: z týchž věci (v lat. prostý abl.). ——
“ : nad týmiž věci, (v lat. prostý abl.). — 7 : týž duch je v nich.
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tius (* Kvinkcius) Cincinnatus, římský senátor, svá pole
sám jako ostatní starodávní Římané oral; jak veliká
vpravdě byla láska k vlasti onoho oráče! — 16. Scipio
a Hannibal byli nejslavnějšími vojevůdci oné doby, onen
Římanů, tento Kartaginských. — 17. Můj a tvůj bratr
jsou přáteli. Proč jsou tak věrnými přáteli? Narodili se
téhož dne1 téhož roku. Chodí do téže školy. Sedí v téže
lavici. Z téhož" se radují, nad týmž6 se rmoutí. Mají totéž
smýšlení7; osud jejich jest týž.
Ablativ časový.
Ablátívus temporis.
Dobu (čas) lze vyjádřiti jednak substantivy, která mají časový
význam (t. j. znamenají dobu, čas), jednak také jinými substantivy,
jejichž vlastní význam není časový.

Časový význam mají:
diěs, měnsis, annus; hóra, m'
gilia; now; tempus; Kalendae,
Nónae, Ídús; věr, aestás, autum
nus, hiems; initium, principium,
triduum a j.

Časového významu nemaji,
ale kladou se v časovém abla
tivu:
Jména svátků a slavných ná.—
rodních (náboženských) her [viz
níže pod b)!];
substantiva: příchod, odchod,
návrat, narození, východ a západ
slunce a pod.;
substantiva znamenající ně
jakou událost, stav, poměry, za
nichž se větou vyslovený děj
dál, děje, bude díti [viz níže pod

d)].
a) Má-li býti vyjádřena doba (čas), »kdy? (kterého roku?
v které době? za jakou dobu? za jaký čas?)<<se děj, větou vyslove
ný, stal nebo děje nebo bude díti, substantivem, které má časový
význam, vyjádří se p r o s t ý m a bla t i v e m (t. j. ablativem bez
předložky) tohoto substantiva. Tento ablativ sluje »ablativ časový,
ablátivus

temporžs<<.
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Příklady :

paueís

diěbus,

v

několika

dnech;
his paucis diěbus, právě v těch
to několika dnech; (II, 53);
posteró diě, druhého dne,
příštího dne, den potom; (I,
374);
suprěmó vitae die, (v) posled
ní den života, posledniho dne
života; (I, 322);
hodiernó diě máne, dnes ráno;

prímó vespere, k večeru, na
večer, za soumraku;
měnse Aprili, v měsíci dubnu;
ménsibus Novembrí et, Decem
bri; měnse Mártió; měnse Maió,

diě comitžórum, v den voleb;
(diě) nátáli, o narozeninách;
(I, 501):

'

multó máne, velmi časně ráno;
nocte, v noci; (I, 426);
príma nacte, na počátku noci;
multá nocte, (II, 53);
vesperí, (vespere), večer;
věre, na jaře; (I, 337);
primó věre, počátkem, na po

čátku jara;

aestáte, v létě; (I, 319);
autumnó, na podzim;

hieme, v zimě; (I, 294);
extrémů, hieme, na konci zi

(I. 501);
my;
extrémě me'nse cónsulátús C'z'
Kalendžs Iánuáriís,
cerónis, v posledním měsíci Ci

ceronova konsulátu ; (I, 353);
hóc annó, v tomto roce;
extrěmó annó, na konci roku;
sextó decimó 'aetátis annó,
(I, 438);
decima hárá, o desáté hodině,
v deset hodin; (I, 250);
hór'zsmátútinís, (I, 250);
eádem hórá, qua. . ., v touž
hodinu, v kterou (kdy); V (o)
téže hodině, ve (0) které
(kdy) . . .;

quotá hórá? o kolikáté hodi
ně? v kolik hodin?
quartá vigiliá, o čtvrté noční
hlídce;

hóc tržduó, (v těchto :) po
sledních třech dnech;
diěbus fe'stžs, diěbus calidis,
(I, 320);

(I,

179)

vých kalendách :

o ledno

dne 1. ledna;

(I, 17):

Nónís Iúliís,

o červencových

nonách : dne 7. července;
Idibus Mártiís, o březnových
idách : dne 15. března; (I,
291);

antiquis temporžbus, za sta
rých, dávných, starodávných
časů; ve (za) starověku; (I, 242,
243);

omni tempore, (I, 436) ; tem
pore nocturnó, (I, 444); omni
bus temporibus anni, (I, 464);
Caesaris temporíbus, za časů
Caesarových;
(v takovémto
spojeni vždy plurál) ;
rei půblicae temporibus, za
času (časů) republiky;
extrémis rei públicae tempo
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ribus, ve svrchované tísni, nouzi
obce; za svrchované tísně, nouze
obce;
pržmó quóque tempore, co nej
dříve;

brev'i (tempore), v krátké do
bě, v krátkém čase;

tempore, suó tempore, v pravý
čas;
initio, na počátku, s počátku;
(I, 441); [viz též níže pod g)!];
principió, na počátku, s po
čátku; (I, 179); [viz též níže

pod g)!l.

Na otázku »kterého roku? kdy ?<<klade se prostý časový ablativ
>>ann6<<
s příslušnou řadovou číslovkou; na. př.:

roku tisícího devítistého tři
cátého pátého; v roce tisícím de
vítistém třicátém pátém.

annó mžllěsimó nóngentěsimó
trícěsimó quintó.

b) Má-li býti vyjádřena doba (čas) »kdy?<<se děj, větou vyslo
vený, stal nebo děje nebo bude díti, substantivy, která znamenají
»svátky, slavnosti<<, »(slavné) národní nebo náboženské hry<<
a »shromáždění, sněm<<,vyjádří se prostým ablativem (t. j. ablati
vem bez předložky) časovým těchto substantiv; na př.:

Sáturnálibus, o saturnaliích,
(o slavnosti ku poctě boha Sa
turna); _(II, 54);
Latinis (férižs), 0 (za) slav
nosti latinského spolku; o la
tinské spolkové slavnosti;
lúdis, v čas her, o hrách; (I,
151); lúdis públicis, o národních,
státních hrách; lůdis Apollina
ribus, o hrách Apollinových (:

konaných k poctě boha Apolli

na);

gladiátóribus, o (při) zápa
sech gladiátorských;
comitiis, v čas komicií, za ko
micií, o volbách;
comitižs cónsuláribus, o vol
bách konsulských, za voleb kon

sulů (v komiciích centuriátních);
proximó senátů, v (o) nejbliž
ším zasedání senátu.

c) Má-li býti vyjádřena doba (čas), »kdy<<se děj, větou vyslove
ný, stal nebo děje nebo bude díti, substantivy IV. deklinace, zname
najícími »přichod, odchod, návrat, narozeni, východ slunce, západ
slunce a pod.<<,vyjádří se prostým ablativem (t. j. ablativem bez
předložky) časovým; na př.:

primo adventú,

adventú, při příchodu, v době | chodu;
hned po při
discessú, při odchodu; (častěji
po příchodu;
(I, 372);
příchodu;
(častěji
ve významu:) |
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ve významu: ) po odchodu;
adspectú, (aspectú), při pohledu; (I, 315);
primó ortú, hned při, po narození;

orta sólis, při východu slunce;
occású sólis, při západu slun
ce;
reditú, při návratu; (I, 375);
prímó concursú, při první srážce.

d) Doba (čas) může býti vyjádřena též mnohými substantivy,
znamenajícimi

>>po m ě r y,

3t a v

v ě c i,

11d á ] o s t<<, třebaže

tato substantiva sama o sobě jinak časového významu nemaji; ta
kováto substantiva na př. jsou: »bellum, válka, (I, 70); proelium,
bitva, boj, (I, 218); pás:, mír, (I, 219); pueritia, dětství, chlapecký
věk, mládí; iuventůs, mládí, mladý věk, jinošství, (I, 391); senectús,
stáři, vysoký věk, (I., 315); lúx, světlo (denni); caelum, nebe, po
časí, (I, 389); silentium, ticho; tumultus, hřmot, bouře, vzpoura,
(I, 377); annóna, drahota; cónsulátus, konsulát<<a pod.
Tato substantiva, vyjadřuji-li dobu (čas), se kladou v prostém
časovém ablativu (t. j. v ablativu bez předložky), m aj i-li u s e b e

přívlastek;

nemají-li u sebe přívlastku,kladou se v ablativu

s předložkou »in<<.

Příklady (prostý časový ablativ bez předložky; ablativ má při
vlastek) :
secundó belló Púm'có, za dru
hé punské války; v druhé pun
ské válce;
bellis Persicis, za perských
válek;
primó belló Persárum, za prv
ní války s Peršany, perské;
extrémě belló Peloponněsió,
ke konci peloponéské války;
equestrí proelió, za jizdecké
ho boje, v jizdeckém boji;
páce Cimónis, za miru Kimo
nova;
prímá pueritiá, na počátku

mládí, hned v mládí; extrémů
pueritiá, na konci mládí;
extrémů senectúte, na konci
stáří;
primá 11206,za svítání;

caeló serěnó, za jasného nebe,
za jasného počasí;
silentió noctis, za nočního ti
cha, v nočním tichu;

hác annóná, za (této :)

ny

nější drahoty;
tumultú servili, za vzbouření,
vzpoury otroků.

Příklady (ablativ s předložkou >>in<<;ablativ nemá přivlastku):
in belló, ve válce, za války;
in proelió, v boji, (za boje);
in páce, za míru, v čas míru,
v míru;

in vítá, co živ, jaktěživ, (po do
bu života);
in omni vítá, po celý život;
in senectúte, ve stáří;

in pueritiá, v (za) chlapectvi;
v (za) mládí;
in praesentiá, pro přítomnost,
pro nynějšek, na ten čas, pro
okamžik, prozatim, teď, nyni,
právě;
in tumultú, v hluku, nepokoji,
rozbroji;

iw. rébus secundžs, ve štěstí;

in rěbus adversís, v neštěstí;
žn rébus dubiís, v povážlivém,
kritickém postavení; v nebez
pečenství; v nebezpečných do
bách;
in ré trepidá, v trapném posta
vení.

e) Při udání doby, v jejímž průběhu se něco děje vícekráte,
klade se časový ablativ příslušného substantiva, vyjadřujiciho dobu
(čas),

s p ř e dl o žk o u >>in<<;na př.:

ter in annó, třikráte do roka;
bis in měnse, dvakrát do mě

semel in armó, jednou v roce;
in singulis annís, každoročně;

sice ;

quater in diě, čtyřikrát za
den;
f)

Časový ablativ

trěs in annó stati diěs, za rok,
ročně tři pevně stanovené dni.

s předložkou >>in<<
se klade, vyjadřujeme-li

spíše okolností a poměry než dobu děje; v tom případě substantivum
>>tempus: stav, poměry, potřeba<<;na př.:
in hóc tempore, za těchto okolností;
in táli tempore, za tak vážného stavu, za tak vážné doby;
hóc in tempore, v této náhlé potřebě.
g) Ablativ časový s předložkou >>in<<
se někdy vyskytuje v těchto

rčeních: in initió, in prinoipžó, (hned) na počátku; in omni aetáte,
za každého věku; in illá aetáte, v oné době, za oné doby; in omnibus
saeculis, ve všech věcich, stoletích; in civilž belló, v občanské válce
(: po celou dobu, po kterou občanská válka trvala); (in tempore
venire) [lépez] tempore veníre, přijíti včas.
h) Časový ablativ prostý (t. j. bez předložky) se klade, má.-li
se vysloviti, >>zakterý čas, za kterou dobu<<se děj (událost) stal

nebo stane; na př.: decem annie urbem capere, dobýti města za
deset let.
Jak se přeloží latinský časový ablativ (prostý i s předložkou) do
češtiny?
Jak jste v uvedených příkladech poznali, latinský časový ablativ
se přeloží do češtiny rozmanitým způsobem, na př. (v závorce jest
vždy uveden příklad):

'...

a) časovým genitivem; (roku čtyřicátého čtvrtého př. Kr.);
b) předložkou
6) předložkou
(1) předložkou
e) předložkou
f) předložkou

>>v,ve<<s lokálem; (v těchto dnech);
>>na<<
s lokálem; (na počátku);
>>o<<
s lokálem; (o druhé hodině);
>>za<<
s genitivem; (za časů Caesarových);
>>při<<
s lokálem; (při narození);

g) jinými ještě způsoby, o čemž rozhodne jazykový cit; (ke konci
války, v čas míru, jaktěživ, po celý život, pro přítomnost a j.).

| Skupiny slov. — I. |

' .
anš'

1. Příbuzenstvo:
proaVus, m., praděd; (předek, praotec); proavia, f., prabába;
avus, m., děd; (předek, praděd); avia, f., bába, babička; pater, m.,
otec; mater, f., matka; líberi, órum, m. pl., děti, dítky (vzhledem
k rodičům); pueri, órum, m. pl., děti, dítky (proti dospělým lidem);
parentěs, um, % pl., rodiče; filius, m., syn; filia, f., dcera; fíliolus, m.,
synáček; fíliola, f., dceruška; fráter, iris, m., bratr; fráter patruelis,

m., (bratr po strýciz)

bratranec; fráterculus, m., bratříček; soror,

f., sestra; soror patruelis, f., sestřenice; nepós, ótis, m., vnuk; neptis,
is, f., vnučka; máternus avus, m.;děd se strany matčiny, (matčin

otec); amita, f., teta, (sestra otcova); mátertera, f., teta, (sestra
matčina); patruus, m., strýc, (otcův bratr); avunculus, m., ujec,
strýc, (matčin bratr); magnus avunculus, m., matčin ujec, bratr
babiččin, praujec; frátris fílius, soróris fílius, synovec; frátris filia,
soróris filia, neť; marítus, m., manžel, choť; (snoubenec, ženich);
marita, f., manželka, choť; marítí, órum, m., manželé; coniůnx,
iugis, m., f., choť, manžel; choť, manželka; (snoubenka, nevěsta);
uxor, f., manželka, choť; socer, eri, m., tchán; socrus, ús, f., tchyně;
socerí, órum, m., tchán a tchyně; gener, eri, m., zeť; prógener, m.,
manžel vnuččin; prósocer, manželčin děd, pratchán; pronepós, m.,.
pravnuk; proneptis, f., pravnučka; nurus, 123,f., snacha; prónurus,
f., manželka vnukova, prasnacha; (fráter) germánus, m., vlastni
bratr; (soror) germána, f., vlastni sestra; vítricus, m., otčím, ne
vlastní otec; noverca, f., macecha; fráter ex novercá susceptus, ne
vlastní bratr; soror ex novercá suscepta, nevlastní sestra; (genitor,
m., ploditel, otec); (prógenitor, m., předek, praotec); propinquus, m.,
příbuzný; propinqua, f., příbuzná; affinis, m., (sňatkem příbuzný),
sešvakřený; svak, švakr; cógnati et affiněs, pokrevní přátelé a při
buzni; cógnátus, m., (pokrevní) příbuzný; marítí fráter, uxóris
fráter, marítus soróris, švakr; soror uxóris, uxor frátris, švekruše:
familia, f., rodina, příbuzenstvo, rod.
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| 5. úloha. — Překlad. — (Viz str. 49!)
1. Králem (v lat. 1. pád) všech římských bohů byl Jupiter, pán
(vládce) nebe a země; před Jovem za zlatého věku kraloval (byl
králem) Saturnus, otec Jovův; k jeho poctě (na jeho počest) v mě
síci prosinci byly slaveny Saturnalie se svrchovanou veselosti jino
chů i starců, boháčů i chuďasů, svobodných (občanů) i otroků. _—
2. Themistokles bydlil v Magnesii, nebot' toto město mu (byl) da
roval perský král.
3. Řekové desátého roku dobyli a zpustošili Troji, kterou devět
let (byli) obléhali [které devět let byli dobývali]. — 4. Perský král
Dareus sebral ohromné vojsko proti Řekům, protože Athéňané
(byli) dobyli Sard, velikého asijského města. -— 5. Aeneas na
ramenou pozdě v noci vynesl z města otce Anchisa se sochami
penátů (domácích bůžků), jež (byl) zachránil z plamenů trojského
vyšehradu; také synáčka Iula (* I-ju-la) Askania zachránil z ne
bezpečenstvi smrti. ——
6. Smrt (konec života) Arminia, který (byl)
osvobodil Germanii, byl (nejbídnějšíz) velmi bídný. -—7. (Občan
ský věnec, t. j.) dubový věnec byl udělován tomu občanovi, který
(byl) zachránil římského občana v boji. ——
8. Řekové překonali vě
dami a uměními (ve vědách a uměních) Římany, kteří ony pře—

mohli zbraní (:

v boji). — 9. Athénského krále Kodra usmrtil

kterýsi vojín, jejž král (byl předtim) poranil. ——
10. Markus Tullius
Cicero byl nazýván otcem vlasti (v lat. vazba dvojího nominativu,
v češtině jest doplněk v 7. pádě), protože (byl) zachránil vlast. ——
11. Adrastus sám se usmrtil na mohyle Kýrova syna, jemuž bylo

jméno Atys (: jenž slul Atys), jejž (byl předtim) zabil. — 12. Byl
jsem v městě více dní, než jsem (byl) myslil. — 13. Lakedaimonští,
kteří (byli kdysi) obsadili soutěsky thermopylské, vždy byli potom
ve velké úctě u Řeků. — 14. Jelen, který (byl) spatřil svůj obraz
v čisté vodě potoka, chválil krásu a velikost svých parohů, velice
haněl délku _a tenkost (svých) běhů. — 15. Řekové Troje dobyli
Ulixovou chytrostí; Ulixovi tudíž Řekové (potom) děkovali za ví
tězství (byli zavázáni za své vítězství) a proto (jej obdarovali
Achillovou zbrojí :) mu dali darem Achillovu zbroj. —-16. Římský
senát se skládal ze vznešených mužů, kteří (dřive, předtim byli)
spravovali úřady; senát rokoval o mnohých věcech & často se radil
od počátku dne až do poledne nebo do večera. — 17. Nepřátelský
vůdce sám se usmrtil, protože (byl) zoufal nad výsledkem (věcí :)
boje. —- 18. Římané nazvali Cicerona, jenž (byl) osvobodil vlast
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od zkázy, otcem vlasti (v lat. vazba 2 akus., v češt. doplněk v 7.
pádě). — 19. Athéňané z usnesení obce pochválili ty, kteří (byli)
bojovali nejudatnějí v boji.

| 6. úloha.

— Překlad. — (Viz str. 62 a 63!)

1. Budete dosti bohatí, zachováte-lí v neštěstí dobrou pověst a
poctivost. — 2. Toho, kdo zachová klidnou mysl v neštěstí, nazveme
(budeme nazývati) statečným mužem. — 3. Nebude omluvou (v lat.
nomiu.) poklesku, pochybiš-lí k vůlí příteli. — I,. Až vše dobře
uvážíme, budeme jednati. — 5. Číny, jestliže jich (v češt. gen. zá
porový) nezaznameuáme, v paměti nebudou uchovány. — 6. Jestliže
ueochráuíš (nezachováš) malých věcí (v češt. gen. zápor.), větší
věci ztratíš (přijdeš o větší věci). — 7. Dobudete-Zi, vojínové, této

krajiny (v lat. akus., v češt. 2. p.), budete míti (nejúrodnější :)
velmi úrodné polností. —-8. Nikdo nebude chválití (nepochválí) člo
věka, který odepře pomoc ubohým lidem. — 9. Pokud budeš šťasten,

budeš počítati (: budeš míti) mnoho přátel; jestliže poměry budou
(budou-li poměry) nepříznivé, budeš sám.
10. Pošetilí (zpozdili) lidé chválí a mají rádi brzy toto, brzy ono.
——
11. Nejslavnější národové starověku byli Rekové a Římané;
oni(no) byli znameniti v uměních a vědách, tito v slávě válečné.
-— 12. Tomuto muži vlast jest dražší nad sám život (v lat. abl.
srovu.). — 13. Učitel mně vypravoval bajku o oslu, který nebyl spo
kojen svým osudem. Zda, nejmilejší příteli, znáš tuto bajku? Až
jí budeš slyšeti, budeš se bavití (budeš míti požitek). Znáti tu bajku
snad bude prospěšné. ——14. Na oné hoře, kterou vidíš, bylo staro
bylé město Etrusků; původ (vznik) onoho slavného města nám
není znám. — 15. Není pěkné toto přísloví: Člověk člověku (jest)
vlkem. Mnohem více se vám bude líbiti ono (přísloví): Člověk člo
věku (budiž) bohem. — 16. Tento dům jest můj; ona zahrada jest
vaše. — 17. Zdaž jsi pamětliv, Karle, onoho dne, kterého (v kterém)
(v lat. abl. čas.) jsme sjednali (uzavřeli) věrné přátelství? Zdaž
děkuješ oné hodině, v které (v lat. abl. čas.) jsem záchránil tebe
z nebezpečenstvi a odvrátil ono veliké nebezpečí? — 18. Učitel po

chválil Karla; (ten :) to jest můj drahý přítel, jeho přátelství
vždy mně bude svaté, jej vždy budu míti rád, jemu budu projevo
vati velikou přízeň (jemu budu velice vděčen). ——19. Tyto naděje
jsou klamné. —- 20. Tato moře jsou nebezpečná. ——21. Tyto doby

(poměry), tyto mravy jsou velikým nebezpečím (v lat. uomiuJ
státu (: pro stát). ——
22. Sám Alexander byl v čele (velel) šiku
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(voji). — 23. Já jsem (mně samému :)

— 24. Miluj bližního (tvého :)

svého

sobě

samému nejbližší.

jako (tebe :)

sebe

sama! — 25. Ziješ nikoli (tobě :) sobě samému, můj (milý)
synu, nýbrž vlasti, rodičům a přátelům. (Jsi živ, milý synu, nikoli
pro sebe sama, ale pro vlast, rodiče a přátele.) — 26. Lakomec je
sám příčinou (v lat. uominJ své bídy (svého utrpení). ——
27. Pro

slulá byla rada delfské věštírny: Poznej (tebe :)

sebe

sama!

— 28. Poznejte (vás :) s e be samy! ——
29. Ty miluješ (tebe :)
s e b e sama, nikoli mne; ty jsi pamětliv (tebe :) s e b e samého,
nikoli mne; ty žiješ (tobě :) s o b ě samému [ty žiješ pro s e b e
sama]. -—30. My sami (nám :) sobě často odpouštíme. — 31.
Jestliže nám bohové milostvě přispějí (pomohou) a větry budou
příznivé, v několika (v několika málo) dnech budeme šťastni.

| 7. úloha. —Vypracování. — (Vizstr. 75!) |
A.) moněns, entis, napomínaje, -jíc, -jíc; napomínajici; ktery
(která, které) napomíná; an (když) napomíná; vocáns, antis, vo—
laje, -jíc, -jíc; volající; který (-á, -é) volá; an (když) volá; fugiěns,
ientis, utikaje, -jíc, -jíc; utíkající; který (-á, -é) utíká; an (když)
utíká; dormiěns, ientis, spě, spíc; spící; cupiěns, ientis, baže, -íc, —íc;
bažící; který (an, když) baží; ambuláns, antis, procházeje se; pro
cházející se; který (an, když) se prochází.
C.) (cadó, is, cre, 3.); padaje, -íc, -íc ; padající; (caedó, is, cre, 3.) ;
porážeje, -íc, -íc; porážející; (cědó, is, ere, 3., viz I, 460); ustupuje,
-íc, -íc); ustupující; (crědó, is, cre, 3., viz I, 335); Věře, -ic, -íc;
Věřící; (iaceó, és, ére, 2.); ležíce (plur.); ležící (plur.); (iació, is,
cre, 3., viz 1, 490); házejíce (plur.); házející (plur.); (invádó, is, cre,
3.); vpadaje, -íc, -íc; vpadajicí; (invideó, és, ěre, 2.); závidě, -íc, -íc;
závidící.

| 8. úloha. — Překlad.— (Viz str. 76!)
1. Z i z n i c e pijeme vodu. — 2. Vřava (ryk) vojsk jest podoben

vztekajícím

se mořskýmvlnám. — 3. Množství prcha—

jíc í c h naplňovalo všechny cesty. — I,. Zda jste viděli v této kra
jině vrcholy nejvyšších hor, z a ř í cí při západu slunce, tichá údolí

a překrásná jezera? — 5. Utíka

j í cíh o psa si nevšímáme,

i když štěká. — 6. Pocestní (cestovatelé) vystupujíce na horu (zlé
zajíce horu) spatřují veliké světlo (velikou zář) v údolí. — 7. [Li
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dem] bažícím

po mnohýchvěcech(žádajícím

si mnohých

věcí, to už i c i m, dy chtíc i m . . .) mnohé věci scházejí (mnoho
věcí schází, se nedostává). Tě m, kte ři baží po mnohých vě
cech, mnoho věcí se nedostává. — 8. Římští kněží obětujíce
(kona jíce oběti) zdobili žertvy věnci. ——
9. Někteří ptáci zpí
vají lítajíce (za letu). — 10. Bloudícím ukážeme cestu. (Těm, kteří
bloudí . . .) — 11. Xenofon líčí Sokrata rozmlouvajícího [an rozmlou
vá) (jak rozmlouvá] o nesmrtelnosti duše. — 12. Rubíko byl
(malá řeka :)
říčka, oddělující provincii Galii od Italie. -— 13.
Thrasybulovi vojíni usmrtili tyrana Kritiu velmi udatně bojujícího.
— II,. Veliká bude sláva mužů udatně bojujících za vlast. — 15.
(Udatní mužové :) hrdinové nebojí se ani hrozících nebezpečí [ani
nebezpečenství, která hrozí]. — 16. Řeči Demosthenovy bavily sluch
i ducha [všech je slyšících :] všech, kteří je slyšeli. ——17. Ne
přátelé zastrašovali naše vojíny opevňující tábor [vojíny, kteří opev
ňovali tábor]. — 18. Vojínové obávající se smrtí [kteří se boji
smrti] nikdy neobrátí na útěk nepřátele. — 19. Vždy se bavíme
čtouce [(když čteme), (čteme-li)] básně Quinta Horatia Flakka. ——
20. Rolníci zavodňují zelenající se (zelené) louky. — 21. Snazší
jest poslouchati radícího (v lat. dativ!) než raditi jinému. (Snazší
jest poslouchati toho, jenž radí . . .) — 22. Chybujícího [: toho, jenž
chybuje] napomeňte! ——
23. Poslouchej, hochu, slova otce tebe na
pominajícího [otce, který tě napomíná]! ——24. Běda tobě smějí

címu se [tobě, jenž se směješ], protože brzy po radostech budeš
plakatí! ——25. Těšíme se z krásy kvetoucího stromu; vizte ony
kvetoucí stromy! ——26. Truchlícímu (zarmoucenému) poskytněte
útčchy! — 27. Scipio pláče [s pláčem, plačky] stál na zříceninách

Kartaga, nejzámožnějšího to města afrického (v Africe). — 28.
Zpěv kokrhajících kohoutů ohlašuje blížící se (nastávající) den. —
29. Divka slzíc [(roníc slzy), (v slzách)] vypravovala matce o své
nehodě. — 30. Člověku nic nedělajícímu den jest dlouhý; lidem nic
nedělajícim den jest dlouhý; [Člověku, který nic nedělá, . . .; lidem,
kteří nic nedělají, . . .]; [člověku, nedělá-li nic, . . .; lidem, nedělají-li
nic . . .]. ——
31. Jak veliká jest moudrost Boha řídícího vše' [Boha,
jenž vše řídí]! -— 32. Všemu věříce (: budete-lí všemu věřiti)
snadno budete od lidí oklamání. ——
33. Nepoctivým lidem (i přisa

hajícím :) i když přisahají, se nevěří.
Slovesa, která se vyskytují v jednotlivých větách této úlohy
v tvaru aktivního présentniho participia:
sitió, ire, 4., (I, 367); sitiěns, ientis; furó, is, furere, 3.; furěns;
fugió, is, ere, 3., (I, 490); fugiěns, ientis; occidó, is, ere, 3.; occiděns
(* okcidéns); árdeó, ěs, ěre, 2.: árděns; ascendó, is, ere, 3.; ascen
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děns; cupió, is, ere, 3., (I, 489); cupiěns; sacrificó, áre, 1.; sacrifi
cáns; voláre, 1., (I, 445); voláns; erráre, 1., (I, 284); erráns; dispu
táre, 1., (I, 55); disputáns; sěparó, ás, áre; 1.; séparáns; pugnáre,
1., (I, 56); pugnáns; imminěre, 2., (I, 500); žmminěns; audire, 4.,
(I, 366); audiěns, ientis; můnire, 4., (I, 366); múm'ěns, ientis;
metuó, is, ere, 3., (I, 318); metuěns; legere, 3., (I, 318); Zegěns;
vireó, és, ěre, 2.; viréns; suáděre, 2., (I, 272); suáděns; peccáre, 1.,
(I, 421); peccáns; moněre, 2., (I, 271); moněns; rideó, ěs, ěre, 2.:
riděns; flórěre, 2., (I, 271); flóréns; doleó, ěs, ěre ; 2.; dolěns; flěre,
2., -(I, 271); flěns; cantáre, 1., (I, 61); cantáns; appropinquáre, 1.,
(I, 77); appropinquáns; lacrimáre, 1., (I, 103); Zacrimáns; agere,
3., (I, 333); agěns; regere, 3., (I, 306); regěns; crědere, 3., (I, 336);
crěděns; iůró, ás, áre, 1.; iúráns.

| 9. úloha. _ (Překlad.)_ (Vizstr. 78!)
De vícó árdentí.
1. A. Heus tů, amíce, caelum rutilum est. Vicus árdet. Viděs-ne
fůmum děnsum? B. Videó! (Ita est!) Videó etiam magnam villam,
ex cuius těctó flammae ěmicant. A. Quid multa verba? Měcum ad
incendium properá! Flammás nón timeó. B. Iam properó. Villa.
et stabula et běstiae in perículó sunt. A. Vidě, amice, stabulórum
portae patent. Agricolae equós, bověs, pecora. exturbant. B. Flam
mae etiam ecclěsiae et aedificiís vícínís imminent. A. Ěn, agricolae
multá aquá incendium villae et stabulórum domáre student!
2. Herí vicum árdentem vidí. Vícus árděns horribilem adspectum
praeběbat. Incolae vící árdentis fínitimós auxilió vocávěrunt. In
vícó árdenti bověs clámantěs errábant. Clámor mulierum et pueró
rum flentium et timentium magnus erat; etiam metus běstiárum
errantium magnus erat. Frůmentum flagráns ventus dissipábat.
Frůstrá agricolae villam flagrantem et aedificia flagrantia serváre
studěbant; itaque virí stábant tacentěs, nihil agentěs. Ne auxilium
finitimórum advenientium quidem ůtile erat.

10. úloha.

Vypracování. — (Vizstr. 84!)J

castígáre; sup.: castigátum; part. perf. passiv.: castígátus, -a, -um,
byv (po)kárán, byvši (po)kárána, byvši (po)káráno; (po)kárán,
-a, -o; (po)káraný, -á, -é;
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expugnáre; sup.: expugnátum; part. perf. passiv.: expugnátus. -a,
um, byv dobyt, byvši dobyta, byvši dobyto; dobyt, -a, -0; do
bytý, -á, -é;
exspectáre; sup.: exspectátum; partie. perf. pasiv.: exspectátus, -a,
um, [byv] očekáván, [byvši] očekávána, [byvši] očekáváno;
očekávaný, -á, -é;
interrogáre; sup.: interrogátum; part. perf. passiv: interrogátus,
-a, -um, [byv] otázán (tázán), [byvši] otázána (tázána), [byvši]
otázáno (tázáno); (o)tázaný, -á, -é;
oppugnáre; sup.: oppugnátum; partie. perf. passiv.: oppugnátus,
-a, -um, [byv] dobýván, obléhán atd.; dobývaný, obléhaný, -á, —é.
*

1. Romulus podnicen prudkým hněvem zabil nešťastného bratra.
— 2. Hospodář, byv probuzen ze spánku, zavolal otroka. ——
3. Hos

podyně, byvši probuzena ze spánku, zavolala služku. — 4. Lepší
jest jistý mir než kýžené (: očekávané) vitězství. -— 5. Zbaveni
pout (v lat. ablativ) budeme sloužiti (budeme oddáni) pravdě. —
6. Hannibal, byv zpět povolán od kartaginského senátu do Afriky,
utkal se v boji u Zamy se Scipionem. — 7. Alexander dlouho marně
obléhaného města Tyru konečně dobyl. — 8. Řádní občané upevňují
(zabezpečují) obec ve zmatek uvedenou od nešlechetných (občanů).
— 9. Abdéřané, sužovani (usouženi) množstvím žab a myší, vystě
hovali se z domova. — 10. Hoch, který se snaží doběhnouti k vy
touženému cili, mnoho se namáhal a nalopotil.
11. Rómáni Carthaginem et Corinthum eódem annó expugnávě
rnnt. — 12. Si duo faciunt idem, nón est idem. — 13. Multi hominěs
saepe eódem diě de' iisdem rébus nón eádem sentiunt. — 14. Si piger
eris, molestus tibi ipsi eris. Si pigri eritis, molesti vóbis ipsis eritis.—
15.—L. Quinctius Cincinnátus, senátor Rómánus, agrós suós ipse,
ut cěteri Rómáni antiqui, arábat; quantus věró fait illius arátóris
amor patriae! — 16. Scipió et Hannibal clárissimi imperátórěs
illius temporis fuěrunt, ille Rómánórum, hic Cartháginiěnsium. —
17. Fráter meus et tuus amici sunt. Quárě tam fidi amici sunt?
Eódem diě eiusdem anni náti sunt. Eandem scholam frequentant.
In eódem scamnó sedent. Iisdem rébus gaudent, iisdem rébus do
lent. Idem animus in iis est; eórum fortúna eádem est.
*
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Slova, 'která se kladou v platnosti podstatných jmen, ač nejsou
podstatnými jmény, pokládají se za neutra; na př.:
Je-li infinitiv podmětem, přísudkové adjektivum se klade do
neutra singuláru. — Dulce et decórum est pró patria mori. Sladké
a čestné jest zemříti za vlast.
Ultimum vale! Poslední s Bohem!
Jména

písmen

jsou neutra.

Longum

>>a<<.
Dlouhé >>a<<.

| Obojrodá, commůnia. |
Substantiva, označující osobu, která mají týž tvar pro rod muž
ský í ženský, slovou »obojrodá, commúniaa; značí-li muže, jsou
maskulina, značí-li ženu, jsou feminina.
Příklady :
Artifex clárus, m., slavný umělec; artifex clára, f., slavná uměl
kyně; (I, 438);
auctor nótus, m., známý původce; auctor nóta, f., známá pů
vodkyně;
civis bonus, m., dobrý občan; aims bona, f., dobrá občanka; (I,
334, 350);

comes fidus, m., věrný průvodce; comes fida, f., věrná průvod
kyně (I, 390);
com'una: bonus, m., dobrý manžel; coniunx bona, f., dobrá man—
želka;
cústós fídus, m., věrný strážce; cústós fída, f., věrná strážkyně;
(I, 251);
dux praeclárus, m., přeslavný vůdce; dux praeclára, f., přeslavná
vůdkyně; (I, 218);
hěrěs uótus, m., známý dědic; he'rěs nóta, f., známá dědička;
(I, 233);
hostžs captus, m., zajatý cizinec, nepřítel; hostie capta, f., zajata
cizinka; (I, 350);
incola, m., obyvatel; incola f., obyvatelka; (I, 42);
parěns, m., otec; parěns, f., rodička, matka; (I, 463);
sacerdós pius, m., zbožný kněz; sacerdós pia, f., zbožná kněžka;
(I. 394):
testis meus, m., můj svědek; testis mea, f., má svědkyně;
vátěs clárus, m., slavný věštec; vátěs clára, f., slavná věštkyně;
(I, 353);
m'ndex, m., osvoboditel, spasitel; mstitel; vindex, f., osvoboditelka,

mstítelka.

| Přechylna, móbilia. |
Substantiva, která mají společný kmen pro mužský i pro ženský
rod, avšak jinou koncovku pro mužský rod, jinou koncovku pro
ženský rod, slovou >>přechylná,móbílía<<.Jsou to jména osob i zvířat.

Příklady:
Magister bonus, m., dobrý učitel; magistra bona, f., dobrá uči—
telka; (I, 69, 42);
rča: íústus, m., spravedlivý král; rěgína íú-sta, f., spravedlivá
královna; (I, 194, 36);
amícus, m., přítel; amica, f., přítelkyně; (I, 494, 102);
avus, m., děd; avía, f., babička; (I, 130, 120);
m'mtíus, m., posel; núntía, f., poselkyně; (I, 320);
adíútor, m., pomocník; adíútríw, f., pomocnice;
víctor, m., vítěz (muž); víctríw, f., vítěz (žena); (I, 366);
servus, m., otrok; serva, f., otrokyně; (I, 68), 42);
domínas, m.,“pán, hospodář, vládce, vladař, panovník; domína, f.,
pani, hospodyně, vládkyně; žena, dáma; (I, 69, 77).

*
Poznámka. Ze starších učebnic ——
před 50 lety ——
se kdysi studenti

učili rodovým pravidlům ve verších. Pro zajímavost otiskuji zde
některé z těchto veršovaných rodových pravidel.
»Mužského<<jsou vždycky rodu

jména mužův í národů,
jako jsou “vždy k němu čtena
měsíců, řek, větrů jména.
Zeny, města, země, stromy
»ženská<<jsou, jakož í ostrovy.

00 se nedá skloňovatí,
k >>střcdním<<hled' počítati.

Čím se značí muž í žena,
to »commůne<<podle jména.

(Pokračování na obálce 4. sešitu)
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Předběžná zkouška.

|

Předběžná zkouška z příslušného jazyka (z latiny, resp. z řeč
tiny), po případě též z úvodu do filosofie, koná se před vlastní zkouš
kou dospělosti.
Předběžnou zkoušku jest vykonati hned po vyřízení kandidátově
žádosti za připuštění ke zkoušce, nejdéle však do týdne před pí
semnou zkouškou dospělosti.
Účelem předběžné zkoušky jest zjistiti kandidátovu znalost mluv
nice přislušného jazyka (latiny, resp. řečtiny) a schopnost pře
ložiti snazší tekst cizojazyčný (latinský, resp. řecký) do jazyka
vyučovacího.
'
Nadto jest v jazyce latinském (jde-li o doplňovací zkoušku do
spělosti z jazyka latinského) kandidátovi uložiti překlad z jazyka
vyučovacího do jazyka latinského.
Pokud se týká úvodu do filosofie, jest předběžnou zkouškou,
byla-li kandidátovi uložena, zjistiti znalost tohoto předmětu.
Nevyhoví-li zkoušenec při předběžné zkoušce z jazyka latinského
(resp. řeckého) požadavkům zkušebního řádu, budiž z dalšího vý
konu zkoušky pro příslušné období vyloučen.
Nevyhoví-li zkoušenec při předběžné zkoušce z úvodu do filo
sofie, budiž připuštěn k dalším zkouškám a k vykonání opravné
zkoušky z úvodu do filosofie budiž mu povolena lhůta dvou měsíců
po vykonání ústní zkoušky dospělosti.
Předběžná zkouška vykonaná s úspěchem platí pro písemné a
ústní zkoušky dospělosti nejdéle po dobu jednoho roku.
Nepodrobí-lí se kandidáti písemné a ústní zkoušce dospělosti nej
déle do jednoho roku po zkoušce předběžné, pozbývá předběžná
zkouška platnosti.
|

Písemné zkoušky. |

Písemné zkoušky dospělosti se konají v rozsahu, předepsaném pro
interní žáky ústavu, a to v letním období zpravidla v dubnu sou
časně s písemnými zkouškami ostatních abiturientů příslušné střední
školy, v druhých dvou obdobích nejpozději týden před ústavními
zkouškami.
O písemné zkoušce se sepíše protokol.
Nedostatečný výsledek písemné zkoušky dospělosti z jazyka la
tinského (resp. řeckého) nebrání, aby kandidát byl připuštěn k ústní
zkoušce dospělosti z tohoto jazyka v témž období.

V 1000

Latin

5 |(Y SLOVECH
Pro pokročilé.

Napsal profesor Josef Bradáč.
Všechna práva vyhrazena.
Vydává Zemědělské knihkupectví A. Neubert v Praze.

9. HODINA.
Rok, měsíc, den.
Vypracování. — (Viz str. 46!)
Rok, měsíc, den. ——(Viz str. 46!)

——Za nejstarších

dob u Ri

manů byl rok (deseti měsíců :) desetiměsiční. Jména měsíců jsou
římského původu. Ale již za králů římský rok měl dvanáct měsíců.

Jména dvanácti měsíců jsou: Ianuarius (:leden), Februarius (:
únor), Martius (: březen), Aprilis (= duben), Maius (: květen),
Iunius (: červen), Iulius (: červenec),Augustus (: srpen), Sep
tember (: záři), October (: říjen), November (:listopad) a De
cember (: prosinec).

U Římanů s počátku březen byl první měsíc roku, duben byl
druhý měsíc, květen třetí, červen čtvrtý, kvintilis pátý, sextilis
šestý, záři sedmý, říjen osmý, listopad devátý a prosinec desátý
(měsíc). Kvintilis, pátý měsíc, později slul Julius, nebot' vojevůdce
Gaius Iulius Caesar se narodil v tomto měsíci. Sextilis, šestý měsíc,
byl podle císaře Augusta nazván Augustus.
První den měsíce se jmenoval Kalendy. Sedmý den měsíců břez
na, května, července a října slul Nony; patnáctý den týchž měsíců
se jmenoval idy.
V měsících lednu, únoru, dubnu, červnu, srpnu, záři, listopadu
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a prosinci nony byly pátého dne měsíce, idy byly třináctého dne
měsíce.
Den jest doba dvaceti čtyř (čtyřiadvaceti) hodin. Měsíc má
třicet nebo jedenatřicet dni (třicet jeden den); jediné měsíc únor má
dvacet osm (osmadvacet) dní; v přestupném roce má měsíc únor
dvacet devět (devětadvacet) dní. Rok jest doba tří set šedesáti
pěti nebo tří set šedesáti šesti dní.
Měsíc jest dvanáctá část roku. Den jest třistá šedesátá pátá část
roku.
V měsíci březnu jest počátek jara, v červnu (je počátek) léta,
v září (je počátek) podzimu, v prosinci (je počátek) zimy.
V měsíci dubnu počasí je brzy jasné, brzy deštivé.
V kterém roce po Kr. žijeme? Žijeme v roce 1936 po Kr.
Římané roky počítali od roku založení města (Říma), kterýžto
rok byl před Kr. 753 (sedmistý padesátý třetí).
'

Poznámka :
Gaius Iulius Caesar, který provedl opravu kalendáře, učinil
prvnim měsícem roku měsíc leden — (do té doby byl prvním
měsícem březen) — protože římští konsulové již od roku 153
př. Kr. nastupovali na úřad dne 1. ledna. Již za živobytí Caesarova
r. 44 př. Kr. k návrhu M. Antonia bylo usneseno, aby se měsíc
Quintilis napříště k poctě Caesarově jmenoval Iulius. Když pak se
později i císař Augustus zasloužil o úpravu kalendáře, usnesením
senátu bylo dáno měsíci, dotud zvanému Sextius, jméno Augustus,
takže jména obou reformátorů kalendáře dále žijí v jejich díle.

Passivní perfektum.
Passivní plusquamperfektum.
Passivní futurum II. ( exáctum).

Passivní

perfektum

(minulýčas v rodětrp

ném) se skládá z passivního perfektního participia a z pré
sentních tvarů slovesa »sum, esse<<.

Passivní plusquamperfektum

(předminulý

čas v rodě trpném) se skládá z passivního perfektního
participia a z imperfektních tvarů slovesa »sum, esse<<.

Passivní

futurum II. (exáctum) (druhý

budoucí čas, budoucně skonalý čas v rodě trpném) se
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skládá z pasivního perfektního participia a z budoucích
tvarů slovesa »sum, esse<<.

Indicáti'vus perfect-i passíví.
Oznamovací způsob času minulého

rodu trpného.

Indicátívus

perfectí

passiví (oznamovací

způsob času minulého rodu trpného) se skládá z passiv
ního perfektního participia a z présentního indikativu
pomocného slovesa »sum, cs, est, sumus, estis, sunt<<.
Zopakujte, co bylo pověděno o perfektu v I. díle na str.
208, 210, 211!

Do češtiny se passivní perfektní indikativ překládá m i

nulým časem sloves dokonavých v rodě
t r p n ě m. Někdy ovšem nelze v češtině k trvacímu slo
vesu utvořiti příslušné d o k o n a v ě sloveso; tu si při
překladu počínejte obdobně, jak bylo pověděno v I. díle
na str. 210!

Příklady passivního perfektního indikativu pravidel
ných sloves první konjugace s českým překladem:
Iaudáre:

ěducáre:

ornáre:
celebráre:

laudátus sum,
laudáta sum,
laudátum sum,
ěducátus sum,
ěducáta sum,
ěducátum sum,
órnátus sum,
órnáta sum,
órnátum sum,
celebrátus sum,
celebráta sum,
celebrátum sum,

byl jsem pochválen,
byla jsem pochválena,
bylo jsem pochváleno,

byl jsem vychován,
byla jsem vychována,
bylo jsem vychováno,
byl jsem ozdoben,
byla jsem ozdobena,
bylo jsem ozdobeno,

_v—
___/_
—v—Í
_v—

,—A—
_A—
f—A—
[_A—

byl jsem veleben,
byla jsem velebena,
bylo jsem velebeno.

Časujte ve všech osobách passivní perfektni indikativ
slovesa >>Zaudáre<<
latinsky

a česky!

Singulár :

.laudátus, a, um sum
UDMH

. laudňtus, a, um &$

byl (-a, -0) jsem
! pochválen,
byl (-a, -o) jsi

. laudňtus, a, um est

byl

('a, “O)

J

('a) “O)

Plurál:

.laudáti, ae, a sumus
.laudáti, ae, a estis
3. laudáti, ae, a sunt

[\Dl—l

byli (-y, -a) jsme

,

_

byli (-y, -a) jste

!pochvalem,

byli (-y, -a)

]

(-y, -a)

V tomto spojení se passivní perfektni participium vždy shoduje
s podmětem věty v rodě, čísle a pádě. Ve větách bezpodmětných
jest slovesný tvar ve 3. osobě singuláru, passivní perfektní partici

pium jest v singuláru neutra, na př. pugnátum est : bylo bojováno.

Časujte latinsky a česky passivní perfektní indikativ:
ěducátus, a, um sum, byl jsem vychován;
órnňtus, a, um sum, byl jsem ozdoben;
celebrňtus, a, um sum, byl jsem veleben.

| Slovník (ll.—16. úloha).|
accůsó, áre, dví, átum, 1., a) ža
lovati, obžalovati; b) vésti si
stížnost, obviňovati, činiti
výtky; tupiti; aliquam pró
ditiónis accúsáre, obžalovati
někoho ze zrady, z,velezrády
ácriter, a) ostře, bystře; b)
prudce, rázně, horlivě, důtkli
vě; c) prudce, přísně, náruži
vě, divoce

adóró, áre, dví, átum, 1., prositi,
(o pomoc) vzývati; modliti se
(aliquam, k někomu); klaněti
se

adůlátió, iónis, f. (III.), licho
cení, pochlebováni, patolízal
ství
adulěscentia, ae, f. (I.), mladost,
mládí, jinošství, jinošský věk

(věk asi od 17 do 30 let); (*
aduléscencija)
aestimó, áre, dvi, átum, 1., a)

odhadovati; b) ceniti, vážiti,
posuzovati; c) vážiti si; d) po
kládati (za něco), souditi
agere (I. 500); tempus agere,
tráviti čas
Ágěsiláus, Jdi, rn. (II.), Agesi
laos, (r. 442—357 př. Kr.),
slavný král spartský; r. 394
př. Kr. porazil u Koroneie
spojené Thebany a Argejské
a po uzavření míru snažil se

udržeti převahu Sparty vŘec
ku. Agesilaos spravoval Spar
tu za doby největší její slávy,
ale i největšího jejiho poníže
ní; řídilt' obranu Sparty, ohro
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žené vpádem thébského voj
ska vedeného Epameinondou,
jehož útok odrazil. Žil a šatil

coniůró, áre, dvi, átum, 1., a)
společně přisahati; konati při
sahu společně při praporu;
se skromně; ještě za doby Plu—
b) přísahou se zavázati, spo
tarchovy se s úctou“ ukazova
jiti se (k boji); o) spiknou
tise; (z)osnovati spik
lo ve Spartě jeho prosté kopí.
nutí, srotiti se, vzbouřiti se;
alligó, áre, dvi, átum, 1., přiva
com'úrátus, přisahav(ší) ; spik
zovati, uvazovati;
svázati,
lý; com'úrátž, órum, m. (II.),
poutati, vázati; zavázati; ob
spiklenci
vazovati
Anacharsis, Anacharsidis,
m. cónstantia, ae, f. (I.), a) pev—
nost, stálost, souhlasnost, dů
(III.), Anacharsis, skytský
kníže, jenž za časů Solono
slednost;_ b) pevnost, vytrva
lost, odhodlanost, neohrože
vých cestoval po Řecku; bý
nost
val někdy počítán mezi sedm
mudrců
coróna (I, 61); coróna cžvžca (viz
str. 51); coróna návális (viz
apud, (předložka s akus.), u (ně
náválžs, str. 104)
čeho), při (něčem, někom)
Arabia, Arabiae, f. (I.), Arabie Coróněa, Coróněae, f. (I.), Ko
(jihoasijský poloostrov)
roneia,Koronea, město v Boio—
tii ve středním Řecku, jiho
Attica, ae, f. (I.), Attika (Ati
západ. od Kopajského jezera,
ka), (krajina ve východním
památné dvěma bitvami; r.
středním Řecku s hlavním
447 př. Kr. porazili tu Boio
městem Athénami)
tové Athéňany, r. 394 zvítězil
Austrália, ae, f. (I.), Australie,
tu Agesilaos nad spojenými
(pátý díl světa)
Thebany a Argejskými
bonum, i, n. (II.), (viz 1, str.
495), statek, majetek, jmění, cupió, ere, (I, 489) ; aliquid
bohatství
(akus.) cupere, žádati si (ně—
čeho), přáti si (něčeho), tou
capió, cm, 3., (I, str. 488); ěmo
žiti (po něčem), bažiti, dych
lumentum capere, bráti, míti
titi (po něčem)
užitek, zisk, prospěch
cůria, ae, f. (I.), kurie, radnice,
castellum, i, 11- (II.),
(malá)
(budova, v níž se římský se
tvrz, pevnost, pevnůstka, baš
nát scházel k poradám) ;
ta, srub
(Caesar byl zabit v radnici,
circumsistó, is, ere, 3., obstupo
zvané curia Pompeia, jež byla
vati, obstoupiti, obkličiti, se
v Římě na poli Martově)
vřiti
concursó, áre, ávi, átum, 1., a) damnó, áre, dvi, átum, 1., odsu
zovati, odsouditi
sbíhati se; b) (ve vojenstviz)
dorážeti, harcovati; c) sem Dánuvius, Dánuviž, m. (II.),Du
tam běhati, pobíhati
naj; (v lat. název horního a
——101—

středního toku řeky Dunaje;
dolní tok v lat. sluje Histar,

Istar)

děběre (viz str. 6); banafz'cia
děběra, býti povinen vděčno

stí, děkovati za dobrodiní
dědiců, dra, dví, átum, 1., (ohla

šovati dar božstvu), zasvěco
vati
děrivó, dra, ávl, átum, 1., a) od
vodňovatí, odváděti (vodu);
b) sváděti, svalovati (na př.
vinu)
dětrimentum,

%, n. (II.)

ujma,

škoda; ztráta, pohroma ; (ve
válce:) válečná nehoda, po
rážka; dětrlmantum capara,
bráti, vzíti, utrpěti ztrátu,
škodu
dímidium, dimidii, n. (II.), po
lovice, polovička, polovina, pů
le; dlmidió (abl.) minor,opo—
lovici menší
dírimó, is, ara, 3., a) rozdělo
vati, oddělovati, rozdvojovati,
rozlučovati, odlučovati, roz

trhávati, odtrhávati, rozvádě
ti; b) rozhodovati, rozsuzo
vati; (rozhodnutím něco) kon
čiti; c) mařiti, rušiti; pře
rušovati

diůturnus,

a, um,

3., dlouho

trvající, dlouhý; trvalý, trvan
livý
dó, dára, dědí, dátum, dáti, dá
vati; lěgěs dare, zákony dá

vati (: stanoviti, určovati)

doleó, és,ěra, 2., (aliquid,akus.),
(viz str. 70), cítiti bolest
(nad něčím, pro něco), trpěti
bolest; rmoutiti se, býti za
rmoucen, truchleti (nad ně

čím, pro něco); želeti, litova
ti (něčeho); bolestně, těžce
nésti (něco)
dolus, l, m. (II.), a) lest; úskok,
podvod, klam; b) úklad, ná
straha; par dolum, lstivě, pod
vodně
dominátió, ióm's, f., a) panování,
vláda, nadvláda; panství; b)
neobmezená vláda, absolutni
vláda, samovláda, despotis
mus, násilná vláda
děnáre aliquam praamió, (I, str.
140, 391), někoho odměnou ob

darovati :

někoho odměniti

ě, ex, (I, str. 132, 133); aliquam
ax alžquá ra" appallára, něko
ho nazývati, nazvati podle ně
čeho
čligó, is, ara, 3., vybírati; vo
liti, vyvoliti
ěmolumentum,

5, 11- (II-):

[Výtě—

žek z mletí]; užitek, zisk, pro
spěch; ěmolumantum capara,
bráti, míti užitek, zisk, pro
spěch
excelló, is,ara, 3., vynikati, před
čiti, převyšovati; vyznamená
vati se
existimó, ára, dví, átum, 1., a)
ceniti, oceňovati; b) souditi,

mysliti,míniti, domnívati

se; o) pokládati,

míti

(někoho za něco); d) (o ně
kom, o něčem) utvořiti si
úsudek, souditi; (něco) posu
zovati; aliquam (předmět) bo
num (doplněk) axístimára,
(vazba 2 akus.), někoho po

kládati

za dobrého; vir

(podmět) axistimátur bonus
(doplněk, (vazba 2 nomin.),
muž jest pokládán za dobrého
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exsilium decem annórum

(gen.

qualitatis), desetileté vyhnan
ství
frůgálitás, átis, f. (III.), a) řád
nost, pořádnost, poctivost, do
brota; b) hospodárnost; š e 

trnost, střídmost

generósus, a, um, 3., a) urozený;
b) (o zvířatech a rostlinách:)
ušlechtilý, čistokrevný, vzác
ný, výborný; 0) (o duchu a
jednání:) šlechetný, velko
myslný, ušlechtilý
graviter, těžce; pádně, silně,
prudce; vážně; přísně; důstoj
ně, důrazně
Hibernia, ae, f. (I.), Irsko
Hispánia, ae, f. (I.), Hispánie
(dnešní Španělsko a Portu
galsko, t. j. poloostrov Pyre

nejský)
illud : onen výrok, ona výpo
věd', ona myšlenka, ono mí
nění; praeclárum žllud Solónis,
onen slavný výrok Solonův
in, (I, 61, 74, 75); bonus in ali
quem, dobrý k někomu, na
někoho
indoctus, a, um, 3., a) neučený,
nevyškolený, nevycvičený; b)

nevzdělaný,

nezkušený

interrogáre aliquid, (I, 56), tá
zati se, dotazovati se na něco
intrá, (předložka s akus.), a)
(o místě:) uvnitř (něčeho);
dovnitř (něčeho); b) (a čase:)
v, za, po, během (nějaké do
by); o) (o počtu:) pod, méně
než
invidus, a, um, 3., závistivý; in
vidus, i, m., závistník

liberáre aliquam aliquá ré, osvo
boditi někoho od něčeho; libe
ráre aliquam ab aliquó, osvo
boditi někoho od někoho; zba
viti, zprostiti (někoho něčeho,
někoho); (viz str. 53)
c. Marius, (I, 442), Gaius Ma
rius, římský vojevůdce a stát
ník, syn nádeníkův z Cereat
blíže Arpina;
(156—86 př.
Kr.). Přes svůj nízký původ
přízni optimata Quinta Caeci
lia Metella postoupil záhy k
vyšším hodnostem, ba dosáhl
i konsulátu, ač byl homo no
vus; po sedmé byl zvolen za
konsula na r. 86, ale zemřel
několik dní po nastoupení na
úřad, prý rozčilením a násled
kem nemírného pití.
mendácium,

mandát,—ii, n. (II.),

a) (úmyslná nepravda), lež;
b) klam, šáleni

meritum, %,n. (II.), zásluha; a)
(čeho si kdo zaslouži:) záslu

ha, mzda, odplata, trest; b)
(záslužný čin:) zásluha, dobro
diní; c) zavinění, vina
metus futúri mali, (I, str. 276,
495), strach, obava 2 budou
cího zla
mirabilis, e, 2., podivuhodný, po
divný, neobyčejný
modus, 5, m.. (1, str. 438), a)

míra; pravá míra, náležitá
míra, mez, umírněnost; b)
způsob; c) pravidlo; d) takt,

rytmus, melodie, nápěv, píseň
montánus, i, m. (II.), horal; (I,
str. 313)
multó, áre, ávi, -átum, 1., poku

tovati, (po)trestati
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multó, (příslovce), mnohem, da
leko; nón multó post, nedlou
ho potom; (viz str. 53)
návális, e, 2., lodní, námořní;
--coróna. návális, lodní věnec, t.
j. věnec znázorňující lodní zob
ce, jehož se dostávalo vítězi
v námořní bitvě
nómináre aliquem (předmět) sa
pientissimum (doplněk), [I.,
501; vazba 2 akus.], jmenova
ti, nazývati někoho nejmou
dřejším; vir nóminátur sapien
tissimus, [vazba 2 nomin.],
muž jest nazýván nejmoudřej
ším; (viz str. 36)
Numidia, Numidiae, f. (I.), Nu
midie, starověká země v sev.
Africe, zvaná podle Numidů,
kočovného národa
occidere, (str. 72); sól occiděns,
zapadající slunce
odium, odii, n. (II.), a) nenávist,
zášti, nelibost; b) protivné,
odporné chování; o) nenávi
děná osoba
oriěns sól, vycházející slunce;
(I, str. 498)
origó Phrygia, (I, 320), původ

fryžský, z Frýgie
pars (I, 348, 481); maior pars,

větší část :

většina; pars

orbis terrárum, díl světa
Parus, (I, 260)
Pelopidas, ae, m. (I.), Pelopidas,
státník &.vojevůdce thebský;
za oligarchického převratu v
Thebách utekl se r. 382 do
Athén a pomocí Athéňanů o
svobodil Theby r. 379/378. Po
tom stál v čele thebské poli
tiky spolu s Epameinondou;

zřídil t. zv. „svatou četu“; r.
371 zasloužil se o vítězství

nad Sparťany u Leukter; padl
r. 364 u Kynoskefal jako vůd
ce thesalského vojska proti
Alexandrovi, tyranovi ve Fe
rách.
Peloponněsiacus, a, um, 3., pelo
ponneský; belló Peloponněsia

có, za peloponneské války;
(válka trvala od r. 433 do r.
404)
per multós annós, (I, 420); per
ducentós annós, po dvě stě let
percipió, is, ere, 3., a) uchopiti,
chytiti; (do sebe) přijímati,
pojímati; b) přijímati, dostá
vati, obdržeti, nabývati, zís
kávati; c) vnímati, znamenati,
cítiti, pociťovati, zažíti; a)
chápati, pochopovati; osvojo
vati si, učiti se, poznávati
perditus, a, um, 3., a) zahubený,
ztracený; b) zničený, nešťast
ný, ubohý, neblahý, zmořený;
o) ničemný, špatný, daremný,
zkažený
pestis, is, f. (III.), a) nakažlivá
nemoc, nákaza, mor; morová
rána, epidemie; b) zkáza,
zhouba, záhuba, neštěstí; c)
(o osobách a zvířatech:) pří
šera, ohava, netvor, hlíza
Fharsálus, 5, f. (II.), Farsalos,
město v Thessalii v sev. Rec
ku; v okolí Farsalu svedl Cae
sar 8. srpna 49 př. Kr. roz
hodnou bitvu s Pompeiem, v
níž byl Pompeius poražen.
Phrygius a, um, 3._ (* frygijus),

fryžský, (z Frygie); Phrygia,
ae, f., Frygie, název dvou ze
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mi v Malé Asii; Malá Frýgie
byla na březích Hellespontu.
Velká Frýgie byla na východ
od Lydie a byla původně sa
mostatný stát; postupně se
dostala pod vládu lydskou,
perskou, makedonskou a per
gamskou; konečně se stala
římskou provincií.
Písistratus, ?, m. (II.), Pežsistra
tos, athénský tyran (s dvojím
přerušením od r. 560—528/7);
vládl mírně, pečoval o blaho—

byt venkovského občanstva,
stavební
činnosti zvelebil
Athény; ústavu Solónovu po
nechal v platnosti, ale dbal
toho, aby nejvyšší úřady byly
obsazeny jeho příbuznými a
přívrženci; vládu zůstavil sy
nům Hippiovi a Hipparchovi.
Poenus, ?, m. (II.), Pun, Karta.
giňan; Poení, Punové, (zvaní
tak jako potomci Foiničanů);
Kartago (Karthago) byl ná
zev města a starověkého stá
tu v severní Africe (v dneš
ním Tunisu); Římané vedli s
Kartaginci
tři války, zv.
„punské války“, z nich 1.
byla v letech 264-—241př. Kr.,
2. válka r. 218—201 př. Kr.,
3. válka r. 149—146 př. Kr.;

pádem Kartaga zanikla říše
kartaginská, z jejího území
Římané zřídili novou provin
cii, jež nazvána Africa, s hlav—

nim městem Utikou.
Pomponius, Pompónň, m. (II.).
jméno plebejského rodu řím
ského; z tohoto rodu vynikl
zejména Titus Pomponius At

ticus, římský dějepisec, finanč
ník a nakladatel, (r. 109—32
př. K.), důvěrný přítel M. Tul
lia Cicerona a Kornelia Ne

pota; význam pro literaturu
měla jeho činnost nakladatel
ská; knihy jim vydávané byly
rozmnožovány jeho otroky
opisovám'm.
praemium, (I, 140) : praemió
dónáre, odměniti
prímó, (a čase:) s počátku, nej
prve, nejdříve, zprvu; (o mí

stě:) vpředu, na kraji
procul, a) daleko, vdáli, opodál,
stranou; b) zdaleka, zdálky,
POVZdáleČÍ; c) vzdálen;

nón

procul ab aliquá ré, nedaleko
od něčeho

próditió, iónis, f. (II.), zrada,
vyzrazení, prozrazení; zrád
nost, zrádcovství
propinquus, a, am, 3., (* pro
.pi-nkvus), a) (o místě:) blíz
ký; b) (o čase:) blízký, brzký,
nastávající
propinquus, i, m., příbuzný
půblicě, (I, 336), veřejně, jmé
nem obce, z usnesení obce,
z rozkazu obce; úředně; v zá

jmu obce; nákladem obce, na
státní útraty; (viz str, 53.)
Půnicus, a, am, 3., (starši tvar
Poenicus), (někdy též Pům'

ceus), punský (:

kartagin

ský); (viz Poení!); (protože
Foiničané vynalezli nach, od

tud též:) púnicus : purpuro
vý,

nachový;

Půnicó

belló,

(abl. čas.), za punské války
putáre, (str. 22); aliquam (před
mět) peržculósum (doplněk)
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provedl reformu ústavy v
putáre, (vazba 2 akus.), něko
Athénách. Jako básník sklá
ho pokládati za nebepečného;
vir (podmět) putátur félix
dal elegie, iamby, básně pří
ležitostné i mravoučné.
(doplněk), (vazba 2 nomin.),
muž jest pokládán za šťast— Spartáni, órum, m. (II.), Spar
ného
ťané; (též:) Spartiátae, drum,
m. (I.)
quantč, o kolik, oč; quantó —
tantó, o kolik, oč — o tolik;
superbus, a, um, 3.. (I, 142), a)
čim — tim
(nad jiné) vyvýšený, vysoko
quó, (tázací-) kam? nač? k če
se pnoucí, vztyčený; b) pyš
ný, hrdý, zpupný, na—
mu? (neurčité:) někam, kam;
(vztažné:) kam; (vztaž. spo
dutý; c) vynikající, vznešený,
jovacž:): a tam
nádherný, skvostný
quó, čímž; a tim; (při kompa
superb, áre, dvi, átum, 1., a)
vynikati, čniti, strměti; b)
rativu:) čím; quó _ eó, čím
——tím
vynikati. předčiti, (z )vitěziti,
renovč, áre, dvi, átum, 1., obno
míti vrch, nabýti vrchu; c)
vyskytovati se, býti v nadbyt
viti; občerstviti, osvěžiti; (a
řeči:) opakovati
ku, v hojnosti; d) zbývati; e)
překročiti, přejití, přestou
repugnó, áre, dvi, átum, 1., od
porovati, protiviti se; nesou
piti, proniknouti; f) překonati,
přemoci; přestáti, přetrpěti;
hlasiti, vzpírati se
snésti
Salamínius, a, um, 3., salamin
talentum, %, (II.), (genit. plur.
ský: (Viz I, 443)
obyčejně talentúm), t a l e n t,
sánus, a, um, 3., a) (tělesně:)
(řecká jednotka váhy, 20 až
zdravý; b) (duševně:) zdra
40 kg podle rozličných států;
vý; rozumný, rozvážný, mou
atický talent činil 26 kg; po
drý; c) (o řeči:) zdravý, při
zději byl talent početní jed
rozený
notkou měny; nebyla to mince,
servus origine Phrygiá, (abl.
nýbrž slovo to značilo hod
qualitatis), otrok fryžského
'notu množství stříbra, váží
původu, původem z Frýgie
cího 1 talent; v Attice talent
simulátió, ióm's, f. (III.). a) pře
značil váhu 26 kg stříbra;
tvářka, licoměrnost, pokryt
základni jednotkou attičké
ství; b) předstírání, záminka
měny byla stříbrná drachma;
Soló neb Solón, ónis, m. (III.),
1 talent : 6000 drachem; v
Solón, athénský státník, zá
5. století př. Kr. stačilo
konodárce a básník, (kol r.
skromné rodině k denni obživě
624—560/59 př. Kr.); pochá
půl drachmy)
zel z královského rodu, ale z tamen, přece; ale přece, přece
rodiny nepříliš zámožné; byv
však, nicméně; však; (po větě
zvolen na r. 594/3 archontem,
připustkové )
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tanto, o tolik, o to, tím; (viz
quantó)
terrestris, 6, 2- (III-), zemSký
pozemský, pozemní
'l'hěbání, órnm, m. (II.), Theba
né, (obyvatelé města Theb);
(I, 178)
vaoó, áre, dvi, átum, 1., (I, 241);

cnlpá (abl.) vacáre, býti prost
viny, nemiti viny, býti bez
viny

verberó, áre, dvi, átum, 1., a)
šlehati, mrskati (metlou, bi
čem, důtkami), bičovati, biti;

b) týrati, trápiti, napadati; c)
bíti, tepati, tlouci, udeřiti
vetustus, a, um, 3., starý, staro
dávný, starobylý; starožitný;
starosvětský
vetus (I, 475); komparativ ve
tustior, vetustius (* vetusty

vallum, %,n. (II.), a) srub, ná

jor, vetustyjns); superlativ
veterrimus, a, um

sep, val; b) ohrada; c) hrad
ba, záštita, ochrana
velut, velutí, jako, jakoby
vendó, is, ere, 3., a) prodávati,
prodati; b) pronajimati; c)
prodávati v dražbě, dávati do
dražby; d) nečestně prodávati,
zaprodávati; e) obchodovati,
kupčiti, kramařiti; f) dopo
ručovati ke koupi, dělati re
klamu, vychvalovati

vexó, áre, ávi, átum, 1., a) su
žovati, trápiti, trýzniti, utis
kovati, tisniti, svírati; znepo
kojovati; b) pleniti, pustošiti,
řáditi; c) (slovy:) dotirati,
napadati; (I, str. 445)
vocó, áre, dvi, átum, (I, 287);
in summum periculum vocáre,
uváděti, přiváděti do nejvyš
šího, svrchovaného nebezpe
čenstvi

| 11. úloha. — (Viz str. 139!)
Přeložte do češtiny!

1. Quad sědulus erás, á magistró laudátus es. Puer sé
dulus &magistró laudátus est. Puella sědula á magistrá
laudáta est. Pueri sěduli á magistňs laudňt'í sunt. Puellae
sědulae á magistrá laudatae sunt.
2. Terra nostra ab hostžbus ferró ignique vastáta est.
Oppidum vestrum ab hostžbus vastňtum est. Agri nostri
ab hostžbus vástátí sunt.
3. Cůr a té accúsátus sum? Cůr á vóbis accusáti sumus?
— 4. Parvá scintilla saepe magnum incendium excitátum
est, magna incendia saepe excžtáta sunt. — 5. Puella ex
somn-ó excžtáta est; puellae ex somnó excitátae sunt;
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liberi ex somnó excžtáti sunt. — 6. Ignósce ei, a quó vžolá
tus es. Ignóscite eis, á quibus violáti estis. — 7. Miltiadés,

qui Athénás tótamque Graeciam Persárum dominatióne
liberáverat, & civibus suis próditiónis accúsátus et dam
nátus est. — 8. Ciceró pater patriae appellátus est, quod
urbem Rómam interitů liberaverat. — 9. Multi militěs
pugnantěs in proelió vulneráti sunt; victória militum
fortiter pugnantium celebráta est; hostěs vulneráti aut in
pugna aut in fuga & nostris militibus necáti sunt. — 10.
Rei půblicae Athéniěnsium á Solóne lěgěs dátae sunt. —
11. Důcis Virtůte ex magnó periculó serváti estis, civěs! —
12. Virtus ex viró appelláta est. — 13. Primus diěs měnsis
nómžnátus est Kalendae. — 14. Alexandria, nóbilissima
Aegypti frůgiferae urbs, ex nómine rěgis Alexandri Magni
appelláta est. — 15. Ad ea, quae žnterrogáti estis, respon
děte! — 16. Cervus celeritáte crůrum gracilium ex magnó
periculó servátus est. — 17. Civěs, qui novis lěgibus re
pugnaverant, gravibus poenis multáti sunt. ——
18. Dux in
proelió graviter vulneratus nón procul ab eó locó, quó

animum effláverat, humátus est. — 19. Urbs hostium
expugnáta est. — 20. Cópiae hostium fugátae sunt. — 21.
Cůrá duórum Arpinátium,
R—ómanaserváta

est. -—

Marii et Cicerónis, r—ěspůblica

22. In Hispániá per ducentós annós dimžcátum est. —
23. Apud Thermopylas diů acriter pugnátum est. —
24. Aristid-ěs, vir omnium iůstissimus, quamquam excel
lěbat abstinentia, tamen ab Athěniěnsibus exsilió decem
annórum multátus est. — 25. Děmostheněs et Ciceró
a doctis principěs órátórum existžmátž sunt. — 26. Caesar
a coniůrátis in curia necátus est. — 27. Aesópi nómen
certě multis vestrum nótum est; praeclarus hic poěta fuit
Graecus servus origine Phrygia, sed & dominó propter
ingenium suum liberátus est. — 28. R-ómulus a populó
Rómánó propter ingentia merita velut pater amátus est.
— 29. Morte r-ěgis Codri Athénae magnó periculó liberá
tae sunt. — 30. Meritó frůg'alitás mater bonae valetůdinis
appelláta est.
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Vyhledejte ve větách 11. úlohy slovesné tvary v indikativu plus
quamperfekta a určete dějový poměr věty vedlejší k větě hlavní!
Vyhledejte a určete ve větách 11. úlohy participia! Vyhledejte
ve větách 11. úlohy vazbu dvojího nominativu, celkový genitiv,
ablativ vlastnosti! Vyhledejte bezpodmětné věty a určete jejich
určité sloveso!
Zopakujte vazbu sloves liberáre (věty 7., 29), accusáre (v. 7.),
appelláre (v. 12, 14), interrogáre (v. 15.)!
:|:

Poznámka: Vyskytnou-li se ve větě dva určité passivni tvary
perfektni (nebo více určitých passivnich tvarů perfektních), jež se
vztahují k témuž podmětu, klade Latinik ——
podobně jako Čech —
tvar pomocného slovesa >>esse<<
jen jednou.

Byl jsi pochválen a odměněn.
Sokrates byl obžalován,

odsouzen a smrtí potrestán.

Laudátus et praemió dó
nátus es.
Sócratěs accúsátus (et)

damnátus (et) morte mul
tátus est.

Totéž platí i o passivnim plusquamperfektu & passivnim fu

turu II.

Jiný příklad viz v 11. úloze (věta 7.)!

12. úloha. _- (Viz str. 141!) |
Přeložte do češtiny!

1. Asinus á servó verberňtur, verberábátur, verbe
rátus est, verberábitur. — 2. Templum vástátum re
novátur, renovátum est, renovábitur. — 3; Equi á servis
alligantur, alligábantur, alligáti sunt, alligábuntur. —
4. Avi morbus propinquis nůntiátur, nuntiátus est, nún
tiábitur. — 5. Post pugnam mortui Germáni cremábantur
et humábantur. Post pugnam mortui Germáni cremáti et
humáti sunt. — 6. Cónstantiá diúturnae quoque molestiae
superantur, superábantur, superátae sunt, superábuntur.
— 7. Aqua á Rómánis ex rivis saltuum propinquórum in
oppida děrivábátur, derivátu est.
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Přeložte do latiny!

8. Pelopidas osvobodil Theby; Theby byly osvobozeny
od Pelopidy. — 9. Agesilaos obrátil Thebany u Koroneie
na útěk. — 10. Alexander Veliký dlouho obléhal (perf.)
foinické město Tyros a konečně (ho) dobyl. Foinické mě
sto Tyros dlouho bylo obléháno (perf.) od Alexandra Ve
likého a konečně (od něho) bylo dobyto. — 11. Caesarovi
vojínové dobyli mnoho gallských měst; mnoho gallských
měst bylo dobyto Caesarovými vojíny. — 12. Pompeius
byl zahnán na útěk od Caesara u Farsálu; mnoho Caesa
rových vojínů bylo poraněno v boji. — 13. Sparťané ob
žalovali & odsoudili Pausaniu. Pausanias byl obžalován
a odsouzen od Sparťanů. — 14. Lakedaimonští za pelopon
neské války zpustošili Attiku. Za peloponneské války
Attika byla zpustošena od Lakedaimonských. — 15. Ří
mané zbudovali na Kapitolském vrchu veliký chrám. Ve
liký chrám byl Římany zbudován na Kapitolském vrchu.

10. HODINA.
Nepravidelné stupňování.
(Viz str. 10, 12, 19, 20!)

Několik adjektiv tvoří jednotlivé stupně od různých
kmenů. Jsou to adjektiva: »bonus, malus, magnus, parvus,
multus<<.

Positiv:

Komparativ:

Superlativ: '

bonus, bona,
bonum,
dobrý
malus, mala,
malum,

melior, melius,
lepší
(viz str. 72)
peior, peius,
(* pej-jor, pej-jus)

Optimus, optima,
optimum,
nejlepší
pessimus, pessima,
pessimum,

zlý, špatný
magnus, magna,

horší
maior, maius,

nejhorší
maximus, maxima,

magnum,

veliký

(* maj-jar, maj-jas)

větší
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maximum,

největší

parvus, parva,
parvum,
malý

minor, minus,
menší

minimus, minima,
minimum,
nejmenší

(singulár :)

multus, multa,
mul tu m,

mnohý

plůs :“ víee;
(plural :)

plůrěs, plůra,
více, četnější

(singulár :)

plůriinnm.?
neJV1ce, ,

(plural:)
plůrimí, ae, a,
nejvíce, nejčetnější

Skloňujte tyto komparativy!
Singulár:

G.
D.

m'elius, peior,
peius, maior,
maius, minor,
minus, —,
plus;
( melior,
melióris, peióris, maióris, minóris, pluris;
melióri, peióri, maióri, minóri, —;
meliórem, peiórem, maiórem, minórem, ——,

Ak“ ímelius, peius, maius, minus, plus;
Abl. melióre, peióre, maióre, minóre, _.

Plurál:

G.
D.

melióra, peióra,
plum;
ímeliórés,
peiórés,maióra,
maiórés,minóra,
minórés,
plurěs,
meliórum, peiórum, maiórum, minórum, plůrium;
melióribus, peióribus, maióribus, minóribus, plůribus;

Ak. : Nom.
Abl. : Dat.

| 13. ůIOI'Ia. — (Přeložte do češtiny!) — (Viz str. 141!)

1. Bona valětůdó melior est quam magnae divitiae; opti
mum bonum est měns sána in corpore sánó. — 2. Turpis
fuga peior est quam honesta mors (peior est hónestá
morte). — 3. Cimón Athéniěnsis maiórem partem Cypri
insulae occupávit. — 4. Themistoclis glória nón minor in
páce quam in bella"fuit. — 5. Nihil virtůte melius'. — 6.
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Falsó amicó nihil pežus est. — 7. Libri boni džscipuló dili
gentž maius gaudium parant quam ludi pulcherržmž. —
8. Ex duóbus malžs minus malum ělige! — 9. Caněs optimž
magnórum gregum cůstóděs sunt. — 10. Homiuěs perdi
tissžmí, oivěs pessžmž contra cžvžtátem couiůrávěrunt. —
11. Mithridatés máximás classěs aedificávit maximasque

(:

et maximás) cópžáscontra populum Rómáuum pará

m't. — 12. Rěs publica Rómána pržmó minima, posteá
maxima fužt. — 13. Legimus Cicerónis lžbrum »Dě optžmó
genere órátórum<<. — 14. Nótum est tllud sapientžs Ana
charsidis : »Et optima et pessžma pars corporis est lžngua.<<
— 15. Pessžmum genus žužmicórum sunt laudautěs. — 16.
Simulátió amóm's pežor est odtó. — 17. In amicitia nulla
pestžs adúlátžóne mažor; ( žn amicitia nulla pestis mažor
est quam adůláttó ). — 18. Mažóra ěmolumenta quam
dětržmenta á běstižs hominěs capiunt. — 19. Vacáre cul
pá maximum est sólácium. — 20. Maior pars saepe melio
rem vincit.

| 14. úloha.

——
(Přeložte do latiny!) — (Viz str. 142!)

1. Dobré příklady jsou lepší než naučení, nebot! dobrými příklady
mravy i nejhorších lidí často se napravují. ——
2. Ve všech věcech

nejlepší jest míra. — 3. Nad lež nic není horši(ho), nic potupněj
ší(ho). — 4. Špatné knihy jsou nejhoršími společníky mladíků. ——
5. Slunce jest mnohem větší než země. ——6. Sicílie je největší ze
všech italských ostrovů. ——
7. Irsko jest o polovici menší než Bri
tanie. ——
8. Dunaj, Labe a Vltava jsou československé řeky; z těchto
tří řek Vltava je nejmenší řeka. — 9. Řím jest menší než Neapol;
Neapol jest největší ze všech italských měst. — 10. Titus Pom
ponius Attikus byl nejlepším přítelem Ciceronovým. — 11. Obava
z budoucího zla jest horší než přítomné zlo. — 12. Slunce jest větší
než země, měsíc jest menší než země; země jest větší než měsíc a
menší než slunce. — 13. Víno čím jest starší, tím jest lepší. -—
14. Zdraví jest největší statek ze všeho ostatního. —- 15. Lakomec
na nikoho (k nikomu) není dobrý, na sebe (k sobě) jest nejhorší.
-—16. Dobré knihy jsou nejlepšími a nejvěrnějšími společníky hochů.
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— 17. Slon jest největší ze všech pozemských živočichů; slon jest
největší pozemský živočich. — 18. Duch, lepší část nás (našeho
>>já<<),
jest nesmrtelný. — 19. 0 méně závažných (: menších) vě
cech u Germánů se radili náčelníci, o důležitějších (: větších)
věcech všichni. — 20. Afrika jest větší než Evropa, ale menší jest
než Asie, která jest ze všech dílů světa největší; nejmenší ze všech
dílů světa jest Australie.

11. HODINA.
Indicátívus plůsquamperfecti' passíví.
Oznamovací způsob času předminulého
rodu trpného.

Indicátivus plůsquamperfecti passivi
(oznamovací způsob času předminulého rodu trpného)
skládá se z passivního p e r f e k t n í h o participia a
z i m p e r f e k t n í h o tvaru pomocného slovesa »eram,
e'rás, erat, erámus, erátžs, erant<<.
Zopakujte, co bylo pověděno o plusquamperfektu v této
knize na str. 28 až 32, na str. 50!
Do češtiny se passivní indikativ plusquamperfekta
(předminulého času) překládá minulým časem sloves do
konavých v rodě trpném, k němuž někdy připojíme pří
slovce »dřive, dávno, předtím a pod.<<,které ukazuje, že se
děj věty, vyjádřený plusquamperfektem, stal dříve, než
jiný děj minulý, vyslovený bud' větou řídící nebo jinou
sousední větou, a to ať imperfektem at' perfektem. Byl-li
passivní indikativ plusquamperfekta přeložen do češtiny
týmž způsobem, kterým by byl do češtiny přeložen pas
sivní indikativ perfekta daného slovesa, Čech vždy dobře
vycítí, že tento tvar vyjadřuje nejen ukončený děj minulý,
ale i předčasný minulý děj, který se stal dříve, než se stal
minulý děj věty řídící nebo jiné sousední věty.
Příklady passivního indikativu plusquamperfekta pra
videlných sloves první konjugace s českým překladem:
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(dávno, dříve, předtím)
laudáre: laudátus eram, ] [by] jsem pochválen,

laudáta eram,
(byla jsem pochválena,
laudátum eram,Í bylo jsem pochváleno,
(než se stal děj věty řídicí
nebo některé sousední věty),

ěducáre: éducátus eram, ] Í byl jsem vychován,
ěducáta eram, > byla jsem vychována,
ěducátum eram„ bylo jsem vychováno.

Časujte ve všech osobách passivní indikativ plusquam
perfekta slovesa >>laudáre<<
latinsky & česky!
Singulár :
_

1.1audatus, a,um eram
2.1audátus, a, um erás
_

3.1audatus, a, um erat
Plurál:
_ _

_

1.laudat1, ae,a eramus
2.1audátí, ae,a erňtis
_ _

3.1audat1, ae, a erant

_

pochválen,

(—a,-o)

byl (-a, -0) Jsem [drzve,
„
, .
predtzm,
byl (-a, -0) jsi
než se stal děj
věty řídicí nebo

byl (-a. -0)
_

věty sousednn

_

pochváleni,

(-y, -a)

byh (-y, -a) Jsme [dmve,
„
. ,
predtzm,
byli (-y, -a) jste než se stal děj
_

byh (-y. -a)

věty řídící 'nebo

„větysousednn

V tomto spojení se passivní perfektní participium ve
větě vždy shoduje s podmětem v rodě, čísle a pádě. Ve vě
tách bezpodmětných je slovesný tvar ve 3. osobě singu

láru, passivní perfektní participium jest v singuláru
neutra obdobně jako tomu je v passiv. perfektu, viz str.
100).
Časujte latinsky & česky passivní indikativ plusquam

perfekta:

ěducňtus, a, um eram,
órnátus, a, um eram,
celebrátus, a, um eram.
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| 15. úloha. _ Přeložtedo češtiny! _ (Viz str. 143!)
1. Miltiadés Athéniěnsis, cuius cónsilió annó quadrin
gcntěsimó nónágěsimó a. Chr. n. ingěns Persárum exerci
tus á Graecis in campó Marathónió fugátus erat, nón multó
post á civibus suis accůsatus (est) ct quinquágintá talen
tis multátus est, quod Parum, insulam opulentissimam,
nón cxpugnávcrat, cuius incolae in exercitů Pcrsárum
fucrant; Athéniěnscs, qui á Pisistrató tyrannó eiusque
filiis per multós annós vexáti erant, Miltiadem rei půblicac
periculósum putábant. — 2. 0111“nón rcsponděbátis,
pucllae, ad ca, quac1 interrogátae erňtis? — 3. Ab Athé
niěnsibus públicě Zaudábantur ii, qui in proclió necati
erant. — 4. 36116Púnicó secundó Hannibal, qui ab exer
citů Poenórum imperátor creatus erat, Rómánós summum
in pcriculum vocávit. — 5. Capitólium órnátum erat su
perbó tcmplo', quod Iovi, Iiinóni, Mincrvac dědicůtum erat.
— 6. Sócratěs, qui Apollinis óráculó sapicntissimus nómi
natus erat, mortc ab ingrátis civibus multátus est. — 7.
Apud Rómanós coróná civicá is dónátus est, cuius virtútc
vita civis Rómáni serváta erat, coróná náváli ii dónáti
sunt, á quibus návis hostium expugnáta erat. — 8. Tróia,
quae á Graccis fmistrá novem annós oppugnáta erat,
dccimó annó doló expugnáta est.
!|!

Určete dějový poměr těchto sloves ve větách právě uvedených:

1. fugátus erat: accúsátus est, multátus est: expugnáverat: fuerant;
1. vexáti crant: putábant; 2. interrogátac erátis: responděbátis;
3. nccáti erant: laudábantur; 4. crcátus est: vocávit; 6. nóminátus
erat: multátus est; 7. serváta erat; dónátus est; expugnáta erat:
dónáti sunt; 8. oppugnáta erat: expugnáta est.
*:

akus. plur. neutr. vztažného zájmena.
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| Cvičení._ (Viz 1, str. 170,171!) |
Mnoho lidí (: mnozí lidé).
Multi homíněs.
Mnoho lidí pracuje na polích (:
Multi homíněs ín agris la
mnozí lidé pracují na polích).
bórant.
Vidíme mnoho lidí (= mnohé
Multós homíněs vídeó.
lidi).
S mnoha lídmí (:
lidmi).

s mnohými Cum multís homíníbus.

Více lídí (: četnější lidé).
V městech jest více lidí než ve

vesnicích (:

jsou četnější

lidé . . .).

Jest mnoho bohatých, ale více

jest chudých (:

mnozi jsou

bohatí, ale četnější jsou chudí).

Mnoho slov (: mnohá slova).
Více dobrého než zlého (: čet
nější dobré než zlé věci).
Mnoho podivného (: mnohé po
divné věci).

Málo zvířat (:

nečetné. zví

řata).
Jínošství má mnohem více pří

padů smrtí (:

mnohem čet

nější případy smrti) než stáří.
Vídím více mužů (: četnější
muže).

S více muži : s četnějšimi
muži).
Nejvíce lídí (: nejčetnější lidé).
Vidím nejvíce (přemnoho) mužů

(: nejčetnější muže).
S nejvíce muží (: s nejčetněj
šimi muži).
Mnoho : mnoho věcí.
Více : více věcí.
Nejvíce : nejvíce věcí.
Více odvahy.

Plúrěs homíněs.
In urbíbus plůrěs homíněs
sunt quam ín vícís.

Multi sunt dívítěs, sed plů
rěs sunt pauperěs.
Multa verba.
Plůra bona quam mala
(neutr. plur.).
Multa mírábílía (neutr.

plur.).
Paucae běstíae.
Adulěscentía multó plúrěs
mortís cásu's quam se
nectús habet.
Vídeň plůrěs vírós.
Cum plůríbus vírís.
Plurímí homíněs.
Vídeó plúrímós vírós.
Cum plúrímís vírís.

Multa (neutr. plur.).
Plůra (neutr. plur.).
Pluríma (neutr. plur.).
Plus audácíae (gen. sing.).
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Multi militěs necáti sunt,
[Mnozi vojínovébyli zabiti, čet
plůrěs vulnerátž sunt, plů—
nější byli poranění, nejčetnější
Timi fugae sě mandávěse da“ 9,3„“těk'J
.
.
runt

Mnoho vonnu bylo zabito, moe
(jich, vojínů) bylo poraněno,
nejvice (jich, vojínů) se dala
na útěk.

'

Plúrěs paucós

circumsistě-

bant,

Multa cupžentibus děsunt
malta; quó plúra cupiěmus

[Četnější málokteréobkličovali.]
Více lidi obkličovalo málo lidí.

)

65 minor

ex žžs Tě-

bus, quás haběmus, vo
Zuptás percžpžětur.

Lidem přejicímsi (žádajícim si)
mnohých věci nedostává se

mnohých věcí; čím více si bu—
deme přáti, tím menší rozkoš
bude pociťována z těch věci,
které máme._

1. Z uvedených příkladů vysvítá, že se české »mnoho, více (: větší
část), nejvice (: největší část)<<ve spojení s plurálem substantiv
nebo adjektiv do latiny překládá přídavnými jmény »multí, plůrěs,
plůrimi<<,která se v latině shodují se svým podstatným i přídavným
jménem v čísle, rodě i pádě.
Také si povšimněte rozdílu v gramatickém čísle určitého slovesa
v českých větách, v nichž jest podmětem singulár »mnoho, více,
nejvice<<, a v latinských větách, v nichž jest podmětem plurál
>>multi, -ae, -a<<,»plúrěs, plúra<<, >>plúrimi, -ae, -a<<.(Zopakujte
z I. dilu, str. 170, 171, 172, 365, 496!)

2. Stojí-li u českého >>mnoho,více, nejvice<<substantivum

látku

nebo

adjektivum v singuláru, klade se i v latině toto substantivum (ad
jektivum) do genitivu s i n g u l á r 11; na př.:

mnohopráce : multum labóris;
více dobrého než zlého : plůs boni quam mali.
3. Komparativ >>plús<<
(: více, větší část, větší množství) jest
substantivum středního rodu, které se vyskytuje pouze ve třech
pádech singuláru: v nominativu a akusativu siguláru (plús) &
v genitivu singuláru (plúris); na př.:

plús auri : více zlata;
plús possum, plůs valeó : více (z)mohu;
plúris aestimáre : více, výše ceniti; více si vážiti;
plúris esse : míti větší cenu, váhu, vážnost, důležitost;
plůris vendere : dráže prodati;
plůs temporis : více času.
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4. Plural komparativu »plúrés, plúra<<(: více, četnější) se sklo
ňuje jako dvojvýchodná adjektiva třetí deklinace a má všechny
pady; (gen. plúrium, dat. plúribus atd.).
6. Superlativ >>plúrimum<<(: nejvice, největší část, největší
množství) je substantivum rodu středního, které se zpravidla. vy
skytuje jen v nominativu, genitivu a akusativu singuláru; na př.:

plůrimum aurí : nejvice zlata;
plůrimum possum, plurimum valeó : nejvice (z)mohu;
plúrimž aestimáre : nejvíce, nejvýše ceniti; nejvíce si vážiti;
plurimí esse : míti největší cenu, vážnost, váhu, důležitost;
plůrimi vendere : nejdráže prodati;
plůrimum temporis : nejvíce času.
s. Komparativ >>plúrěs,plúra<< má v genitivu plurálu koncovku
>>-ium<<,
tedy >>plúrium<<;avšak

komparativy

>>meltor, peior, maior,

minor<<mají jako všechny ostatní komparativy v genitivu plur.
koncovku >>-um<<,
tedy >>meliórum, peiórum, maiórum, minórum<<.

[ 16. úloha.

Přeložte do češtiny! — (Viz str. 119!)

1. Multi sunt doctž, plům'mž sunt indoctž. — 2. Pauci

sunt sapientěs, plůrěs sunt stultž. — 3. Veri amíci sunt
paucž, adúlátórěs multi, invždi plům'mž. — 4. Multa sunt
beneficia amícórum, plúra parentum, plůrima Dei. —
5. In exercitú Rómánó plúrěs pedžtěs quam equitěs
erant. — 6. Hominěs pauperěs sunt multó plúrěs quam
divitěs. — 7. In rěbus secundžs homó plurěs inimícós habet
quam in rěbus adversis. — 8. Hostěs magna sagžttšrum
multžtůdžne multós mílžtěs necávěrunt, plúrěs vulnerávě
runt. — 9. Parentěs líberžs plum beneficia tribuunt quam
cěteri hominěs. — 10. In Numidiá plům'mi leóněs erant;
žn Arabia optim? equi erant. —
11.In pugná Salamíniá plúrěs erant Persae quam Graecí;
Graeci multó mžnórem numerum návium longarum habě
bant quam Persae. — 12. In pugná imperium plům'um
perniciósissimum est. —
13. Quó plúrěs hostěs erunt, eó maior em't nostra glóm'a,
eó splendidior victoria. — 14. Quó generósior es, eó plům'
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1. Vedle tvarů >>plůrěs, plůra<< a »plůrimi, -ae, -a<<,které mají

význam srovnávací, jsou v latině tvary, které nemají srovnávacího
významu:

complůrěs, complůra, (gen. plur. complůrium), několik
pospolu (t. j. dosti mnoho téhož druhu); nemálo, ně
kolik, dosti mnoho; complůrěs libri, několik (dosti mno
ho) knih;
plěríque, plěraeque, plěraque, většina, skoro všichni; velmi
mnozí; přemnozí (* plěríkve, ple'rékve, plérakve ).
| 16. úloha-, — (Vypracování) — (Viz str. 118!) |
1. (Mnozí jsou učení lidé, nejčetnější jsou nevzdělaní :) mnoho
jest učených lidí, nejvíce je nevzdělaných. (Pozorujte rozdil mezi
latinou a češtinou!) — 2. (Málokteři jsou moudří, četnější jsou po
šetili :) málo jest moudrých, více jest pošetilých. (Pozorujte rozdil
mezi latinou a češtinou!) — 3. (Praví přátelé jsou nečetní, lichot
nici jsou mnozi, závistivi jsou nejčetnější :) pravých přátel jest
málo, lichotníků jest mnoho, závistníků jest nejvíce. (Pozorujte roz
dil mezi latinou a češtinou!) — 4. Mnohá (četná) jsou dobrodiní
přátel, četnější [jsou dobrodini] rodičů, boží dobrodiní však jsou
nejčetnější. Dobrodiní přátel jest mnoho, více [jest dobrodiní] ro
dičů, nejvíce však jest božích dobrodiní.
5. (V římském vojště byli pěšáci četnější než jezdciz) v římském
vojště bylo více pěších než jezdců. — 6. (Lidé chudí jsou mnohem
četnější než bohatí :) chudých lidí jest mnohem více než bohatých.
——
7. Ve štěstí člověk má (četnější nepřátele :) více nepřátel než
v neštěstí. — 8. Nepřátelé usmrtili (mnohé, četné vojíny :) mnoho
vojínů velikým množstvím šípů, více [vojínů] poranili. — 9. Rodiče
prokazují dětem (četnější dobrodiní :) více dobrodiní než ostatní
lidé. — 10. V Numidii (byli nejčetnější lvi :) bylo nejvíce lvů;
v Arabii byli nejlepší koně.
11. V salaminskě bitvě (Peršané byli četnější než Řekové :)
bylo více Peršanů než Řeků; Rekově měli mnohem menší počet
válečných lodí než Peršané. — 12. V boji velení více mužů bývá

nejškodlivější (: velmi škodlivé).
13. (Čím nepřátelé budou četnější :)

čím více nepřátel bude,
tím větší bude naše sláva, tím skvělejší [bude] vitězství. — 14.
Čím ušlechtilejši jsi, tím (četnějšim lidem :) více lidem se libíš;
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bus places; studě autem placěre nón plůribus, sed melióri
bus! — 15. Quó plu'ra discis, eó plura scis. — 16. Plůrěs
adórant sólem orientem quam occidentem. — 17. Plura
faciunt hominěs ě cónsuětůdine (* kónsvétůdyne) quam
ě ratióne. — 18. Procella quantó plus habet vírium, tantó
minus temporis. — 19. Hominěs quó plúra habent, eó
amplióra cupiunt. — 20. Multi hominěs plus temporis in
ótió quam in negótió agunt. — 21. Cui plúra beneficia
děběmus quam Deó? —
22. Montáni paueiórěs concursábant. — 23. Complura
sunt genera avium. — 24. Mílitěs complůrium ducum mor
tem dolěbant; complůr'e's ducěs in pugná neeáti sunt. —
25. Plěrique mílitěs vitam servávěrunt. — 26. Memoria
interitus complůrium oppidórum, quae ólim in nostra terrá
erant, renovátur. — 27. Urbs Róma in complůribus colli
bus montibusque aedificňta erat, qui foró diriměbantur. —
28. Castellum complůribus vallis fossísque cónfirmábá
tur; intrá valla erant domicilia militum, ex quibus complů
ra nunc sunt renováta. —

120 HODINA.
| Slovník (17.—22. úloha). |
adiungó, is, ere, 3., a) připřaho

vati, přivazovati; přidávati;
b) připojovati, přidružovati;
sé adiungere, připojiti se, při
družiti se
adiuvó, áre, adiúvi, adiutum,
[aliquem, akus.], podporovati
(někoho), pomáhati, poskyto
vati pomoci, přispívati (něko
mu, dativ); posilovati, po
vzbuzovati, utvrzovati (něko
ho); býti na prospěch
adversárius, a, um, 3., protivný,
nepřátelský

adversárius, -árii, m. (II.), pro
tivník, odpůrce; nepřítel (po
litický, válečný, na soudě)
aliěnus, a, um, 3., a) cizí (= ni

koli svůj vlastní); b) cizi (:
nikoli přibuzný); c) cizí, cizo

krajný, cizozemský; d) cizí (:

smýšlením, náklonností odci
zený), nepříznivý, nepřející,
nepřátelský; e) cizí, nepřimě
řený, nepříslušný, nepřístojný,
nepříhodný, nevhodný
animadvertó, is, ere, 3. [animum

advertó], (aliquid, akus.), a)
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snaž se však líbiti nikoli (četnějším :) více lidem, nýbrž lepším
[lidem]! — 15. (Čím četnějším věcem se učíš :) čím více se učíš,
tím (četnější věci :) více víš. — 16. (Četnějši lidé :) více lidí
o pomoc prosí vycházející slunce než zapadající slunce. — 17. Lidé
činí více věcí ze zvyku než z rozvahy. — 18. Bouře čím více sil má,
tím méně času [má]. (Smyslz Bouře čím je prudší, tím je kratší.) —
19. Lidé čím více mají, tím skvělejších "věcí si přejí. -—20. (Mnozí
lidé :) mnoho lidí ztráví více času v klidu než v práci. — 21. Komu
děkujeme (jsme povinni vděčnosti) za četnější (více) dobrodiní
než Bohu?

22. Horalé (méně četní :) v menším počtu (v menších tlupách)
se sbíhali. -—23. Jest několik (dosti mnoho) druhů ptáků. (Pozorujte
rozdil mezi latinou &.češtinou!) — 24. Vojínové truchleli nad smrtí
několika vůdců; několik vůdců v boji bylo zabito. ——
25. Přemnozí

vojínove zachránili (svůj) život. (Většina. vójinů zachránila svůj
život.) — 26. Vzpomínka na zánik (zkázu) několika (dosti mnoho)
měst, která kdysi byla v naší zemi, jest obnovována (se obnovuje).
— 27. Město Rím bylo vystavěno na několika vrších a horách, které
forem (náměstím)

byly (od sebe) oddělovány. ——
28. Pevnost ně

kolika náspy (valy) a příkopy byla zabezpečována (opevňována);
uvnitř náspů byla obydlí vojínů, z nichž několik nyní jest obnoveno.

mysl, pozornost obraceti (k
něčemu); míti, dáti pozor (na
něco); všímati si (něčeho); b)
zpozorovati, znamenati, viděti,
spatřiti (něco); 0) in aliquem

animadvertere, kárati, trestati,
pokutovati (někoho); zakročiti
proti někomu
antequam, dříve než; dokud ne
áspectus, 118, m., : adspectus
(I, 315)

attentus, a, um, 3-. a) napjatý
(pozorností) ; pozorný; b) dba
lý (ze šetrnosti), šetrný, skou
Pý; attentě, napjatě, pozorně,

bedlivě
bona, órum, n. pl. (II.), (Viz I,
str. 496), a) dobro, dobré věci;

blaho; b) jmění, statky, bohat

ství; c) [duševní] dobro; na
dání, přednost
compleó, és, ěre, 2., a) plniti, na.
plňovati; vyplňovati; doplňo—

vati; b) naplniti, hustě obsa.
diti, zabrati; c) vyplniti, do
končiti, vykonati; d) (o čase :)
naplniti, dovršiti, dokonati,

prožití
cónfídó, is, ere, 3., (alicui, dat.),
důvěřovati (někomu), bezpe
čiti se, spoléhati (na. někoho);
pevně věřiti, pevně doufati,
svou věci býti jist
dělíberáre, (str. 52), (cum ali
quó dě aliqua' ré), (s někým o
něčem) se raditi
dissimilis, _e, (viz str. 133)

důró, áre, dví, átum, 1., [pře
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chodne':] a) činiti tvrdým, tu
žiti; b) tužiti, otužovati, zesi
lovati; c) vydržeti, snésti (ně
co); [nepřechodné:] d) býti
tvrdý, tvrdnouti; býti zatvrze
lý; zatvrditi se; 9) býti trvan
livý, vytrvávati, setrvávati, vy—
držeti, trvati, prodlévati, pře

trvati

effició, is, ere, 3., a) způsobiti,
vykonati, učiniti, udělati, pro
vésti, vytvořiti; b) (o rozměru,
miře, výnosu, zisku a pod.:)
činiti, obsahovati, obnášeti,
vynésti; c) dokázati, dovoditi;

efficitur :

následuje, plyne,

vyplývá.; [trpný rod:] efficior,
eris, effici; [imperat.] effice!
efficite!
ěmendó, áre, dvi, átum, 1., opra
viti, napraviti, zdokonaliti
ěnuntió, áre, ávi, átum, 1., a) VY

zraditi; b) vysloviti, pronésti
(něco), vypovídati
exiguus, exigua, exiguum, 3., a)

těsný, úzký; b) nepatrný (:
malých rozměrů, malý), ome
zený; c) (počtem, časem:) ne

patrný, krátký; d) nepatrný
(jakosti, účinnosti), skrovný;
chatrný, slabý
facilis, e, (viz str. 132)
fer! nes! ——
ferte! neste!

feró, nesu; ferre, nésti
fugió, is, ere, 3., [viz 1, 490],

(aliquid, akus. ), utíkati, prcha
ti (před něčím); unikati (ně
čemu); střici se, varovati se
(něčeho); vyhýbati se (něče
mu)
geró mě, ýeris té, se gerere, 3.,
chovati se, vésti si (nějak),

počinati si (nějak); se pró cive
gerere, vésti si jako občan;
bene se gerere, dobře se držeti,
si vésti (v bitvě)
gracilis, e, (viz str. 133)
humilis, e, (viz str. 133)
iánua, ae, f. (I.), dveře; vchod
inimica, ae, f. (I.), nepřítelkyně
inter, (předložka s akus.), (o

místě:) mezi (někým, ně
čím); (o čase:) mezi, za, v,
Průběhem: inter cěnam, mezi
večeří, při večeři; (přenese
něi) mezi, 11: inter omněs cón

stat, všem je známo; (o ve
SPOZnOStit) inter nós, inter vós,

inter sě, vespolek, navzájem;
amámus inter nós, milujeme se
vespolek; obsiděs inter se dare,
' dáti si navzájem rukojmí; mo
ne'tis inter vós, napomínáte,
povzbuzujete se vespolek, me
zi sebou, jeden druhého; (po
zorujte rozdíl: frátrěs se"
amant, bratři se milují, t. j.
každý bratr miluje jen sebe;

frátrěs inter se amant, bratři
se milují vespolek, t. j. bratři
miluji jeden druhého); (neříká.
se však: frátrěs se" inter se
amant, duce's sibi inter se"ob
siděs dant, nýbrž říká. se jen:
frátrěs inter sě amant, duce's
inter se" obsiděs dant); inter
deós et hominěs interest, jest
rozdíl mezi bohy a lidmi
iůdicó, áre, ávi, átnm, 1., a) (v
soudnictví: ) souditi, rozsuzo
vati, pronášeti rozsudek; od
souditi; b) (o úsudku, miněni:)
pronášeti úsudek; posuzovati,
oceňovati (někoho, něco); sou
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diti (o někom, o něčem); c)
prohlásiti (někoho za někoho,
něčim), uznati (někoho za ně
jakého, něčím)
Iaudábilis, e, 2., chvalitebný,
chvályhodný, chvalný; slavný
mandátum, i, n. (II.), úkol; roz
kaz, nařízení; vzkaz, zpráva
maneó, es, e're, 2., a) zůstávati,
trvati; b) zůstati; potrvati, do
chovati se; c) čekati (na ně
koho), očekávati (někoho)
meó, meáre, meávi, meátum, 1.,
jíti, choditi

cházející záporně rozkazovací
větě, uvedené

spojkou

>>ně<<
),

ani ne! ně sepelító něve ůritó,

nepohřbi(ž) ani nespal!
neque, (připojuje zápornou roz
kazovací větu k předcházející
kladné rozkazovací větě), (při
pojuje zápornou rozkazovací
větu k předcházející záporné
rozkazovací větě, uvedené im
peratžvy

>>nóli,nólžte<<), a ne!

nólí fugere neque mortem ti
měre, neprchej a neboj se smrtí

(ani se neboj smrti)!

miser, era, erum, 3., bidný, ubo— nóscó, is, ere, 3., poznávati, zna

hý, nešťastný; (o věcech: )
chudý,
nepatrný,
špatný,

smutný
misericors, cordis, 1., milosrdný,

útrpný

nátus sum, a) narodil jsem se;
b) jsem zrozen; jsem stvořen
(k něčemu); jsem určen (k
něčemu); jsem utvářen; c) vy
rostl jsem; d) (při udání vě

ku:) jsem stár (kolik let?),'
jsem (kolika)letý; jest mí (ko
lik?) let; decem annós nátus

sum, (jsem stár deset let :)
je mi deset let; quot annós ná

tus es? (kolik let jsi stár :)

kolik je ti let? puer maior no
vem annós nátus, hoch, jemuž
je (více než :) přes devět let;
puer minor novem annós ná
tus, hoch mladší než devět
let; hoch, jemuž není ještě de
vět let
ně, (spojka ve větách záporných
rozkazovacích), ne! at' ne!
něve, (připojuje zápornou rozka
zovací nebo přáci větu k před

menati

observó, áre, ávž, átum, 1., a) po

zorovati, dávati pozor; číhati
(na něco); b) hlídati; c) dbáti
(něčeho), šetřití (něčeho), bed
livě plniti, zachovávati (něco);
d) ctíti, vážiti si; e) hlídati
parcó, is, ere, 3., (alžcui rei, da

tiv), a) šetřiti (něčeho); spo
řiti, hospodařiti (něčim); b)
šetřiti, neubližovati, ušetříti,
smilovati se; c) zdržovati se
(něčeho), nechávati (něčeho) ,
ustávati (od něčeho); vyhý
bati se (něčemu)
patefació, is, ere, 3., (passív.:
patefžó, patefís, patefierž),
(imperat. patefac, patefacite),
a) otvírati, činiti přístupným,
odkrývati; činiti schůdným;
b) činiti něco přístupným zra
ku, odkrývati, odhalovati, ob
jevovatí, ukazovati; c) vyjevo
vatí, přiváděti na světlo, ozna
movati
perfició, is, ere, 3., (passiv.: per
fžcior, eris, i), (imperat.: per
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bráti (si) příklad z někoho, z
něčeho; petere aliquem belló,
válkou někomu hroziti, někoho
vykonati, vyříditi,uskuteč
napadnouti; ab aliquó pácem
petere, někoho za mír prositi,
niti; c) dokončiti, dokonati,
skončiti, dovršiti; dodělati; do
žádati; fidem alicuius petere,
hledati ochrany něčí, u něko
stavěti; d) dokázati, vymoci,
způsobiti
ho; petere medicinam ab ali
quó, hledati léku, úlevy u ně
petó, is, ere, 3.,
koho
a) směřovati (k něčemu), jíti,
ubírati se, spěchati, hnáti se plácó, áre, dví, átum, 1., a) u
rovnati, uhladiti; b) uklidňo
(někam); táhnouti, plouti,
vati, uspokojovati, tišiti, mír
plaviti se, tihnouti (někam);
niti, konejšiti, chlácholiti; c)
b) sahati, mířiti (na něco),
udobřovati, usmiřovati; na
chápati se (něčeho);
kloňovati (si), získávati (si);
c) dorážeti, napadati, útočiti,
deós plácáre, bohy si nakloňo
stíhati, pronásledovati, hroziti;
vati,
uctívati
a) jíti pro něco, získávati, na
praecipió, is, ere, 3., a) nařizo
bývati, vyhledávati;
vati, rozkazovati, přikazovati,
e) petere aliqužd, žádati si,
předpisovati, povzbuzovati, na
přáti si (něčeho), toužiti, ba
pomínati; varovati; b) poučo
žiti, dychtiti (po něčem);
vati, učití, dávati naučení
f) petere aliquid ab aliquó, žá
rěctus,
a, um, 3., a) rovný, pří
dati něčeho od někoho, na ně
mý; b) správný; c) dobrý,
kom; žádati za něco, o něco
spravedlivý, poctivý; réctá
někoho; vyžadovati, požadova
vid, přímou cestou, přímo
ti, prositi;
_
reprehendó,
is, ere, 3., a) ucho
g) ucházeti se (o něco); vyža
piti, zadržeti; b) kárati
dovati, vymáhati;
h) vymáhati soudně; žalovati; reputó, áre, ávi, átum, 1., a) vy
počítati; b) sěcum reputáre,
i) petere hostem, hnáti úto
uvážiti, rozvážiti, promysliti u
kem, útočiti, udeřiti na nepři
sebe, v duchu
tele, napadnouti nepřítele;
petere urbem, ubirati se do reus, rei, m. (II.), obžalovaný,
vinník
města; hnáti se na město; úto
čiti na město; petere magistrá sempiternus, a, um, 3., trvalý,
stálý, ustavičný, nepřetržitý,
tum, ucházeti se o úřad; pe
Věčný
tere viam, iter, vydati se na
cestu; petere fugam, dáti se serváre sě rébus secundis (dativ),
(I, str. 122), uchrániti se pro
na útěk, prchati; petere exem
příznivé poměry, pro lepší
plum ab aliquó, ex aliquá ré,
časy
jíti pro příklad k někomu,

fžce, perfžcite), a) udělati,
zhotoviti, vytvořiti; vystavěti,
zbudovati; b) (úplně) provésti,
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simia, ae, f. (I.), opice
sodális, is, m. (III.), druh, sou
druh, kamarád, společník
tangó, is, ere, 3., (aliquid), a)
dotýkati se (něčeho), zasáh
nouti; b) obestřiti, obklopiti;
c) stýkati se, sahati až k (ně
čemu), sousediti, hraničiti; a)
dojíti, dostoupiti, dostati se (k
něčemu), vstoupiti, vkročiti;
e) řeči se dotknouti, zmíniti se;
f) jímati, dojmouti, pohnouti;

ego valeó, jsi-li zdráv, jest do
bře, já jsem zdrav; S. V. V.

G. E. V. : si vós valětis, gau
deó, ego valeó, jste-li zdrávi,
mám radost, já. jsem zdráv
venia, ae, f. (I.), a) milost, vděk,
přízeň; laskavost, vlídnost; b)
dovolení, svolení, volnost; c)
odpuštění, prominutí; veniam
dare, a) dáti dovolení, dovoliti,
svoliti, povoliti; b) dáti odpuš—

tění, přijmouti na milost, od
zachrániti, zasáhnouti
pustiti; c) dáti, uděliti, pro
tantum, a) tak velice, tolik; tak
kázati milost; d) býti po vůli,
vyhověti, popřáti sluchu
daleko, tou měrou; b) toliko,
jenom, jediné
vespa, ae, f. (I.), vosa
ůró, úris, úrere, 3., a) páliti; za Vesta (str. 46); Vestális, e, 2.,
Vestin, vestálský
palovati, zažihati; spalovati;
b) (duševně:) páliti vášni, mu- _ virgó Vestális, vžrgim's Vestális,
čití, rozněcovatí žár (vášně);
(nebo jen: Vestális, is, f.), pa
nenská kněžka Vestina (bo
c) trápiti, sužovati, tížiti, tís
niti
hyně Vesty), Vestálka; (Ve
stálky, jichž bylo šest, bydlely
valěre, (I, 172); valě! bud' zdrav!
ve svatyni bohyně Vesty v Ří
buď s Bohem! (při loučení);
valěte! buďte zdravi! buďte
mě a dbaly o to, aby nikdy ne
vyhasl posvátný oheň na stát
sBoheml; (vdopisechz) S.V.B.
E. E. V. : si valés, bene est,
ním krbu ve svatyni Vestině)

Indicátívus futůrí II. (exáctí) passívi.
Oznamovací způsob druhého budoucího
či budoucně skonalého času rodu trpného.

Indicátivus futůri II. (exactí) passivi
(oznamovací způsob druhého budoucího času či budoucně
skonalého času rodu trpného) skládá se z passivního per
fektního participia a z budoucího tvaru pomocnéhoslovesa
»esse<<: >>eró,eris, erz't, erimus, eritis, erunt<<.

Zopakujte, co bylo pověděno o futuru II. v této knize na
str. 57 až 61, 64!

Do češtiny se passivní indikativ futura II. překládá bu
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doucím časem sloves dokonavých v rodě trpném. Není tedy
často rozdílu v překladu passivního indikativu futura I.
a passivního indikativu futura II., ale Čech vždy dobře
vycítí, že český tvar, kterým bylo vyjádřeno v češtině la
tinské futurum II., vyslovuje nejen dokonavý děj budoucí,
ale i předčasný děj budoucí, který nastane (se stane) dří
ve, než se stane budoucí děj věty řídící nebo jiné sousední
věty.
V případech, jež uvádím, připojuji k slovesnému tvaru
spojky »cum :: až<<,»sž: jestliže, -li<<.

Příklady :
laudátuseró,
eró, ! ! (až) budu pochválena,
pochválen,
Iaudáre: (cum) laudáta
(cum) laudátum eró,
[ (až) budu pochváleno,
(t. j. dříve budu pochválen, po
tom teprve se stane, co vyslovuje
věta řídicí neb jiná sousední věta)
]

(až) budu ozdoben,
(až) budu ozdobena,
(až) budu ozdobeno, .

(cum) ěducátus eró, ]
ěducáre: (cum) ěducáta eró,
(cum) ěducátum eró,

(až) budu vychován,
(až) budu vychována,
(až) budu vychováno.

ómáre:

(cum) órnátus eró,
(cum) órnáta eró,
(cum) órnátum eró,

Časujte ve všech osobách passivní indikativ futura II.
slovesa >>laudáre<<latinsky a česky!
Singulár :

1. (cum) laudatus, a, um eró

(až) budu ] pochválen,-a, -o

2. (cum)
(cum) laudatus,
laudatus, a,
a, um
um ent
eris
3.

(až) bude
budeš ; 5362050
[t- 21dřívepocgvá
(až)
%?ĚW—šž
věta řídicí nebo ji
ná věta sousedni1

pzuráz;

1. (cum)
(cum) laudňtí,
laudáti, ae,
ae, aa eritis
erimus
2.

(až) budete
budeme!pochváleni,-y, -a
(až)

3. (cum) laudátí, ae, a erunt

(až) budou
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V tomto spojení se passivni perfektni participium ve větě vždy
shoduje s podmětem v rodě, čísle a pádě. Ve větách bezpodmětých
je slovesný tvar ve 3. osobě singuláru, passivni perfektni partici
pium jest v singuláru neutra (obdobně jako tomu je v passiv. perf.,
viz str. 100).

Časujte latinsky a česky passivni indikativ futura II.:

(si) ěducátus, a, um eró, (jestliže) budu vychován, -a, -o,
(si) órnátus, a, um eró, (jestliže) budu ozdoben, -a, -o.

[17. ů'oha.

Přeložte do češtiny! — (Viz str. 144!)

1. Magna praemia milžtžbustribuentur, cum exercitus
hostžum superátus erit. — 2. Němó iúdicábžtur, antequam
accůsátus erit. — 3. Neglegentěs discipulí, á quibus prae
cepta parentum et magistrórum observáta nón erunt,
pům'entur. — 4. Eius ducžs vžrtús laudábžtur, á quó hostěs
prófligátí erunt. — 5. Si hostěs patriae fugáti erunt,
omněs domús et fvžaeflóm'bus órnábuntur, nam nós omněs
timóre liberábimur. — 6. Vžtuperábimžnž,si cónsžlia nostra
adversáriis nostris á vóbis ěnůntiáta erunt. ——
'

*

Určete časový poměr děje každé věty, v níž jest indikativ futura
II., k ději řídicí věty! Slovesné tvary v indikativu futura 11. jsou
celé vysazeny polotučně. Počínejte si obdobně, jako jste určovali
časový poměr děje každé věty, v níž jest indikativ futura II., k ději
řídící věty na str. 64!

13. HODINA.
Zvratné osobní zájmeno.
Prónómen persónále reflexívum.
Zvratné osobní zájmeno v latině je bezrodé (: užívá se ho bez
rozdílu pro všechny tři mluvnické rody), má společný tvar pro jed—
notlivé pády singuláru a plurálu a nemá ani nominativu ani voka
tivu ——
tak jako tomu je v češtině. Skloňuje se:
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Zvratně osobni zájmeno
s předložkou:

Sing. a plur. :

N. —
G. sui
D. sibi (sibi)
Ak. sě
V. —
Abl. sě

—
sebe
sobě, si
sebe,se
—
sebou

&sě (abl.)
::
dě sě (abl )
::
in sě ( abl.)
=
ad sě (akus.) :
contra sě (akusJ:
sěcum (abl.) =

od sebe (gen.)
o sobě ( lok.)
v sobě ( lok.)
k sobě (dat.)
proti sobě (dat.)
s sebou (instr. )

Zvratným osobním zájmenem se označuje předmět, který je zá
roveň podmětem děje.
Rozdíl v užívání zvratného osobního zájmena >>sui,sibi, sě, sě<<
v latině a zvratného osobního zájmena »sebe; sobě, si; sebe, se;
sobě; sebou<<v češtině:

V češtíně

V latině

klademe zvratné osobni zájmeno
při podmětu vyjádřeném kterou
koliv mluvnickou osobou (první
nebo druhou nebo třetí singuláru
i plurálu).

klademe zvratné osobni zájmeno
jen při podmětu ve třetí osobě,
kdežto při podmětu v první oso
bě položíme příslušný pád osob
niho zájmena první osoby (ego,
nás), při podmětu ve druhé osobě
položíme příslušný pád osobního
zájmena druhé osoby (tů, vós).

Bavím se (já).
Bavíš se (ty).
Baví se (on, ona, ono).
Bavíme Se (my).
Bavíte se (vy).
Baví se (oni, ony, ona).

Dělectó mě (akus.).
Dělectás tě (akus.).
Dělectat sě (akus.).
Dělectámus nós (akus.).
Dělectátis vós (akus.).
Dělectant sě (akus.).

jsem pamětliva
pamětliv sebe.
(Já) jsem
sebe. ]
(Ty) jsi pamětliv
pamětlivasebe.
sebe. )
(On)
pamětliv sebe.
(Ona) jest
jest pamětliva
sebe. %

Memor sum mei (gen.).

Memor es tui (gen.).

Memor est sui (gen.).
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PamĚUĚVisebe.
(My) jsme pamethvy
sebe. )

Memorěs sumus nostri (gen.).

Říš; ŠŠŠ 2213211115713,
sšššé. ;

Memorěs estis vestri (gen.).

Oni 'sou amětlivi sebe.
žOny))stouĚ>amětlivysebe.)
Škodím sobě, si (já).
Škodíš sobě, si (ty).
(On, ona) škodí sobě, si.
Škodíme sobě, si (my).
Škodíte sobě, si (vy).
(Oni, ony) škodí sobě, si.
Uvažuji u sebe (já).


Memores sunt Slll (gen.).
Noceó mihi (dat.).
Nocěs tibi (dat.).
Nocet sibi (dat).
Nocěmus nóbis (dat.).
Nocětis vóbis (dat.).
Nocent sibi (dat).
Reputó měcum (abl.).
Reputás těcum (abl.).
Reputat sěcum (abl.).
Reputámus nóbiscum (abl.).

Uvažuješ u sebe (ty).
(On, ona) uvažuje u sebe.
Uvažujeme u sebe (my).
Uňžujete u sebe (vy).
Reputátžs vóbiscum (abl.).
(Oni, ony) uvažují u sebe. Reputant sěcum (abl.).

Také zvratná osobní zájmena — podobně jako osobní
zájmena (viz str. 4) — se někdy zesilují (mimo gen.
sg.), a to:
a) příklonkou »-met<<,na př.: »sibimet, sěmet<<; (viz na
př.: 18. úloha, věta 13., 14.!) ;
b) zdvojením,

na př.: >>sěsě<<.

Tyto zesílené zájmenné tvary se do češtiny překládají
týmiž tvary jako nezesílené zájmenné tvary, avšak
mnohdy bud' při výslovnosti klademe na ně důraz nebo
vhodným slovosledem vytkneme jejich postavení ve větě.
Zesíleného tvaru >>sěsě<<
místo akusativu

>>sě<<
rádi užívají

latinští spisovatelé na př. v tak zvané vazbě akusativu
s infinitivem, což připomenu níže.
Genitiv zvratného osobního zájmena
mětný, nikoli přivlastňovací; na př.:
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>>sui<<
jest před

potentia sui : vláda nad sebou;
mr sui potěns est : muž je mocen sebe, jest pánem
nad sebou.
Přeložka >>cum<<
se zakládá za ablativ zvratného osob
ního zájmena a tvoří s ním jedno slovo: »sěcum—_—s
seboua.
Cvičení.

1. Fortiter sě1 (akus.)
gerere.
Fortiter mě geró.

Fortžter tě geris.
Miles fortz'ter sě gerit.
Domina fortž-ter sě gerit.

Fortiter nós gerimus.

Fortiter vós geritis.
Militěs fortz'ter sě gerunt.

Puellaefortiter sě gerunt.
2. Fugae (dativ) sě
(akus.) mandáre.
Fugae mě mandávž.
Fugae tě mandávžst'í.
Fugae sě mandám't.
Fugae nós mandávžmus.
Fugae vós mandávistz's.
Fugae sě mandávěrunt.

1. Statečné si (v češt. da
tiv) počínati [sz' vésti].
Statečné si počínám (si
vedu).
Statečné si počínáš (si
vedeš).
Vojín si počíná (si vede)
statečné.
Paní si počíná (si vede)

statečné).
Statečné si počínáme
vedeme).
Statečné si počínáte
vedete).
Vojínové si počínají
vedou) statečné.
Dívky si počínají (si
dou) statečné.

Ísi
(si
(si
ve

2. Dávati se na útěk.

Dal (dala) jsem se na útěk.
Dal (dala) jsi se na útěk.
Dal (dala) se na útěk.
Dali (daly) jsme se na útěk.
Dali (daly) jste se na útěk.
Dali (daly) se na útěk.

1) Latiník v tomto rčení klade zájmeno v akus., v češtině se klade
zájmeno v dativu.
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3. Puer pžger sibi nocet;

3. Líný hoch sobě (si)

la pžgra sibi nocet; puellae
pžgrae sibi nocent.

škodí; líná dívka sobě (si)
škodí; líné dívky sobě (si)

4. Miles fortis sě děfen
dit; mžlžtěsfortěs se děfen
dunt. Paella corónd sě órna
vit; puellae corónis sě órnd
věrunt.
5. Puer dě sě narrávžt;
puerfi dě sě narrdvěrunt ,'
puella dě sě narrdvit; puel
lae dě se narrdvěrunt.
6.1rátus homó sui eompos
nón est; žráti homžněs sui
compotěs n'o'n sunt.
7. Tantum sibi vivere tur
pe est. — Et sibi et scholae
onus est džsežpulus pžger.

4. Statečný vojín se brá
ní ; stateční vojínové se
brání. Dívka se ozdobila
věncem; dívky se ozdobily
věnci.
5. Hoch vypravoval o so
bě; hoši vypravovali o sobě;
dívka vypravovala o sobě;
dívky vypravovaly o sobě.
6. Zlostný člověk není se
be mocen; zlostní lidé ne
jsou sebe mocni.
7. Žíti toliko sobě jest ne
čestné. — I sobě i škole bře
menem jest lenivý žák.

puerž pžgrž sibi nocent; puel— škodí; líní hoši sobě (si)

18. úloha.

škodí

Přeložte do latiny! — (Viz str. 150!)

1. Nejsem zrozen sobě, nýbrž vlasti; nejsme zrozeni sobě, nýbrž
vlasti. ——2. Nikoli učiteli, nýbrž sobě škodíte, líní žáci! ——3. Přítel

byl pamětliv nejen sebe, ale i tebe; přátelé byli pamětlivi nejen sebe,
ale i vás. — 4. Naše matka více miluje nás než sebe. — 5. V neštěstí
hledám úlevu u Boha a u sebe. — 6. Skromnosti všem sebe doporu
čuješ; skromnosti vše sebe doporučujete. — 7. Jelen se brání parohy;
jeleni se brání parohy. — 8. Včely a vosy jsou si nepřítelkyněmi. —
9. Špatní se přidružují k špatným, dobří k dobrým. — 10. Zlostni
lidé sami sobě nejvice škodí. — 11. Cizí chyby často přísně káráme,
sobě však býváme milosrdnými soudci. Cizí chyby často přísně jste
kárali, sobě však jste byli milosrdnými soudci. ——12. Nesnažíme
se líbiti sobě, nýbrž dobrým. — 13. Vytrvejte, druhové, & uchraňte
se pro lepší časy (: pro příznivé poměry)! — 14. Já sobě nejvíce
škodím prchlivosti. — 15. Pravé a věrné přátele si, hochu, zjed
návej! Pravé a věrné přátele si, hoši, zjednávejte! _ 16. Já jsem
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zavolal(a) hocha k sobě. — 17. Ty jsi zavolal(a) hocha k sobě. —
18. Otec zavolal k sobě syna, matka zavolala k sobě dceru. —- 19.
My jsme zavolali (zavolaly) hocha k sobě. ——
20. Vy jste zavolali
(zavolaly) hocha k sobě. — 21. Otcové zavolali k sobě syny, matky
zavolaly k sobě dcery. — 22. Všechny chyby lidé rádi sobě odpouštěji.

14. HODINA.
Stupňování adjektiv
zakončených v »-ílis<<.
(Viz str. 10, 12, 19, 201)

Dvojvýchodná adjektiva třetí deklinace, zakončená v po
sitivu v nominativu singuláru v »-ilis, -ile<<,tvoří kompa
rativ i superlativ pravidelný; (viz str. 10, 12, 19, 20!);
na př.:
nóbilis, nóbile, 2., vznešený, slavný; (základ:) nóbil-; (komparativz)
nóbilior, nóbilius, (genit. komparativu:) nóbilióris, vznešenější,
slavnější; (superlativz) nóbilissimus, nóbilissima, nóbilissimum,
nejvznešenější, nejslavnější;
ůtilis, e, 2., užitečný, prospěšný; ůtilior, útilius, užitečnější, prospěš
nější; ůtilissimus, útilissima, útilissimum, nejprospěšnějši;
fertilis, e, 2-. úrodný; fertilior, fertilius, úrodnější; fertilissimus, fer
tilissima, fertilissimum, nejúrodnější;
Iaudábilis, e, 2., chvályhodný; Iaudábilior, laudábilius, chvályhodnějši;
(superlativu toto adjektivum netvoří).

Pouze šest adjektiv zakončených v nom. sing v positivu
v »-ilis, -ile<<odchylně tvoří superlativ (komparativ těchto
šesti adjektiv se tvoří pravidelně); jsou to: facilis, diffi—
cz'lžs,Similis, džssžmžlžs,humžlžs, gracilis; superlativ těchto
šesti adjektiv jest zakončen v »-žllžmus, -žllima, -illimum<<.
facilis, 6, (I. 435), a) snadný, lehký; b) snadno dosažitelný, pří
stupný, povolný, náchylný, ochotný; c) příznivý, přívětivý, vlídný,
příjemný, smiřlivý; d) důvěřivý; lehkomyslný, lehkovážný;
facilior, facilius, snazší, snadnější (atd.);
facillimus, facillima, facillimum, nejsnadnější (atd.);
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difficilis, 6, (I. 434);

difficilior, difficilius, nesnadnější : méně snadný; těžší, namá
havějši (atd.);
difficillimus, džffžcžllima,difficillimum, nejnesnadnější : nejméně
snadný; nejtěžší (atd.) ;
similis, 6, (I- 436):

similior, similius, podobnější;
simillimus, simillima, sžmtllimum, nejpodobnější;
dissimilis, e, (I. 434), nepodobný; rozdílný, odlišný, nestejný, různý,

jinaký;
dissimilior, dissimžlius,nepodobnější : méně podobný (atd.);
dissimillimus, dissimžllžma, džssimillimum, nejnepodobnější : nej
méně podobný (atd.);
humilis, e, a) nízký; b) nízký (rodem, postavením, způsobem živo
ta); prostý, nepatrný; o) sprostý; d) ponížený, pokorný;
humilior, humilius, nižší, prostší;
humillimus, humžllima, humillimum, nejnižší, nejprostší;
gracilis, e, (1. 435), a) hubený, suchý, vytáhlý; b) štíhlý, ztepilý,
švižný; c) jemný, něžný; d) prostý, jednoduchý;
gracilior, gracžlius, štíhlejší (atd.);
gracillimus, gracillima, gracillimum, nejštíhlejší (atd.).
*

19. úloha. _ Přeložtedo češtiny!_ (Vizstr. 144!)
1. Somnus mortž simillimus est. — 2. Aliórum vitža
m'tuperare facillimum est, sua autem vitža ěmendáre
difficillz'mum est. — 3. Cicerónžs fílžus patri džssžmillžmus
fuz't. -—4. Eloquentia rěs est omnium dz'ffžcillžma.— 5. Fa

cillžmžlabórěs nón sunt semper grátissimž. — 6. Inter
omněs běstiás símžae hominžbus simillžmae sunt. — 7.
Pauperm'mž et humillžmž homžn'e's saepe sunt fělícžórěs
quam džvžtissz'mžet nóbžlissimž. — 8. Humillfimás casás
saepe homžněs fčlícissžmi habitant. — 9. Facillžma nón
sunt semper optima. — 10. Labor et voluptás rěs nátůrá
dissžmillz'mae sunt. — 11. Saepe nóbžs diffžcillžmum est,
quod alžís facillžmum est. — 12. Homžněs saepe dissžmillž
ma optant. —
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15. HODINA.
Rozkazovací způsob.

Imperátívus.
Imperatívus futůri.
R 0 2 k a z, daný u r č i t é osobě ve 2. osobě singuláru

a u r

čitým osobám ve 2. osobě plurálu, se vyjadřuje v latině impera
tivem (rozkazovacím způsobem). (V připojené tabulce označují tento
>>imperativ<< jako

Zákaz,

>>imperativ I.<<.)

daný určité

osobě ve 2. osobě singuláru, se vyja

dřuje opisem, a to pomocí imperativu »nóli!<<(: nechtějl), k němuž
přistupuje présentni infinitiv příslušného slovesa; z ákaz, daný
u r č i t ý m osobám ve 2. osobě plurálu, se vyjadřuje opisem, a to po
moci imperativu >>nó|itez<<
(: nechtějtel), k němuž přistupuje pré
sentni infinitiv příslušného slovesa.

Laudá! Laudáte!

Chval (ty)! Chvalte (vy)!

N615Zaudáre!
Nólžte Zaudáre!

Nechval (ty)!
Nechvalte (vy)!
Buď zdráv (ty) ! Buďte

Valě! Valěte!
Nólž mě tangere!
Nólžtemě tangere!

zdravi (vy)!
Nedotýkej se mne (ty)!
Nedotýkejte se mne (vy)!

Rozkaz, jejž jest vykonati v kterékoliv době v budoucnosti, vy
slovuje—lise jakýmsi slavnostním způsobem, ve smlouvách, v zá
větech, v zákonech, v obecných pravidlech životních a pod., často
se v latině vyjadřuje »druhým imperativem<<,jenž slove >>imperátžvus
futúri<<;také zákaz vyslovený jakýmsi slavnostním způsobem v zá
konech, ve smlouvách, v závětech, obecných pravidlech životních,
přisahách a pod., často se v latině vyjadřuje timto »druhým impera—
tivem<< čili >>imperativem futura<<, k němuž přistupuje záporka
>>ně<<.
>>Imperativu futura<< se užívá ve 2. a 3. osobě singuláru

a ve

2. a 3. osobě plurálu. Do češtiny se latinský >>imperativ futura<< oby
čejně překládá tvary rozkazovacího způsobu s přiklonkou >>-ž<<,

pokud ovšem jest možno utvořiti takovýto tvar od příslušného slo
vesa; není-li to možné, překládá se >>imperativ futura<< do češtiny
jednoduchým tvarem rozkazovacího způsobu. (V následujcích při
kladech imperativ futura je vytištěn polotučně. V připojené tabulce
a i jinde označujeme

>>imperativ futura<< jako >>imperativ II.<<)
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Amató patriam!
Cim's patriam amňtó!
Amátóte patriam!
Civěs patriam amantó!

Milujž vlast (ty)!

Dě nobis omnia scitóte!

O nás vězte vše (vy) !

Občan milujž vlast ( on) !
Milujtež vlast (vy)!
Občané milujtež vlast ( oni) !
Léa: estó brevis!
Zákon budiž krátký (on) !
Lěgěs ně suntó longae!
Zákony nebuďtež dlouhé
( on?/)!
Virginěs Vestálěs ignem Panny Vestiny (: Vestál
sempžtemum cůstódiunky) ostříhejtež věčný
to!
oheň!
Dé mě omnia scitó!
() mně věz vše (ty)!

Aktivní a passivní imperativ I. a II.
utvoříte, přidáte-li k základu tyto koncovky:

Im

p

era t'lv:

Aktivní

Osoba,
..
.

CISIO-

Konjugace
II.

III.

IV.

-á!

-ě!

-č!

-i!

imperativ I. Pl. 2. os.

-áte!

-ěte!

-ite!

-ite!

Sg. 2. os.
Sg. 3. os.

-átó !
-átó!

-ětó !
-ětó!

-itó !
-itó!

-itó !
-itó!

_ ,

Sg. 2. os.

1.

Aktivní, 11 Pl. 2. os.
“Pera W ' Pl. 3. os.

-ň.tóte! -ětóte! -itóte!
-antó! -entó! -untó!

Pl. 3. os., vzor capió,-capere:

Passivní
Sg. 2. os.
imperativ I. Pl. 2. os.

Sg. 2. os.
Sg. 3. os.
_Passivni

Pl. 2. os.

1mperat1vH“ Pl. 3. os.

-itóte!
-iuntó!

-iuntó!

-áre
-ámini

-ěre
-ě're
-ěmini -imini

-ire
-imini

-átor
-átor

-ětor
-ětor

-itor
-itor

—

-antor

—

-entor

Pl. 3. os., vzor capió, capere:
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—

-itor
-itor
—

-untor
-iuntor

—

-iuntor

Cvičení.
I.

I.

Vocá! Volej (ty)!
Vocáte! Volejte (vy)!
Vocátó! Volejž (ty)!
Vocátó! Volejž (on, ona, ono)!
Vocátóte! Volejtež (vy) !
Vocantó ! Volejtež (oni, ony, ona)!
Nólí vocáre! Nevolej (ty)!
Nólíte vocáre! Nevolejte (vy)!

Laudáre! Buď chválen, (-a, -o),
Laudáminí! Buďte chválení,
(-y, -a), (vy)!
Laudátor! Budiž chválen, (-a, -o),
(ty, on, ona, ono)!
Laudantor! Bud'tež chválení,
(-y, -a), (oni, ony, ona)!

II.

II.

Moně! Napominej (ty)!
Moněte! Napominejte (vy)!
Monětó! Napomínejž (ty)!
Monětó! Napominejž (on, ona,
ono)!
Monětóte! Napominejtež (vy)!
Monentó! Napomínejtež (om',
ony, ona)!
Nólí moněre! Nenapominej (ty)!
Nólíte moněre! Nenapomínejte

Moněre! Buď napominán, (-a, -o),

(ty)!

(ty)!

Moněminí! Buďte napomináni,
(-y. -a). (vy)!
Monětor! Budiž napominán,
(-a, -o), (ty, on, ona, ono) !
Monentor! Bud'tež napomináni,
(-y, -a), (oni, ony, ona)!

(vy)!
III. &.
Carpe! Trhej (ty)!
Carpite! Trhejte (vy)!
Carpitó! Trhejž (ty)!
Carpitó! Trhejž (on, ona, ono)!
Carpitóte! Trhejtež (vy)!
Carpuntó! Trhejtež (oni, ony,

ona)!

Nólí carpere! Netrhej (ty)!
Nólíte carpere! Netrhejte (vy)!

III. &.
Carpere! Buď trhán, (-a, -o),
( ty) !

Carpiminí! Buďte trhání,
('yv "a)) (vy)!
Carpitor! Budiž trhán, (-a., -o),
(ty, on, ona, ono)!
Carpuntor! Bud'tež trhání,
(-y, -a), (oni, ony, ona)!

III. b.

III. b.

Cape! Vezmi (ty)!
Capite! Vezměte (vy)!
Capitó! Vezmiž (ty)!
Capitó! Vezmiž (on, ona, ono)!

Capere!

Buď

brán,

(-a, -o),
(ty) !

Capiminí! Buďte bráni,
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('Y» 'a), (vy)-'

Capitóte! Vezmětež (vy)!
Capiuntó! Vezmětež (oni, ony,

ona)!

Nólí capere! Neber (ty)!
Nólíte capere! Neberte (vy)!

Capitor! Budiž brán, (-a, -o),
(ty, on, ona, ono)!
Capiuntor! Buďtež bráni,
(-y, -a), (oni, ony, ona) !

IV.

IV.
Půni! Trestej (ty)!
Půníte! Trestejte (vy) !
Půnító! Trestejž (ty)!
Půnitó! Trestejž (on, ona, ono)!
Půnítóte! Trestejtež (vy) !
Půniuntó! Trestejtež (oni, ony,

ona)!

Nóli půníre! Netrestej (ty)!
Nčlíte půníre! Netrestejte (vy)!

Půníre! Buď trestán,

(-a, -o),

(ty)!
Půnímini! Buďte trestáni, (-y, —a),

(vy)!
panitorz Budiž trestán, (-a, -o),
( tz , on, ona, ono) !

Půniuntor! Buďtež trestáni,
(-y, -a), (oni, ony, ona)!

Esse.
Es! Buď (ty)!
Estó! Budiž (ty)!
Estó! Budiž (on, ona, ono)!

Este! Buďte (vy)!
Estóte! Buďtež (vy)!
Suntó! Buďtež (oni, ony, ona)!

Odchylky.
Díc! Řekni, pověz (ty)!
Důc! Ved' (ty)!
Fěc! Čiň (ty)!
Fer! Nes (ty)!
Dá! Dej (ty)!
Dátó! Dejž (ty)!
Dátč! Dejž (on, ona, ono)!

Dícite! Řekněte, povězte (vy)!
Důcite! Ved'te (vy)!
Facite! Čiňte (vy)!
Ferte! Neste (vy)!
Dáte! Dejte (vy)!
Dátóte! Dejtež (vy)!
Dántó! Dejtež (oni, ony, ona)!

Složem'ny slovesa >>facere<<z
Efficite! Vykonejte (vy)!
Perficite! Dokonejte (vy)!

Effice! Vykonej (ty)!
Perfice! Dokonej (ty)!
Patefac iánuam! Otevři dveře!

"Patefacite iámtam! Otevřte
dveře !
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| 20. ů|oha.-

Přeložtedo češtiny!— (Vizstr. 151!)

1. Rectá via meá! ——2. Veniam dá mihi miseró! — 3.

Narráte mihi, discipuli, ea, quae dě Rómšnis iam scitis! —
4. Lavňte manús vestrás! — 5. Si rěctě vivis, nóli cúrňre
verba malórum! — 6. Nólite děspěráre, ego vós adiu'vábó.
—-7. Nólite pugnáre inter vós! — 8. Tále praemium eac

spectátóte, quális vester labor erit. — 9. Praeceptor inter
rogátó, discipuli respondentó! — 10. Líberi parentěs suós
amantó! — 11. Militěs pró patria pugnantó! ——
12. Patrem

et mátrem, fllia, amňtó! — 13. Patrem et matrem, fíliae,
amátóte! — 14. Fíliae amantó patrem et mátrem! — 15.
Bellum omnibus víribus parňtor! — 16. Pater et mater
á líberis amantor! —
17. In omnibus rěbus modum adhibě! — 18. Cavě ca
nem! -— 19. Cívibus bonis placěre studěte, pueri! — 20.
Hoc vás flóribus compléte! — 21. Nóli domi maněre! —
22. Nóli flěre, puella! — 23. Nólíte flěre, puellae! — 24.
Nólite timěre illós hominěs! — 25. Nón poena, sed lěx
retinětó vós, civěs, ab iniůriá! — 26. Memoriam cotidiě
exercětóte! — 27. Cónsulěs summum ius habentó, němini
párentó! — 28. Impii ně audentó deórum iram dónis plá

cáre! — 29. Memoria cotídiě exercětor! ——
30. Nósce tě ipsum! Nóscite vós ipsós! ——31. Bibe vi

num! Bibite vinum! — 32. Hoc praemium accipe! Haec
praemia accipite! — 33. Diligenter fac, quae praecipw! —
34. Diligenter facite, quae praecipimus! — 35. Exiguum
munus, quod amícus pauper tibi dat, libenter accipitó! —
36. Gladiós vestrós, iuveněs, acuite! — 37. Si pró patria
pugnátis, civěs, vitae vestrae nólíte parcere! — 38. Deós,
qui omnia animad-vertunt, nóli offendere! — 39. R66 nó
líte crědere, iůdicěs! — 40. Memoria discipulórum exerci
tátióne acuitor! — 41. Epistulae meae á vóbis attentě
leguntor! —
42. Věrum dic, mala fůgě, bona fác! — 43. Omněs tuós
sociós ex urbe, Catilina, ědu'e! — 44. Mandňta perficite,
militěs! —
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45. Supplicum precěs exaudi! — 46. Nůntium laetum
audite! — 47. Castra dllžgenter, militěs, cůstódite! — 48.
lůdicěs púniuntó žmpróbós! — 49. Impróbl púnžuntor! —
50. Hominem mortuum žn urbe ně sepelitó něve ůržtó! —
51. Modestus es [estó], ml fill! — 52. Džscipulus žmpiger
estó! — 53. Impz'gržestóte, discipuli! — 54. Clvěs industrii
suntó! — 55. Magistrátuum imperia žusta suntó žísque
clves párentó! — 56. Salus rei půblicae suprěma lěx estó!
(Vyhledejte imperativ v každé větě & určete jeho osobu, číslo
a rod!)

*
| 11. úloha. — (Vypracování.) — (Viz str. 107!)
1. Protože jsi byl přičinlivý, byl jsi pochválen od učitele. Přičin
livý hoch byl pochválen od učitele. Přičinlivé. dívka byla pochválena
od učitelky. Přičinliví hoši byli pochváleni od učitelů. Přičinlivé
dívky byly pochváleny od učitelky.
2. Naše země byla zpustošena mečem a ohněm od nepřátel. Vaše
město bylo zpustošena od nepřátel. Naše pole byla zpustošena od
nepřátel.
3. Proč jsem byl od tebe obžalován? Proč jsme byli od vás
obžalováni? ——4. Malou jiskrou často veliký požár byl roznicen,
veliké požáry často byly roznlceny. — 5. Dívka byla vzbuzena ze
spánku; divky byly vzbuzeny ze spánku; děti byly vzbuzeny ze
spánku. -—6. Odpusť tomu, od koho jsi byl ztýrán (uražen). Od
pusťte těm, od nichž jste byli ztýránž (uraženi). ——7. Miltiadés,
jenž (byl) osvobodil Athény a celé Řecko od perské nadvlády, od
svých spoluobčanů ze zrady byl obžalován a odsouzen. ——
8. Cicero
byl nazván otcem vlasti, protože (byl) vysvobodil město Řím od
zkázy. — 9. Mnozí vojinové bojujíce v bitvě byli poranění; vítězství
udatně bojujících vojínů bylo oslaveno; nepřátelé poranění byli od
našich vojínů usmrcení buď v boji, buď na útěku. — 10. Athénské
obci (athénskému státu) zákony byly dány Solónem (od Solóna). —
11. Vůdcovou statečností byli jste, občané, zachráněni z velikého
nebezpečenství. — 12. Mužnost byla nazvána podle muže. ——
13. První den měsíce byl nazván Kalendy. ——14. Alexandrie, nej
slavnější město úrodného Egypta, byla nazvána podle jména krále
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Alexandra Velikého. -— 15. Odpovídejte na to, nač (v lat. bez
předložkový akus. plur.) jste byli otázánž. — 16. Jelen byl zachráněn
z velikého nebezpečí rychlostí štíhlých běhů (noh). ——17. Občané,
kteří se (byli) zprotivílí (vzepřeli) novým zákonům, byli potrestáni
(pokutováni) těžkými tresty. -— 18. Vůdce byv těžce poraněn
v bitvě (vůdce v bitvě těžce poraněný) byl pohřben nedaleko od toho
místa, na kterém vydechl (vypustil) ducha. — 19.Nepřátelské město
bylo dobyto (: nepřátelského města bylo dobyto). ——
20. Nepřátel
ské (branné) zástupy byly zahnány na útěk.
21. Péčí dvou
Arpiňanů, Maria a Cicerona, římský stát byl zachráněn. —
22. V Hispanii bylo zápaseno (bylo bojováno, se zápasilo, se
bojovalo) po dvě stě let. — 23. U Thermopyl bylo dlouho prudce
bojováno (se dlouho prudce bojovalo).
24. Aristides, nejspravedlivější muž ze všech, ačkoliv vynikal
nezištnosti, přece byl potrestán od Athéňanů vyhnanstvím (deseti
let:) desítiletým. — 25. Demosthenes a Cicero byli uznáni od
učenců za vůdce (náčelníky, hlavy) řečníků. ——
26. Caesar byl zabit
(zavražděn) v radnici od spiklenců. — 27. Ezopovo jméno jistě mno
hým z vás jest známo; tento vynikajici básnik byl řecký otrok

frýžského původu (: původem Fryg, z Frýgie), ale od pána (svého)
pro své nadání byl propuštěn

na svobodu. ——28. Romulus

byl

milován od římského národa (římským národem) pro nesmírné
zásluhy jako otec. — 29. Smrti krále Kodra Athény byly zbaveny
velikého nebezpečenstvi. — 30. Právem střídmost byla nazvána
matkou (dobrého zdravotního stavu, dobrého zdraví :) zdraví.
*

Indikativ plusquamperfekta jest ve větě 7. (liberáverat — dříve
osvobodil,potom teprve byl obžalován a odsouzen), v. 8. (lžberáverat
——
dříve vysvobodil, potom teprve byl nazván), v. 17 (repugnáverant
——
dříve se zprotivílí, potom teprve byli potrestáni), v. 18. (efflá
verat — dříve vypustil ducha, potom teprve byl pohřben).
Aktivní présentní participium: pugnantés, pugnantium (v. 9);
passívní perfektní participium: vulnerátž, vulnerátus (v. 9., 18.);
vazba dvojího nomin. (v. 8., 25., 30), celkový genitiv, genitivus
partitívus (v. 24., omnium; v. 27., vestrum), ablativ vlastnosti,
ablativus qualitatis (v. 27., origine Phrygiá), bezpodměté věty (v.
22., 23.).

Vazby sloves: lžberáre (Athénás dominátióne, v. 7.; aliquem
magnó peržculó, v. 29.); accúsáre (aliquem próditiónis, v. 7.);
appelláre (v. 12., vazba dvojího nominativu); interrogáre (v. 15.,
aliquid, tázati se na něco).
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12. úloha.

(Vypracování) — (Viz str. 109!)

1. Osel od otroka jest mrskán, byl mrskán, byl zmrskán, bude
(z)mrskán. ——2. Zpustošený chrám jest obnovován (: se obno
vuje), byl obnoven, bude obnoven. ——3. Koně od otroků jsou při
vazováni, byli přivazováni, byli přivázáni, budou přivázáni. __

4. Dědova nemoc příbuzným jest oznamována (: se oznamuje),
byla oznámena, bude oznámena. — 5. Po boji mrtvi Germánové byli
spalování a pohřbíváni. Po boji mrtví Germánové byli spálení
a pohřbeni. — 6. Vytrvalosti také dlouho trvající obtíže jsou pře
konávány (: se překonávají), byly překonávány, byly překonány,
budou překoná(vá)ny. — 7. Voda do měst (od Římanů :) Římany
byla zaváděna, byla zavedena z potoků blízkých hvozdů. —

8.Pelopidás Thěbás RberávitThěbae á Pelopidá liberátae
sunt.— 9.Ágěsiláus Thěbánós apud Coróněam fugávit.Thě
bání apud Coróněam ab Ágěsilaó fugát'i sunt. ——
Alexander
Magnus diů Tyrum, oppidum Phoenícae, oppugnám't et
tandem expugnávžt. Tyrus, Phoenícae oppidum, diú ab
Alexandró Magnwóoppugnáta et tandem expugnáta est. —
11. Caesaris mílitěs multa Galliae oppida expugnávěrunt;
multa Galliae oppida & mílitibus Caesaris (á Caesaris
mílitibus) expugnáta sunt. — 12. Pompeius apud Pharsá
lum á Caesare fugátus est; mult'i Caesaris mílitěs in
proelió vulnerátž sunt. — 13. Spartání Pausaniam accúsá
věrunt et damnávěrunt. Pausaniás a Spartánís accú
sátus et damnátus est. ——14. Lacedaemonií belló Pelo
ponněsiacó Atticam vástávěrunt. Belló Peloponněsiacó
Attica á Lacedaemoniís vástáta est. — 15. Rómání
magnum templum in Capitólió aedificávěrunt. Magnum
templum in Capitólió á Rómánis aedžfžcátum est.

13. úloha.

Vypracování. — (Viz str. 111!)

1. Zdraví jest lepší než veliké bohatství; nejlepším statkem jest
zdravá mysl ve zdravém těle. ——2. Hanebný útěk jest horší než
čestná smrt (čestné smrti). ——
3. Kimon athénský (Athéňan Kimon)
zmocnil se větší části ostrova Kypru. ——4. Themistokleova (The
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mistoklova) sláva byla nemenší v míru než ve válce. — 5. Nic
lepší(ho) není nad ctnost. — 6. Nic horší(ho) není nad falešného
přítele. — 7. Dobré knihy pilnému žákovi způsobují větší radost než
nejkrásnější

hry. ——8. Ze dvou zel vol menší zlo! ——9. Psi jsou

nejlepšími strážci velikých stád. — 10. Nejničemnějši lidé, nejhorší
občané spikli se proti obci. -—11. Mithridates zbudoval největší lod'
stva a vystrojil největší branné zástupy proti římskému národu. —
12. Římský stát (římská obec) byl zprvu nejmenší, později (potom)
největší. —-13. Čteme Ciceronův spis (: knihu) »O nejlepším dru
hu řečníků<<.——
14. Známý jest onen (výrok) mudrce Anacharsida:
»Jazyk je i nejlepší i nejhorší část těla.<< — 15. Nejhorší druh

(osobních) nepřátel jsou vychvalovačí

:chválící,

vychvalujíci

lidé). ——
16. Předstiráni lásky jest horší než nenávist. — 17. Vpřá

telství (není žádná nákaza většíz)

není větší nákazy [většiho

vředu] nad pochlebování [patolízalství]. ——
18. (Od zvířat lidé berou
větší výhody než škody.) Ze zvířat lidé mají větší prospěchy než
škody. — 19. Býti prost viny (provinění) jest největším potěšením.
——
20. (Větší část:)
většina často vítězi nad lepši částí.

| 14.ů|o|1a.

—Vypracování.— (Vizstr. 112!)

1. Bona _exempla r_nelióra sunt p_raeqeptis (—quam
praecepta ), nam bonis exemplis saěpe mórěs etiam pessi
mórum hominum corriguntur.

—_—_
2. In omnibus rěbus opti

mus est modus. — 3. Nihil mendació peius, nihil turpius
est. — 4. Mali libri pessimi adulěscentium comitěs sunt. —
5. Sól multó maior est terrá (: quam terra). — 6. Sicilia
maxima omnium Italiae insulárum est. —- 7. Hibernia

dimidió minor est Britanniá (: quam Britannia). — 8.
Dánůvius, Albis, Vultava Bohěmoslověniae flůmina sunt;
hórum__tr_iumflůminum Vultaiga_mi_nimum flumen est. —
9. ROma minor est Neapoli (——
quam Neapolis), Neapolis
maxima omnium Italiae urbium est. — 10. T. Pomponius
Atticus Optimus Cicerónis amícus fuit. — 11. Metus fu

tůri mali peior est praesenti maló (_ quam praesěns
malum )

— 12. S_ó_l_
terrá maior, luna terrá _mi_norest,

(sol ma_ior
_est__quam_ter__ra,_luna minor
__est quam terra),

terra maior
_eSt quamluna et minorquam
_sól, (terra maior
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lůna et minor sóle est). — 13. Vinum quó vetustius, eo"
melius est. — 14. Bona valětůdó maximum bonum omnium
cěterárum rěrum est. — 15. Avárus in něminem bonus, in
sě pessimus est. — 16. Boni libri optimi et fidissimi pue
rórum comitěs sunt. -- 17. Elephantus omnium terrestrium
animňlium máximus est ; maximum animal terrestre
elephantus est. — 18. Animus, melior pars nostril, im
mortňlis est. — 19. Dě minóribus rěbus apud Germanos
princip'e's cónsultábant, dě maióribus rěbus omněs. — 20.
África maior est quam Európa, sed minor est quam Asia,
quae omniumpartium orbis terrárum máxima est; minima

omnium partium orbis terrárum Austrália est.

| 15.ů|o|1a.

— Vypracování.— (Vizstr. 115!)

1. Athéňan Miltiades, jehož důmyslem roku čtyřstého devadesá
tého př. Kr. ohromné perské vojsko bylo od Řeků obráceno na útěk
na rovině Maratonské, nedlouho potom byl od svých (spolu)občanů
obžalován a pokutován padesáti talenty, protože (nebyl dobyl:)
nedobyl velmi bohatého ostrova Paru, jehož obyvatelé byli v per
ském vojsku; Athéňané, kteří byli utiskováni po mnoho let od ty
rana Peisistrata a jeho synů, pokládali Miltiada za nebezpečného
státu (: pro stát). — 2. Proč jste, dívky, neodpovídali na to, nač
jste byly otázány? — 3. Od Athéňanů veřejně (jménem obce) byli
chválení ti, kteří byli usmrceni

v bitvě. ——4. Za druhé punské

války Hannibal, který byl zvolen punským vojskem za vrchního
velitele, uvedl Římany do svrchovaného nebezpečenství. — 5. Kapi.
tolský vrch byl ozdoben nádherným chrámem, který byl zasvěcen
Jovovi, Junoně a Minervě. —-6. Sokrates, který byl nazván Apolli
novou věštírnou nejmoudřejším, byl potrestán smrti od nevděčných
občanů. — 7. U Římanů občanským věncem ten byl obdarován, je
hož statečností byl zachráněn život římského občana, lodním věncem
ti byli obdarováni, od nichž byla dobyta nepřátelská lod'. — 8. Troja,
která byla marně obléhána od Řeků devět let, desátého roku lstí
byla dobyta.
' gen. plur. zájm. »nós<<.
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Dějový poměr: v. 1. dříve vojsko bylo obráceno na útěk, potom
teprve byl obžalován a pokutován; občané dříve byli utiskováni,
potom teprve pokládali . . . .; v. 2. divky dříve byly otázány, potom
teprve mohly dáti odpověď; atd. atd.

| 17. úloha.

Vypracování. — (Viz str. 127!)

1. Vojínům budou uděleny (fut. I.) veliké odměny, až bude pře
moženo (fut. II. ) nepřátelské (v lat. gen. plur. ) vojsko. — 2. Nikdo
nebude souzen (fut. I.), dokud nebude obžalován (fut. II.). — 3. Ne
dbalí žáci, od nichž nebudou bedlivě splněna (fut. II.) přikázání
rodičů a učitelů, budou (po)trestáni (fut. I.). ——
4. Statečnost toho
vůdce bude (po)chválena (fut. I.), od něhož nepřátelé budou na
hlavu poraženi (fut. II.). — 5. Jestliže nepřátelé vlasti budou na
útěk zahnáni (fut. II.), všechny domy a cesty budou ozdobeny (fut.
I.) květy, neboť my všichni budeme zbaveni (fut. I.) strachu. —
6. Budete tupeni (káráni) (fut. I.), budou-li vyzrazeny (fut. II.) od
vás naše záměry našim protivníkům.
*

| 19. úloha.

——
Překlad. — (Viz str. 133!)

1. Spánek jest nejpodobnější smrti. ——
2. Haněti poklesky jiných
jest nejsnadnější, avšak napravovati své poklesky jest nejnesnad—
nější (= nejméně snadné). — 3. Ciceronův syn byl nejnepodobnějši
(:. nejméně podoben) otci. — 4. Výmluvnost jest věc ze (všech věci
:) všeho nejnesnadnější (: nejméně snadná). ——5. Nejsnazší
práce nejsou vždy nejmilejší. ——6. Mezi všemi zvířaty lidem nej
podobnější jsou opice. — 7. Nejchudší a nejprostší lidé často bývají
šťastnější než nejbohatší a nejvznešenější. ——
8. V nejprostšich (nej
nuznějšich) chyších často bydlí lidé nejšťastnější. — 9. Nejsnazší
věci nebývají vždy nejlepši. ——
10. Práce & rozkoš jsou věci [svou]

přirozeností [sobě] nejnepodobnějši [: nejméně podobné]. — 11.
Často nám bývá nejméně snadné (: nejnesnadnější), cojest jiným
velmi snadné (: nejsnazší). ——
12. Lidé si často přejí věcí nejméně
podobných [: nejnepodobnějších].
*
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, | Ústní zkoušky. |

Pro ústní zkoušky dospělosti platí tytéž požadavky jako pro kan
didáty interni s podotčením, že zvláštní otázky z latinské (resp.
řecké) mluvnice ——
z tvarosloví a skladby — jest kandidátovi dávati
jen tehdy, objeví-li se v jeho písemné zkoušce nebo při ústní zkoušce
závažnější neznalosti.
Absolventi reformních reálných gymnasii mají při doplňovací
zkoušce dospělosti reálně-gymnasijni z latiny prokázati, že rozšířili
své vědomosti jak po stránce četby, tak po stránce literárně-histo
rické na rozsah předpsaný osnovami pro reálná gymnasia.
Ústní zkouška jednoho kandidáta trvej půl hodiny.
Odstoupí-li kandidát od doplňovací zkoušky pro nemoc nebo jinou
vážnou příčinu, odkáže se k nejbližšímu zkušebnímu období. Od—
stoupí-li od zkoušky bez vážné příčiny, musí znovu žádati za při
puštění ke zkoušce a zaplatiti dávku za úřední výkon.
Odstoupí-li kandidát při zkoušce, at' písemné, at' ústní, může
býti, prokázal-li hrubé nevědomosti, na návrh odborného exami
nátora na základě usnesení zkušební komise odkázán k nové zkouš
ce až po roce.
|

Posudek o výsledku zkoušky.

|

Při poradě o výsledku ústních zkoušek posoudí examinátoři po—
všechně kandidátův výkon v tom kterém předmětě. Předseda i ostat
ní členové komise, pokud byli přítomni při zkoušce, mohou k tomu
připojiti své poznámky. Předseda učiní tak poslední. Poté navrhne
examinátor příslušného předmětu známku, přihlížeje k celkové
úrovni kandidátových vědomostí.
O návrhu hlasuje ředitel (neni-li předsedou), třídní VIII. třídy,
examinátor a svědek; každý z nich má právo dáti před hlasováním
návrh odchylný.
Návrh, pro který se vyslovila prostá většina, je přijat. Při rov
nosti hlasů rozhoduje předseda.
Známky se zapíší ihned do protokolu.
Kandidát, který při ústní zkoušce nevyhověl, smí opakovati
zkoušku zpravidla po půl roce (t. j. v období zimním, konala-li se
zkouška v období letním nebo podzimním, jinak v období letním).

Prokázal-li kandidát hrubé nevědomosti, smí opakovati zkoušku
až po roce.

*

Doplňovací zkouška dospělosti může býti opakována jen dvakráte.
| Vysvědčení o zkoušce. |

Vykonal-li kandidát doplňovací zkoušku dospělosti s úspěchem,
jest na originále jeho vysvědčení dospělosti připojiti dodatek:
»Poněvadž examinand vykonal před předepsanou zkušební ko
misí doplňovací zkoušku dospělosti z reálného gymnasia (z gymna
sia) podle ministerského výnosu ze dne 31. července 1934, čís.
64.860/11—33,z jazyka latinského (řeckého) s prospěchem.......

(a z úvodu do filosofie s prospěchem..........

), uznává se dospě

lým k návštěvě vysokých škol v rozsahu vymezeném ministerským
nařízením ze dne 29. března 1909, čís. 1907, č. 65 ř. z. (dospělým

též k návštěvě universit). Zkouška mu byla povolena výnosem

zemské školní rady v ........
(referátu ministerstva školství a ná
rodní osvěty v ....... ) ze dne ..... čís. . . . .a
Tento dodatek budiž opatřen úředním razítkem ústavu a podpisy
předsedy zkušební komise, ředitele ústavu a třídního profesora VIII.
třídy. Nastal-li by případ uvedený v poslední větě &5, odst. 4, [t. j.
»nevyhovi-li kandidát při předběžné zkoušce z úvodu do filosofie,
budiž připuštěn k dalším zkouškám, a k vykonání zkoušky opravné
z tohoto předmětu budiž mu povolena lhůta dvou měsíců po vyko
nání ústní zkoušky dospělosti.<<],budiž náležitě vyplněné vysvěd
čení i s příslušným zkušebním protokolem dodatečně zasláno před
sedovi zkušební komise k podpisu.
Doplňovaeí zkoušky dospělosti absolventů reálek,
kteří vykonali úspěšně doplňovací zkoušku dospělostí
reformně-reálně-gymnasiini.

O doplňovacích zkouškách dospělosti absolventů reálek, kteří vy
konali úspěšně doplňovací zkoušku dospělosti reformně-reálně-gym
nasijní, platí i nadále výnos ministerstva školství a národní osvěty
ze dne 7. dubna 1932, čís. 33.120/II.
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Opakování : latinské mluvnice.
| Jména zvířat. |
Jména. zvířat jsou buď obojrodá. (commt'mia), buď přechylná
(mobilu:), buď pospolné. (epicoena).
Příklady obolrodých jmen zvířat:
bós, m., býk, vůl; bós, f., kráva; (I, 344);
canis, m., pes; cams; f., fena; (I, 351).
Příklady přsohylny'ch jmen zvířat:
agnus, m., beránek, jehně; ayna, f., ovečka; (I, 68);
caper, m., kozel; capra, f., koza.;
cervus, m., jelen; cerva, f., 1811;(I, 334);
equus, m., kůň, hřebec; equa, f., kobyla, klisna; (I, 69);
gallus, m., kohout; gallina, f., slepice;
leo, m., lev; leaena, !. lvice; (I, 194);
lupus, m., vlk; lupa, f., vlčice; (I, 69, 419).

Příklady pospolnýoh jmen zvířat:
Někdy se užívá pro obě pohlaví zvířat jediného tvaru. který má.
jediný mluvnický rod, někdy mužský rod, někdy ženský rod; tato
jména. slovou pospolná. (epicoena).
anas, anatis, (vždy f.), >kačer< i »kachnae;
dnser, eris, (vždy m.), »houser<<i »husacz; (I, 334);
aquila, ae, (vždy f.), >ore1<<i »orlicec; (I, 338);
rána, ae, (vždy f.), »žába< i >>žabák<x
; (I, 140);
vulpěs, is, (vždy f.), »lišákc i »liškacx; (I, 350);

accipiter, m. (I. 460); cancer, m. (I, 69); cicónia, f. '(I, 390);
columba, f. (I, 461); corvus, m. (I, 391); elephantus, m. (I. 391);
formica, f. (I, 140); grús, f. (I, 403); lepus, m. (I, 392); luscim'a, f.
(I, 288); můs, m. (I, 354); passer, m., vrabec; pdvó, m. (I, 463);
tigris, !. (I, 17); ůrus, m. (1, 337);
félěs nebo fe'lis, is, f., kočka; vespertuió, m., netopýr.
(Má-li se u pospolných jmen zvířat v ýs ] o v n ě vyznačiti

pohlaví

zvířete, připojuje se k pospolnému jménu k označení

mužského rodu »mds : samecx, k označení ženského rodu >>fémina
: saxnicec; na př. >vulpěsmás : lišáka, »tvulpěsfčmina : liška/„z.)

V 1000

Lat
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Napsal profesor Josef Bradáč.
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10. HODINA.
Zvratné přivlastňovací zájmeno.
Prónómen possessivum reflexívum.
Zopakujte přivlastňovací zájmena — viz I. díl, str. 153
až 155 a str. 168 až 169!
České zvratné zájmeno přivlastňovací »svůj, svá, své<<
se klade, přivlastňuje-li se jim něco podmětu vyjádřenému
k t e r o u k o l i mluvnickou osobou (první nebo druhou

nebo třetí osobou singuláru i plurálu). Na př.:
Já mám svou knihu. Ty máš svou knihu. On má svou
knihu. My máme svou knihu. Vy máte svou knihu. Om“
mají svou knihu.
Přivlastňuje-li se českým zájmenem přivlastňovacím
»svůj, sva, své<<něco (nějaká věc, nějaká vlastnost a pod.)
podmětu, který jest:
v 1. osobě sing., přelož je do latiny přivlastňovacím zá
jmenem >>meus,mea, meum<<;

v 2. osobě sing., přelož je do latiny přivlastňovacím zá
jmenem >>tuus, tua, tu1un<<;
——145——

. osobě sing., přelož je do latiny přivlastňovacím
jmenem >>suus,sua, suum<<;
. osobě plur., přelož je do latiny přivlastňovacím
jmenem >>noster,nostra, nostrum<<;
. osobě plur., přelož je do latiny přivlastňovacím
jmenem >>vester, vestra, vestrum<<;
. osobě plur., přelož je do latiny přivlastňovacím
jmenem >>suus,sua, suum<<.
Čech řiká:
(Já.) mám svou knihu; (já) ctím
svého otce.
(Ty) máš svou knihu; (ty) ctiš
svého otce.
(My) máme svou knihu; (my)
ctíme svého otce.
(Vy) máte svou knihu; (VY)
ctite svého otce.

zá
zá

zá
zá

Latžnik řiká:
(Já) mám mou knihu; (já) ctím
mého otce.

(Ty) máš tvou knihu; (ty) ctíš
tvého otce.
(MY) máme naši knihu; (my)
ctírne našeho otce.
(Vy) máte vaši knihu; (vy) ctíte
vašeho otce.

České zvratné přivlastňovací zájmeno »svůj, svá, své<<
se přeloží do latiny přivlastňovacím zájmenem »suus, sua,
suum<<jen tehdy, přivlastňuje-li se tímto zájmenem něco
podmětu vyjádřenému třetí osobou singuláru &plurálu.
Já mám svou knihu (své Ego habeó meum Zibrum
(meós lžbrós).
knihy).
Ty máš svou knihu (své Tú haběs tuum Zibrum
( tuós Zibrós).
knihy).
Bratr má svou knihu (své Fráter habet suum Zibrum
( suós lžbrós).
knihy). (Podmět jest ve
3. osobě.)

Dívka má svou knihu (své
knihy). (Podmět jest ve
3. osobě.)

My máme svou knihu (své

knihy).

Vy máte svou knihu (své

knihy).

Puella habet suum lžbrum
( suós Zibrós).
N63 haběmus nostrum lž

brum (nostrós lžbrós).
Vós habětžs vestrum librum
( vestrós Zžbrós).
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Hoši mají svou knihu ( své Pueri habent suum librum
knihy). (Podmět jest ve
(suós librós).
3. osobě.)

Dívky mají svou knihu ( své Puellae habent suum librum
knihy). (Podmět jest ve
(suós librós).
3. osobě.)

Omnia mea měcum portó.
(Já) vše své (všechny své věci) nosím s sebou.
Omnia tna těcum portás.
(Ty) vše své (všechny své věci) nosíš s sebou.
Vir sapiěns omnia sua sěcum portat.
Mudrc nosí vše své (všechny své věci) s sebou.
Omnia nostra nóbiscum portámus.
(My) vše své (všechny své věci) nosíme s sebou.
Omnia vestra vóbiscum portátis.
(Vy) vše své (všechny své věci) nosíte s sebou.
Viri sapientěs omnia sua sěcum portant.
Mudrci nosí vše své (všechny své věci) s sebou.
*

Ego mě děfendó mezi órátio'ne.

Já se (sebe) hájím svou řečí.
Tu tě děfendis tuň órátióne.
Ty se (sebe) hájíš svou řečí.
Vir (mulier) sě děfendit suň órátióne.
Muž (žena) se (sebe) hájí svou řečí.
N63 nós děfendimus nostri órátióne.
My se (sebe) hájíme svou řečí.
Vós vós děfenditis vestrš órátióne.
Vy se (sebe) hájíte svou řečí.
Viri ( mulierěs) sě děfendunt suši ófrátwne.
Muži (ženy) se (sebe) hájí svou řečí.
*
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17. HODINA.
| Opisná stupňování adjektiv. |

Adjektiva, která mají v nominativu singuláru positivu
před koncovkou »-us, -a, -um<<samohlásku, na př. idóne-us,

ěgregi-us, ardu-us, tvoří komparativ a superlativ k zame
zení nelibozvučného styku tří samohlásek opisem, t. j. po
moci příslovcí

>>magis<<(pro komparativ)

a »máximě<<

(pro superlativ), která přistupují k positivu.
Komparativ jejich tedy záleží z positivu, k němuž se

přidá příslovce >>magis<<,
superlativ jejich záleží z positivu,
k němuž se přidá příslovce >>máximě<<.

Tomuto

stupňování

říkáme

»o pis n ě

st upňo

V á. n í<<.

Příklady:
idčneus, idónea, idóneum, vhodný, příhodný, způsobilý, schopný;
(komparatiw) magis idóneus, magis idónea, magie idóneum, vhod
nější, příhodnější, způsobilejši, schopnější;
(superlativ:) máximě idóneus, máximě idónea, máximě idóneum,
nejvhodnější, nejpříhodnější, nejzpůsobilejší, nejschopnější;
pius, pia, pium, zbožný;
(komparativz) magis pius, magis pia, magis pium, zbožnější;
(superlativ:) máximě pius, mda—ímépia, máximě pium, nejzbož
nější;

arduus, ardua, arduum, příkrý, strmý;
(komparativz) magis arduus, příkřejší, strmější;
(superlativ:) mámimé arduus, nejpříkřejší, nejstrmější;
ěgregius, ěgregia, ěgregium, výborný, znamenitý;
(komparativz) mágis ěgregius, znamenitější;
(superlativ:) máximě ěgregius, nejznamenitější.

Poznámka :
Adjektiva, zakončená v slabiku »-quus, -qua, quum<<
(* kvus, kva, kvum), nemají ve výslovnosti před koncov
kami >>-us,-a, —um<<
samohlásky

a stupňují se tedy pravi

delně; na př.:
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aequus, acquu, uf'quum, rovný, stejný, slušný;
(komparativz) acquior, aequius, (* ékvijor, ékvijus), rovnějši,
slušnější;
(superlativz) aequissimus, aequissima, acquissimum, nejrovnějšl,
nejslušnější ;
antiquus, antiqua, autiquum, (I, 124);
(komparativz) antiquior, antiquius, (* antýkvijor, antýkvijus),

starši, starobylejši;
(superlativz) antiquissimus, antiquissima, antiquissimum, nej
starší, nejstarobylejší.

Opisné stupňování

(pomocí příslovcí >>magis<<a »má

ximě<<
) mají i ta adjektiva, která nevytvořují pravidelného
komparativu a superlativu.
Někdy nalézáme u adjektiv zakončených v »-ius, -eus,
-uus<<i tvary bez opisu (na př. v církevní mariánské písni
»ó pžissima<<místo »6 máximě pia<<), ale v klasické latině

se tyto tvary nevyskytují.

| 21. úloha.

Přeložte do latiny! — (Viz str. 190!)

1. Rád se radím s vámi o svých záležitostech. — 2. Krot'
svůj hněv! Kroťte svůj hněv! — 3. Nikdo není spokojen
svým osudem. — 4. Sobě a své udatnosti důvěřujeme. —
5. Vy chválíte své věci, my své věci. — 6. Vlastenci (:
dobří občané) milují svou vlast více než sebe.
7. Příliš chválíš sebe a své dílo; přílišnou chválou škodíš
sobě a svému dílu. — 8. Hajte se ne tak slovy jako svým
bezúhonným životem! — 9. Druhové, svou nečinnosti nej
více si (sobě) uškodíme. — 10. Svědomitostí a přičinli
vostí připravujeme radost sobě a svým učitelům. — 11.
Svědomitostí a přičinlivostí připravujete radost sobě a
svým učitelům. — 12. Děti svědomitostí a přičinlivostí při
pravují radost sobě a svým učitelům. — 13. Proč každo
denně cvičíš, učiteli, pamět svých žáků? Proč každodenně
cvičíte, učitelé, pamět svých žáků? — 14. Cti otce svého
i matku svou! Ctěte otce svého i matku svou! — 15. Sebe a
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své věci statečně braň! Sebe &své věci statečně braňte! —
16. Na svou udatnost nejvíce Spolehněte! _—17. Svou vlast,
dobrý občane, více miluj než sebe! — 18. Svou vlast, dobří
občané, více milujte než sebe! — 19. Dobří občané milujtež
svou vlast více než sebe! — 20. Přílišnou chválou svého
díla sobě i svému dílu nejvíce jste škodili (škodily).

| 22. úloha. — Přeložte do latiny! — (Viz str. 191!)
1. Pravá ruka k mnohým věcem jest schopnější než levá ruka. »—
2. Nejlepší lidé bývají nejzbožnější. — 3. Nad štěstí nic není vrtka
vější(ho). -—4. Nejnepatrnější věc často bývá nejméně snadná (:
nejnesnadnějši). ——5. Železo jest člověku potřebnější než zlato a
stříbro. — 6. Lidé často bývají zbožnější ve štěstí než v neštěstí. ——
7. Květiny mají nejrozmanitější barvy. ——
8. Odměny ne vždy jsou
udělovány nejschopnějším lidem. — 9. Cvik je nejznamenitější učitel.
——
10. Zaměstnání mužů jsou rozmanitější než žen. — 11. Nad ctnost

nic není lepší(ho), nic není potřebnější(ho). — 12. Nejchytřejší
(velmi chytří) lidé bývají nejschopnější (velmi schopní) ke všem
zaměstnáním. -—13. Zdali jest vám známo místo, odkud se naskýtá
nejkrásnější a nejskvělejší pohled na naše město? — 14. Cesty čim
jsou strmější, tím jsou obtížnější; cesty nejstrmější (nejpřikřejši)
jsou nejobtížnější.

——15. Železo není nejdražší (nejvzácnější) kov,
ale jest nejpotřebnější. — 16. Přítomná doba jest nejvhodnější ku
pomoci.

Poznámka: Vypracování
20. úlohy viz str. 189!

*
18. úlohy viz str. 174! »—Vypracování

18. HODINA.
Slovník (za—30. úloha). |
ácerrimus, (str. 20)
admodum, (str. 171, 172)
aequus, (str. 149)
aostlmáro, (str. 100); alíquem
ex veste aestimdre, někoho posuzovati podle šatu

Aotna, ae, f. (I.). Etna, známá
sopka a nejvyšší hora na
ostrově Sicílii ve východní po
lovině, vysoká 3279 m, hlavní
krater dosahuje výše asi 3313
metrů; místní název této hory

..no...

jest Mongibello, Montagna;
nejstarší ověřená zpráva o vý
buchu sopky mluví o výbuchu
r. 693 př. Kr., druhý ověřený
výbuch byl r. 475 př. Kr.
agere, (I. 500); decimum annum

agó, jde mi na desátý rok
(věku)
Agrigentum,

%, n. (II.),

Agri

gentum, Akragas, jedno z nej
větších měst starého věku na
jižním pobřeží sicilském; dle
tradice prý bylo založeno r.
582 dorskými osadníky z Ge
lY; (dnešní Girgenti)
altercátió, iónis, f. (III.), (Vý
měna slov), hádka, váda
altior, altius, (str. 12,13), (I, 109)
angustior, -iu8; (I. 388)
anima, ae, f. (I.), a) vání, vánek,
vítr; b) vzduch (jako živel),
dech; c) dech (jako podminka
a známka života); duch, duše;
život; (1) duše (jako bytost
duši opatřená); e) duše ze
mřelých, stíny mrtvých, má
nové
Antóninus, 5, na. (II-). Antoni
nus, (jméno několika římských

císařů); Antónínus Pius, řím
ský císař r. 138—161 po Kr.,
naroz. r. 86 po Kr., syn T.
Aurelia Fulva, r. 138 adopto

ván od císaře Hadriana a po
výšen za caesara, panovník
míru; za něho zlatá doba řím
ského císařství, dbáno spra
vedlnosti, veliká byla péče jed
nak o chudinu, jednak o umění
a vědy; adoptoval Marka
Aurelia Antonina, potomniho
císaře (r. 161—180 po Kr.);

zemřel r. 161—180 po Kr.:

(* Antó-ný-nus)
anthuus, (str. 149); (I, 124)
appelláre, 1., (I, 131)
appelló, is, ere, 3., a) přiháněti,

přihnati, zahnati; b) (v lod
nické mluvčí.-) přiraziti (loď,
s lodí ku břehu), přistávati
(s lodí)
arduus, (str. 148): (I, 260)
aváritia, ae, f. (I.), a) dychti
vost; b) (dychtivost peněz,
jmění), l a k o t a, zištnost,
skoupost, hrabivost, lakomost
biennium, ti, n. (II.), dvouletí,
dvě léta, dva roky
cárissimus, (str. 42, 172); (I.
110)

Catana, ae, f. (I.), Katana, Ka
tania, město na ostrově Sicílii
skoro uprostřed východního
pobřeží; podle tradice založeno
ionskými osadníky chalkid
skými
Cató, óm's, m. (III.), Kato, (pří
jmení, cognomen v rodu Por
ciů, gěns Porota); M. Porcius
Cató Maior (nebo Cěnsórius),

Marcus Porcius Kato Starší
(Censorius : bývalý censor,
censorem byl r. 184 př. Kr.,
řídil se tu velmi přísnými zá
sadami), vojevůdce a spiso
vatel římský, (nar. r. 234, ze
mřel r. 149 př. Kr.); po svém
konsulátě r. 195 spravoval
Hispanii a pro svá tamní vi
tězství triumfoval r. 194. Byl
vzorem starořímské přísnosti
mravů a prostoty života a od
půrcem rostoucího vlivu helle

nistické kultury v Římě po
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stránce duchovní i hmotné.
Psal jen latinsky. Jeho jediný
nam zachovaný spis »O 101
nictvi<<jest nejstarší zachova
ná. památka latinské prózy.
Z dějepisného díla Katonova
>>Origines<<zachovaly

se mám

jen zlomky. Kato zemřel (r.
149 př. Kr.) nedočkav se pa
du Kartaga (r. 146 př. Kr.),
o nějž usiloval vší svou poli
tickou činností. Kato byl prv
ní prosaický římský spiso

vatel, který

psal latinským

jazykem. »Starší (Maior)<< se
zove na “rozdíl od svého pra

vnuka M. Porcia Katona Uttic
kého. -— (M.:Marcus, * Mar
kus.)
causa, (I, 389); causa collo
quií, důvod k rozmluvě
celeberrimus, (str. 20)
celerrimus, (str. 20)
centuria, ae, f. (I.), [oddíl obsa

hující počet sto], (centum :
sto); (ve vojenství:) setnina,
centurie, (ll,0 legie, “], kohorty,

%, manipulu);

(v politickém

smyslu:) centurie
centurió, iónis, m. (III.), velitel
centurie (setniny), centurio;
(v legii bylo 60 centurionů;
byla to vojenská hodnost mezi
vojenským tribunem a poddů
stojnžky)
circitor (o přibližném počtu:)
okolo, kolem, asi
clárissimus (str. 19, 42, 172); (I,
110)

columna, ae, f., sloup
convonló, is, ire, 4., a) scházetí
se, shromažd'ovati se; přichá

zeti, dostavovati se; b) (ali

quem c. :)

sejíti se, setkati

se (s někým); navštíviti (ně
koho); mluviti (s někým); c)
(v jednání: ) shodnouti se,
smluvíti se; ujednati, umluviti
(něco); d) přiléhati, hoditi se;
o) shodovati se, srovnávati se,
snášeti se (s něčím)', hoditi se
(k něčemu, na někoho), pří
slušeti (k někomu)
eupol-e pácem, (I, 489; II, 101),

žádati si míru

cursum teněre, (I, 285), zacho
vávati směr (cesty, jízdy,
plavby)
dic! (str. 137)
difficilior, dífficžllímus, (str. 133)
dissimilior, dissímillímus, (str.
133)
diů, (I, 179), dlouho, dlouhý čas;
ještě dlouho; (již) dávno; diů
tius, diutius, déle, delší čas;
(absol.:) příliš dlouho, dosti
dlouho; diůtissimě, diutissimě,
nejdéle; (absol. :) velmi dlouho
dominátus, 118,m. (IV.), a) pan

ství, vláda; d. Syrácúsárum,
(alicuius rei), panství, vlada
nad Syrakusami, (nad ně
čím); b) neobmezena vláda,
samovlada, tyranstvi
důc! (str. 137)
ěgregius, (str. 148); (I, 141)
Q. Ennius, ží, m. (II.), Quintus

Ennius, římský básník, na
roz. r. 239 př. Kr. v Rudíích
v Kalabrii; r. 204 přivedl jej ze
Sardinie M. Porcius Cato do
Říma, kde si ho oblíbili Sci
pionové; r. 184 obdržel občan
ské pravo římské od Quinta,
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syna M. Fulvia Nobiliora, je
hož tažení do Aitolie Q. En
nius oslavil svými verši; En
nius byl první význačný řím
ský básník. Psal podle řeckých

vzorů dramata, tragedie i ko
medie. Jeho slávu založilo hi
storické epos »Annales<< (Le
topisy), líčící v 18 knihách dě
jiny římské od příchodu Aene
ova, z něhož zachováno asi
600 veršů; nepatrné zlomky
se zachovaly z jeho didaktic
kých eposů (Epicharmus, Eu
hemeros, Heduphagetica, Pro

trepticus), z jeho satir a epi
gramů.
erráre, (str. 70); (I, 284, 486) _
estó! (str. 137)
exiguus, (str. 122); magis exi

guus, maxime emguus, (srv.
str. 148)
fac! (str. 137)
facile, (I, 335); facilius, snáze,
lehčeji; spíše; facillimě, nej
snáze, nejlehčeji; (absol.:) vel
mi snadno, velmi lehce
facilis, facilior, facillimus, (str.
132)
fer! (str. 137 a 122)
fídě, věrně, upřímně; (I, 124)

frígidus, frigidior, frigidissimus;
(I, 322)

fulmen, inis, n. (III.), blesk
gallina, ae, f. (I.), slepice
grandis, e, 2. (III.), a) veliký;
b) vzrostlý, statný; c) (co do
věku:) starý, stařičký; d) (co
do významu: ) důležitý, váž
ný, významný, znamenitý; e)
vznešený; srandis nátů, starý,
“stařičký

gravis, (I, 435); grave bellum,

krutá válka

Hostíllus, ii, m. (II.), Hostilius,
(rodinné jméno římské); Tul
lus Hostilius, římský král, po
dle dějepisce Tita Livia v řa
dě římských králů třetí, ná
stupce Romula a Numy Pom
pilia
humilis, (str. 133).
idóneus, (str. 149), (I, 181). a)
vhodný, schopný, příhodný,
způsobilý, schopný; b) dosta
tečný, spolehlivý
immodestus, a, um, 3., neskrom
ný, drzý
impigrě, a) bedlivě, pilně; b) či
le, rázně, statečně, odhodlaně,
bez váhání; (I, 162)
incautus, a, um, 3., a) neobezře
lý, neopatrný, nemající se na
pozoru; b) nic netušící; 0) ne
chráněný, nezabezpečený
indicó, áre, ávi,átum, 1., a) uda
ti, učiniti udání, učiniti výpo

věd',oznámiti;

b) ukazo

vati, býti důkazem, prozrazo
vati; (* indykó)
indícó, is, ere, 3., a) oznámiti,
ohlásiti, vyhlásiti; b) ohlásiti
jako povinnost, uložiti; bel
lum indicere, vyhlásiti, vypo
věděti válku; (* indýkó)
initió, (str. 87)
inscríbó, is, cre, 3., a) napsati,
vepsati; b) opatřiti nápisem,
popsati; opatřiti titulem, na
depsati (knihu)
ínstituó, is, ere, 3., a) postaviti,

vložiti (něco někam); Výsta—
věti, postaviti, zříditi, vytvo

řiti; b) ustanoviti,
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za

vésti, zaříditi; o) podníknouti,
začíti, počíti (s něčím), dáti
se (do něčeho); d) vzdělávati,
vyučovati, poučovati
inůtilis, e, 2. (III.), a) neužiteč
ný, nepotřebný, nehodící se;
b) škodlivý, nebezpečný
invidia, ae, 13.(I.), závist, nená

vist
irrídeó, és, ěre, 2., (aliquambpo
smívati se, vysmívati se (ně
komu)
iůcundissimus, (str. 42); (I. 124)
lárva, ae, f. (I.), a) (zlý duch
zemřelého), strašidlo; b) za
kuklení, škraboška, kukla,
maska (divadelní)
Iátissimus, (str. 172); (I, 124)
Iongior, -ius, (str. 10)
loquax, cicis, 1. (III.), povidavý,
hovorný, mnohomluvný; žvas
tavý, prostořeký: (o žabách: )
skřehotavý; (o ptácích:) švi
torný; (kompar. :) loquácior
(str. 171)
Macedó, onis, m. (IH.), Make
kon; Macedoněs, wm, m. pl.

(III.) , Makedonové, národ
bydlící v starověké Makedonii,
sev. od Řecka
magis s positivem příd. jména,
(str. 148); magis ždóneus, ma
gis pins, magis arduus, magis
ěgregius, (str. 148)
maior (nátů), (str. 200, 201)
manipulus, i, m. (II-), a) hrst,
svazeček; ' b) (ve vojenství.-)
ozbrojený oddíl, četa; (v řím
ské legii:) manipul (: 1/30le
gie, % kohorty)
máximě s positivem příd. jména,
(str. 148); máxžmě idóneus,

maxima arduus, maximě ěgre
gius, (str. 148)
maximus (nátů), (str. 200, 201)
meritó, dle zásluhy, právem, za
slouženě
Messána, ae, f. (I.), Messana
(Messina), po Palermu a Ka
tanii největší město a přístav
na ostrově Sicílii; podle tradi
ce vznikla prý r. 756 př. Kr.
jako řecká osada Zanklé; na
začátku 5. stol. př. Kr. nazvá
na prý Messana
minimus (nátů), (str. 200, 201)
minor (nátů), (str. 200, 201)
mollíre, (I, 366); agrós mollire,
kypřiti pole, role
mundus, %,m. (II.), svět, vesmír
Cn. Naevius, ii, m- (II-). Gnaeus

Naevius, epický a dramatický
básník římský, původem Latin
z Kampanie; účastnil se I.
punské války, pro literární
útoky na rod Metellů byl uvěz
něn, kolem r. 204 opustil Řím,
zemřel v africké Utice (r. 201
př. Kr.). Jako dramatik zpra
covával řecké tragedie a podle
řeckých vzorů skládal i první
historická dramata z dějin do
mácích (fabulae praetextatae ).
Hlavní jeho dílo bylo historic
ké epos »Bellum

Punicum<<,

v němž vylíčil saturnským
veršem I. punskou válku ;
z básně později rozdělené v 7
knih se zachovalý jen zlomky.
Přes to, že to byla jen veršo
vaná kronika, má toto dílo vý
znam jako první římské epos
z domácích dějin.
Lnátus, 113,m. (IV.)],
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(vyskytu

je se jen v abl. sing.:) nátů,
rodem, věkem; ndtů maior,
maximus, minor, minimus,
(str. 200, 201); níž-tú grandis

(viz grandis)
ně, a) at' ne, kéž ne; b) kéž (by)
ne; 0) aby ne; d) (1) obavných
větách:) aby ne; že; — (viz
str. 123, 135, 166, 167, 168,
184, 185)

necessárius, (I, 181); máan'mě
necessárius, (str. 148, 172)
nisi, (str. 186, 188); (I, 481)
nóli! nólitel (str. 134); (impera
tiv 2. os. sing. a 2. os. plur.
slovesa: nóló, nólle, nólui, ne

chtiti)

díl, částka; o) účast, účasten

ství; —d) strana;

a) strán

ka, věc; ——
f) kraj, kon
čina,
územi, (země) ; 3)
strana, směr; — h) způsob,
druh; i) úloha, role divadelní;
]) úkol, obor, činnost, úřad,

povinnost; — k) zápasící stra
na, (v plan—.:) sporné,

nepřá

telské strany (na soudě, v po
litice)
parum, (kompar. minus, superl.
minimě), málo, jen málo, ne
dosti
passus, 123,m. (IV.), a) rozkro

čení, krok; b) (jako délková

mira :) krok, dvojkrok (:
1,48“m : 5 stopám)

noster, (str. 146); (I, 168)
Numa Pompilius, Numae Pompi—

lii, m., Numa Pompilius, dru
hý král římský, podle tradice
nástupce Romulúv
obscůrior, (str. 171): (I, 392)
optimus, (str. 110, 172)

óra, ae, f. (I.), a) okraj (ně
čeho, tvořící hranici); b) 0
kraj, hranice světa; o) hranice
země; území; (1) hranice sou
še; pobřeží, břeh; e) pás, kraj,

krajina

ótiósus, a, um, 3., a) nezaměst
naný, nečinný; b) zabývající

paucissimí, ae, a, (I, 53,19au0u8).
velmi málo (lidí), velmi malý
počet (lidí)
pauperrimus, (str. 20)
pendeó, és, ére, 2., a) viseti; b)
čněti nahoře, přečnívati; kle—
nouti se; c) čněti, trčeti, strmě
ti; d) vězeti, tkvíti, lpěti; o)

záviseti, býti závislý, záležeti
(na někom); f) lpěti (na ně
kom), lnouti (k někomu),
býti oddán; g) býti v nejisto
tě, na rozpacích; býti nejistý,
nerozhodný; býti na vážkách

se literární prací, literárně

pondó, is, cre, 3., (I, 408)

činný; o) neúčastnící se poli

poragró, áre, ání, átum, 1., pro
choditi, procházeti, projížděti,
procestovati, proputovati, pro
táhnouti, probíhati; choditi,
jezditi (po něčem, někudy)
perdives, -dí'v'itis, 1. (III.), vel
mi' bohatý, veliký boháč

tických zápasů, žijící v ústra
ní;' (1) duševně klidný, bezsta
rostný; e) nudný, zdlouhavý
Panormus, %,f. (II.) Panormus,
město na sev.-záp. pobřeží Si
cllie
pars, pa'rtis, ť. (III.), 3) díl,

část;

oddil; kus; b) úděl,po

perdootus', a, um,- 3., dobře vy

učený, velmi učený
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vytrval v ní až do smrti. Byl
porgrátus, a, um, 3., velmi milý,
velmi příjemný, velmi Vítaný
to básník velmi plodný a na—
daný. Ve starověku kolovalo
perlůoundus, a, um, 3., velmi pří
pod Plautovým jménem mno
jemný, velmi milý
ho veseloher, z nichž učený
pormodestus, a, um, 3., velmi
Markus Terentius Varro pro
skromný; velmi umirněný,
hlásil za přesné a pravé 21 ve
zcela mírný; velmi ostýcha—
selohru. Nás došlo 20 kusů, a
Vý, zcela nesmělý
to více méně úplné, z 21. ko—
perpetuus, -petua, -petuum, 3.,
medie máme zlomky. Tyto ve—
a) (mžstně:) nepřetržitý, sou
selohry jsou nejstarší úplné
vislý; celistvý; b) (časově:)
památky, jež máme zachovány
stálý, ustavičný,neustálý, trva
z římské literatury. Plautovy
lý, věčný, nekonečný
komedie jsou více nebo méně
perrárus, a, um, 3., velmi řídký
volné zpracování
řeckých
Philippus, 5, m. (II-), (* Filip
předloh,
řeckých
komedií
řec
pus), Filip(os), (jméno něko
kých skladatelů komedií Dé
lika makedonských králů; ze
mofila, Difila, Filémona 3 Me
jména:) Ftlip II., syn Amyn
nandra.
tův, otec Alexandra Velikého,
plůrimus, (str. 111, 116, 117)
(vládl 359—336 př. Kr.)
pius, magic pžus, máximě pfius, Pompilius, ii, m. (II.), Pompilius,
(římské rodové jméno přísluš—
(pžissima), (str. 148, 149)
Plautus, %,m. (II.),

Titus Mac—

cius Plautus, (* Makcius), nej
znamenitější skladatel kome
dií v Římě, (naroz. kolem r.
251 př. Kr. v Sarsině v Um
brii, zemřel r. 184 př. Kr.);
byl z nízkého rodu. Záhy při

šel do Říma, kdež nabyl, jsa
divadelním sluhou, jakéhosi
jmění, jež však ztratil v ob
chodě, do něhož se odešed z Ří
ma pustil. Znova se vrátil do
Říma a z nouze pracoval
u kteréhosi mlynáře, konaje
tu těžké práce; přitom složil
tři divadelní kusy, které došly
takového úspěchu, že se mohl
oddati jen spisováni komedií.
Dramatická činnost dopomoh
la mu k blahobytu. Plautus

níka rodu Pompiliů); Numa
Pompilius (viz Numa)
praecó, ónis, m. (III.), hlasatel;
vyvolavač (při dražbě)
praedulcis, e, 2. (III.), přesladký
praepotěns, -potentis, 1. (III.),
přemocný, velmi mocný
priscus, a, um, 3., a) dřívější, bý

valý, starý; Tarquinius Prís
cus, Tarkvinius Starší; |:) pra
starý, dávný, starodávný, sta
robylý, starožitný
prčlěs, próh's, f. (III.), a) mlá
dež, mláďata, děti; b) mladé
mužstvo; o) dítě, mládě; d)
potomstvo, děti: potomek, dí
tě (syn, vnuk); e) pokolení;
f) věk
prórsus, a) vpřed, kupředu; b)
zrovna, přimo, právě; docela,
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zcela., dokonce, dočista, na
prosto; velmi, tuze; c) (po

výčtu:) zkrátka, slovem
prósum, pródes, pródesse, prófui,
prófutúrus, prospívati, býti
prospěšný; býti platen, pomo
cen; pomáhati
pugnó, áre, dví, átum, 1., a) bo
jovati; potýkati se, zápasiti;
b) odporovati, vzpírati se, pro
tiviti se; o) bojovati (o něco),
usilovati, zasazovati se, sna
žiti se, namáhati se; inter sé
pugnáre, vespolek bojovati;
(str. 122, inter)
pulcherrimus, (str. 20)
pullus, i, m. (II.), mládě; ku
ře; (jako lichotivé osloveni:)
kuřátko, ptáček
quisque, quidque, (substantivně) ;
quisque, quaeque, quodque,
(adjektivně), každý
requiěscó, is, cre, 3., a) dojíti kli
du, odpočinku; odpočinouti
si, zotaviti se; pookřati; b)
odpočívati
růmor, óris, m. (III.), a) šumot,
hukot; pokřik, volání; b)

zvěst, zpráva, pověst;

0)

hlas lidu, veřejné mínění
saora, sacrórum, n. (II.), obět,
bohoslužba. (I, 182)
saeculum, ?, n. (II.). a) lidský
věk, pokolení, rod; b) věk,
doba; c) století
sál, salis, m. (III.), a) sůl; b)
(slaná voda), moře; o) duševní
bystrost, vtip; humor; 6) do

brý vkus

sapientissimus (str. 42. 172)

Servius, ii, m. (II.), Servius,
(římské praenomen, hojně uži
vané v rodě

Sulpiciů

& Clo—

diů); Servius .Tullius, podle
tradice kral římský
sl, (spojka. podmínková), a) jest
liže, -li; b) jestliže by; -li by;
c) kdyby; (str. 186, 188); (I,
180); si minus, ne-li
similior, simillimus, (str. 133,
172); (I, 436)
simplicissimus, (str. 42), (I, 460)
societás, (str. 7), spolek, společ

nost

spiritus, ús, m. (IV.), a) vzduch,
vánek; b) dech; c) vzdech; d)
d 11c h, život; 0) nadšení; smě—

lost, odvaha, zmužilost; sebe
vědomí; f) pýcha, hrdost, na
dutost, zpupnost
suntól (str. 137)
suus, (str. 146); (I, 153)
Tarquinius Priscus, Tarkvinius
Starší, (podle tradice pátý král
římský), syn Demaratův; (I,
294)

temporibus, (str. 86)
teněre, (I, 272); cursum teněre,
zachovávati, dodržo'vati, po
držovati směr cesty, (běhu,
jízdy, plavby)
toga virilis, (I, 436. 444), muž
ská. toga. — Jinoch římský
vstupoval 17. rokem věku me—
zi občany; na znamení toho
odložil togu s nachovým le

mem (toga praetexta), kterou
nosil do té doby, a oblekl muž
skou togu, což se dalo za slav
nostních obřadů o slavno
sti Liberalií 17. března. Od
té doby byl povinen vojenskou

satis est, (str. 7), jest dosti, sta
čí, dostačuje
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službou, která ovšem na konci
republiky a za císařství nebyla
závaznou; jinoši, zejména ze
vznešených rodin, mohli se
rozhodnouti bud' pro dráhu
státnickou nebo vojenskou. Za
tím účelem se v tomto život
ním období jinoši připojovali
jednak ke zkušeným právni

totiěns (totiěs), (= tocijéns), toli

krát, tak často

trádó, is, ere, 3., a) odevzdávati,
vydávati, podávatí, dávati, do
ručovati; b) odváděti, přene
chávati, postupovati; o) odka
zovati, zůstavovati, zanechá
vati (jako dědictvi); d) ode
vzdávati, poroučeti (v ochra
kům nebo řečníkům, po té od—
nu), svěřovati; e) doporučo
cházeli na vyšší studia filoso
vati, přimlouvati se (za ně
fická a rétorická do Řecka a
koho); f) vydávati; g) svěřiti,
jinam, jednak vstupovali do
pověděti, vypravovati; zazna
družiny některého vojevůdce
menati, podávati, udávati; h)
a tu se prakticky připravovali
vykládati, přednášeti, učiti,
pro budoucí své povolání. -—
vyučovati
Toga byla národní a charak Tráiánus, i, m. (II.), Marcus
teristický svrchní šat římské
Ulpius Traianus, znamenitý
ho občana. Byla hotovena z bí
římský císař r. 98—117 po Kr.,
lé vlny a. měla elipsovitou po
(naroz. r. 53 po Kr. z občan
dobu. Její délka se rovnala asi
ských, prostých římských ro
dvojnásobné šířce. V staré do
dičů v římské kolonii Italice
bě, kdy v ni chodil Říman i do
v Hispanii, zemřel r. 117 v Se
války, byla oblékána tak, že
linuntě), r. 91 se stal konsu
se jeden konec přehodil přes
lem, císař M. Cocceius Nerva
levé rameno a “pak se otočil
ho adoptoval a určil za svého
pevně kolem těla, aby nepře
nástupce; byl to první Neital
kážel pohybům. Když však
na trůně římském, výtečný pa
Říman do války počal nositi
novník, pečující o konání spra
>>sagum<<a toga se stala odě
vedlnosti, zakládal města a
vem nošeným jen v míru, oblé
přístavy, stavěl mosty, lázně,
kal ji římský občan tak, že si
vodovody a chrámy; pronásle
jeden konec přehodil přes levé
doval křesťany, neboť odpírali.
rameno dopředu až ke kotní
božské úcty císařům a tím se
kům, druhý pak konec vedl po
zdáli býti státu nebezpečnými;
_zavlády tohoto císaře římská
zádech ,a pod pravým rame
říše dosáhla největšího roz
nem přes prsa a přehodil jej
sahu.
zase přes levé rámě dozadu,
takže pravá ruka byla volná a tribůnus, %,m. (II), (za doby krá
na prsou se utvořil klín. Celé
lovské:) tribun, náčelník tri
roucho bylo pečlivě skládáno
bue; (náčelník vojska tribue);
v hojně záhybů a řas.
(za doby republiky:) tribůnus
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plěbis, tribun lidu. ——
Tribunové

lidu byli vyšší úředníci plebej
ští, zřízeni r. 494 př. Kr. Úko
lem jejich bylo chrániti plebejů

proti

libovůli

patricijských

úředníků. S počátku byli 2,
pak 5 tribunů lidu, před de
cemvirátem počet jejich stoupl
na 10. Tribunové lidu byli vo
leni ze svobodných plebejů
zprvu v komiciích kuriátnich,
od r. 471 v komiciich tribut
ních. Intercesse při těchto vol
bách nebyla přípustná. Na úřad
nastupovali tribunové lidu 10.
prosince. Úřední místností by
la jim basilika Porciova. Od
znakem jejich byla »subsel
lia<<, provázeli

je

»vžátórěs<<

(nikoli liktorové). Úřední moc
tribunů lidu byla s počátku
skrovná, ale časem nabyla —
spíše ovšem cestou faktického
užívání než cestou zákonných
ustanovení — takového roz
sahu, že byla ve skutečnosti
nejvyšší moci ve státě, a pro
to také jí použili Caesar a

comitia tributa, (iús cum plébe
agendě); d) účastniti se schůzí
senátu, kdež měli právo »ve
ta<< proti

usnesením, jež

se

zdála, že poškozují zájmy ple
bejů (iůs cum patribus agen
dí et sententiam dícendž); o)
zatknouti toho, kdo by jim
bránil v úředním výkonu (iús
prěnsióm's).
tribůtum, ?, n. (II.). a) daň
(z majetku); b) daň, dávka,
poplatek, tribut (podmaněných
zemi); tribůtum pondere, pla
titi daň, tribut
Tullius, ii, m. (II.), Tullius, (ro
dové jméno řimské); (za doby
královské.—)

Servius

Tullius,

(podle tradice šestý král řím

ský)
Tullus, %,m. (II.), (římské vlast

ní jméno); Tullus Hostilius,
(podle tradice třetí král řím
ský)
turpior,

(str. 7, turpi—S)

tuus, (str. 145), (I, 153)
utinam, (spojka přáci), kéž! ;
(utinam) ně, kéž ne! —- (Viz
Augustus k upevnění svého po—
stavení.

——Tribunové

lidu po “

dobu svého úřadování byli ne

dotknutelni (sacrosanctí). Je
jich činnost průběhem času
se vyvíjela., až konečně bylo

jejich hlavním úkolem a prá
vem: a) chrániti plebejů proti
všelikému bezpráví (iús auxi
Zii); b) zastavovati vykonání
rozsudků a čeliti odporem kaž
dému opatření veřejné správy

str. 166, 167, 184, 185)

valěre, (I, 272, 377); auctóritás
alicuius apud aliquam aliquid
valet, něčí vážnost, vliv, váha,
něco zmůže, něco platí, má ně
jakou platnost u někoho
veterrimus, viz vetus (str. 107)
vester, (str. 146), (I, 168)
victor, (I, 366, 429); victor exer

c'itus : vítězné vojsko

victus, a, um, 3.. přemožen(ý).
(iús žntercědendíh c) svolá—
poražen( ý), zdolán, zdolaný
vati plebeje do sněmu, zv. virllls, „(I.436); viz toga. virilis
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| Konjunktiv. |
Vedle indikativu (oznamovacího způsobu) a imperativu
(rozkazovacího způsobu) má latina ještě jeden určitý slo
vesný

způsob,

jenž

slove

>>konjunktiv, coniůnctivus<<

(česky: spojovací způsob).
Čeština konjunktivu nemá. Latinskému konjunktivu've
francouzštině odpovídá conditionnel i subjonctif. Také
v němčině je konjunktiv (Móglichkeitsform).
Konjunktivem se v latině vyslovuje: možnost, neskuteč
nost, rozvažování (pochybnost, podivení, nevole), přání,
žádost, rozkaz a zákaz, přípustka — tedy zpravidla děj,
jenž není určitý skutečný. Hlavní úkol však latinskému
konjunktivu připadá ve větách v e dl e j š i c h. Ve většině
vedlejších vět v latině se klade konjunktiv.
Do češtiny se latinský konjunktiv překládá někdy indi
kativem, někdy kondicionálem, někdy žmperativem, někdy
různými opisy.
Postupně se naučíte Vhodně překládati do češtiny latin
ský konjunktiv V jednotlivých druzích vět.

Pamatujte!
V latině jsou čtyři konjunktžvy:
a) konjunktiv présentní (coniúnctžvuspraesentis),
(konjunktiv přítomného času),
b) konjunktiv imperfekta (coniůnctžvus imperfectž),
(konjunktiv souminulého času),
o) konjunktiv perfektní (coniůnctivus perfectí),
(konjunktiv minulého času),
d) konjunktiv plusquamperfekta (coniúnctivus plas
quamperfectž), (konjunktiv předminulého času).
Budoucí časy V latině konjunktivu nevytvořují.
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Konjunktiv présentní (přítomný).
Coniůnctivus praesentis.
Présentní konjunktiv sloves první, druhé, třetí a čtvrté
konjugace utvoříte, přidáte-li k základu tyto koncovky
(římské číslice v tabulce značí konjugaci) :
Présentní konjunktiv. — Činný rod ( áctivum) :

Sg. 1.
2.

I.

II.

III. a.

III. b.

IV.

(laudáre )

(dělěre)

(carpere )

(capere )

(audire )

-em
-ěs

3. -et
Pl. 1.
2.

—ěmus
-ětis

3. -ent

-eam
-eňs

-am
Jas

-iam
-iňs

-iam
-iňs

-eat

-at

-iat

-iat

-eňmus
-eštis

Janus
-átis

-iámus
-iňtis

—iňmus
—iňtis

-eant

-ant

-iant

-iant

Présentní konjunktiv. — Trpný rod (passivum) :

Sg. 1.
2.

I.

II.

III. a.

III. b.

IV.

(laudáre)

(dělěre)

(carpere)

('capere)

(audíre)

-er
-ěris

-ea.r
-eňris

-ar
-šris

-iar
-iňris

-iar
-iňris

3. -ětur

-eiitur

-ňtur

-iňtur

-iňtur

Pl. 1.

-ěmur

-eňmur

-šmur

45mm

-iňmur

2.

-ěmini

-ešm1ní

-áminí

-iňmini

—iňminí

-eantur -antur

-iantur

Jantar

3. -entur
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Aktivní a. passivní présentní
konjunktiv sloves I.—IV. konjugace.
(Slovesné vzory. — Časujte!)

I. konjugace:
Sg. 1. land-em ať chválím
2.1aud-ěs ať chválíš
3.1aud-et ať chválí
Pl. 1. laud—ěmusať chválíme
2.1aud-ětis ať chválíte
3.1aud-ent ať chválí
(Vyslovtez * Iaudem,
* Iaudent.)
(Vyslovtez * lauder,
miný, * laudentur. )

land-er ať jsem

laud-ěris ať jsi

\ h ,1

>C V3 en,

laud-ětur ať jest ] ('a, -0)
laud-ěmur ať jsme
laud-ěminí ať jste chváleni,
laud-entur ať jsou (“y, 'a)

laudés, * laudet, * laudómus, * laudétys,

laudóris,

laudétur,

laudémur,

laudé—

*

II . konjugace :
děl-ear ať jsem
děl-eáris ať jsi

Sg. 1. děl-eam ať ničím
2. děl-eás ať ničíš
3. děl-eat ať ničí
Pl. 1. děl-eámus ať ničíme
2. děl-eátis ať ničíte
3. děl-eant ať ničí
(Vyslovtez * déleam,

déleantJ

(Vyslovtez
* déleantur. )

] .„
„n1cen,
děl-eátur ať jest
] (' ' “O)
děl-eámur ať jsme ] .v

děl-eáminí ať
děl-cantur
ať jste
jsou

déleás,

déleat, * déleámus,

deleátur,

délear, * deleáris,

deleámur,

imeem'
(—y,-a)
déleátys,

deleáminý,

*

III. konjugace.f A:
Sg. 1. carp-am ať trhám
2. carp-ás ať trháš
3. carp-at ať trhá
Pl. 1. carp-ámus ať trháine
2. carp-átls ať trháte
3. carp-ani: ať trhají

carp-ar ať jsem
carp-áris ať jsi

] trhán

carp-átm- ať jest

i (—a,-o)

carp-ámur ať jsme ]
, .
carp-áminí ať jste *trhan1,)
carp-antur ať jsou ] (-y, -a
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(Vyslovtez karpam, * karpáS, * karpat, * karpámus, * karpátys,
“*kal-pant)

(Vyslovtez * karpa-r, * karpáris, * karpátur, * karpámur, * karpá—
miný, * karpantur. )
*

III . konjugace. — B:
Sg. 1. cap-iam ať beru
2. cap-iás ať bereš
3. cap-iat ať bere

Pl. 1. cap-iňmus ať bereme
2. cap-iatis ať berete
3. cap-iant ať berou

cap-iar ať jsem
cap-iňris ať jsi
cap-iňtur ať jest
cap-iámur ať jsme
cap-iňminí ať jste
cap-iantur ať jsou

] b ,
ran,
; (-a, -o)

] b , .
ram,
i (-y, -a)

(Vyslovtez * kapijam, * kapijás, * kapijat, * kapijámus, * kapijá

tys, * kapijantJ
(Vyslovtez * kapijar, * kapiiáris, * kapiiátur, * kapiiámur, * ka
pijáminý, * kapijantur. )
*

IV. konjugace:
Sg. 1.
aťslyšíš
slyším
2. and-iam
aud-iňs ať
3. aud-iat ať slyší

aud-iar aťaťjsem
aud-išris
jsi
aud-iňtur ať jest

! s lysen,
„,
] (-a, -o)

Pl. 1. aud-iámus ať slyšíme aud-iámur ať jsme ] 1 „, .
2. aud-iátis ať slyšíte
aud—iámin'iať jste
s _vsem,

3. aud-iant ať slyší

aud-iantur ať jsou ; (-y, -a)

(Vyslovtez * audyjam,
audyjás, * audyjat,
audyjátys, * audyjant. )
(Vyslovtez * audyjar, * audyjáris, * audyiátur,
audyiáminý, * audyiantur. )

* audyjámus,
* audyiámur,

! Cvičení. |

Časujte aktivní a passivní présentní konjunktiv těchto
sloves:
I. konjugace: vocáre, volati; vžtuperáre, kárati;
II. konjugace: moněre, napomínati; exercěre, cvičiti;
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III. A. konjugace: důcere, vésti; mžnuere, zmenšovati;
III. B. konjugace: rapió, rapera, uchvac'ovati; cónspžció,
cónspžcere,spatřovati;
IV. konjugace: cůstódžre, stříci; ěrudžre, vzdělávati.

.

Sg. 1. vocem, (ať volám); 2. vocěs; 3. vocet. — Pl. 1. vocěmus,
(ať voláme; volejme!); 2. vocětis, (ať voláte); 3. vocent, (ať volaji).
Sg. 1. vocer, (ať jsem volán, -a, -o); 2. vocěris; 3. vocětur. -—
Pl. 1. vocěmur, (ať jsme voláni; buďme voláni, -y, -a); 2. vocěmini,
(ať jste voláni, -y, -a); 3. vocentur, (ať jsou voláni, -y, -a).
Sg. 1. vituperem, (ať kárám); 2. vituperěs; 3. vituperet. ——
Pl. 1.
vžtuperěmus, (ať káráme; kárejme!); 2. vituperětis; 3. vžtuperent.
Sg. vžtuperer, (ať jsem kárán, -a, -o); 2. vituperěr'is; 3. vžtupe
rětur. — Pl. 1. vituperěmur, (ať jsme káránj; buďme káráni, -y,
-a!); 2. vituperěminí; 3. vituperentur.
Sg. 1. moneam, (ať napomínám) ; 2. moneás; 3. moneat. —-Pl. 1.
moneámus, (ať napomináme; napominejme!); 2. moneatis; 3.
moneant.
Sg. 1. monear, (ať jsem napomínán, -a, -o); 2. moneáris, 3. ma
neátur. — Pl. 1. moneámur, (ať jsme napominání; buďme napomi
náni, -y, -a!) ; 2. moneámini; 3. moneantur.
Sg. 1. exerceam, (ať cvičim); 2. exerceás; 3. exerceat. — Pl. 1.
exerceámus, (ať cvičíme; cvičme!); 2. exerceátis; 3. exerceant.
Sg. 1. exercear, (ať jsem cvičen, -a, -o); 2. exercearis; 3. exer—
ceátur. — Pl. 1. exerceámur, (ať jsme cvičeni; buďme cvičeni, -y,
-a!); 2. exerceáminí; 3. exerceantur.
Sg. 1. důcam, (ať vedu); 2. důcás; 3. důcat. — Pl. 1. dúcámus,
(ať vedeme; veďme!); 2. důcátis; 3. důcant.
Sg. 1. důcar, (ať jsem veden, -a, -o); 2. dúcáris; 3. dacitur. —
Pl. 1. dúcámur, (ať jsme vedeni; buďme' vedeni, -y, -a!); 2. důcá
mini; 3. důcantur.
Sg. 1. minuam, (ať zmenšuji); 2. minuás; 3. minuat. — Pl. 1.
minuámus, (ať zmenšujeme; zmenšujme!); 2. minuátis; 3. minuant.
Sg. 1. minuar, (ať jsem zmenšován, -a, -o); 2. minuáris; 3. mi
nuatur. — Pl. 1. minuámur, (ať jsme zmenšování; buďme zmenšo
vání, -y, -a); 2. minuámini; 3. minuantur.
Sg. 1. rapiam, (ať uchvacuji); 2. rapida; 3. rapiat. —- Pl. 1. ra
piámus, (ať uchvacujeme; uchvacujme!); 2. ramatis; 3. rapiant.

—164—

Sg. 1. rapiar, (ať jsem uchvacován, -a, —o);2. rapiáris; 3. rapiátur.
—-—
Pl. 1. rapiámur, (ať jsme uchvacováni; buďme uchvacování, -y,

-a!); 2. rapiáminí; 3. rapiantur.
Sg. 1. cónspiciam, (ať spatřuji); 2. có'nspicžás; 3. cónsplciat. -—
Pl. 1. cónspiciámus, (ať spatřujeme; spatřujme!); 2. cónspiciátis;
3. cónspiciant.
Sg. 1. cónspiciar, (ať jsem spatřován, -a, -o); 2. cónspiciáris;
3. cónspiciátur. — Pl. 1. cónspiciámur, (ať jsme spatřování; buďme
spatřování, -y, -a!); 2. cónspiciáminí; 3. cónspžciantur.
Sg. 1. cůstódžam, (ať střehu); 2. cůstódiás; 3. cústódiat. — Pl. 1.
cůstódiámus, (ať střežeme; střežme!); 2. cůstódiátis; 3. cústódiant.
Sg. 1. cůstódiar, (ať jsem střežen, -a, -o); 2. cústódiáris; 3.
cústódžátur. — Pl. 1. cústódiámur, (ať jsme střežení; buďme stře
ženi, -y, -a!); 2. cústódiámini; 3. cústódiantur.
Sg. 1. ěrudz'am, (ať vzdělávám); 2. érudiás; 3. érudiat. — Pl. 1.
ěrudiámus, (ať vzděláváme; vzdělávejme); 2. ěrudiátis; 3. érudiant.
Sg. 1. érudiar, (ať jsem vzděláván, -a, -o); 2. ěrudiáris; 3. éru
diátur. — Pl. 1. ěrudiámur, (ať jsme vzděláváni; buďme vzděláváni,
-y, -a!) ; 2. ěrudiámini; 3. ěrudiantur.

'Présentní konjunktiv slovesa >>esse<<

a jeho složenin.
Singulár :
1. sim
2. sis
3. Sit

Plurál:

(* sim) ať jsem
(* sis) ať jsi
(* Sit) ať jest

1. simus (* simus) ať jsme, buďme!
2. sítis (* sžtys) ať jste
3. sint
(* sint) ať jsou

adosse (I, str. 316). — Sg. 1. adsim, ať jsem přítomen, (-a, -o);
ať pomáhám; 2. adsís; 3. adsz't.— Pl. 1. adslmus, (ať jsme přítomni,
-y, -a!; ať pomáháme; pomáhejme! pomozme!); 2. adsttis; 3. adsz'nt.
abosse (I, str. 256). — Sg. 1. absim, (ať jsem nepřítomen, vzdá—
len, -a, -o); 2. absís; 3. absit. — Pl. 1. absimus, (ať jsme nepří
tomni, vzdálení; buďme nepřitorrmí, vzdálení, -y, -a!); 2. absítis;
3. absint.

_

děosse (I, str. 246). — Sg. 1. děsim, (ať scházím, ať chybim);
2. děsis; 3. děsit. — Pl. 1. děsímus, (ať scházíme; scházejme!); 2.
děsitis; 3. děsint.

obosse (I, str. 246). — Sg. 1. obsim, (ať škodím); '2. obsís; 3.
obsit. ——
Pl. 1. obslmus, (ať škodíme; škoďme!) ; 2. obsitis; 3. absint.
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Jak se překládá do češtiny-_"' '

latinský présentni konjunktiv?

Latinský présentni konjunktiv lze přeložiti do češtiny
rozmanitým způsobem; o tom, jak se tento konjunktiv
v daných případech překládá do češtiny, rozhodují tyto
okolností:
a) co se vyslovuje tímto présentním konjunktivem (zda
přání či rozkaz či zákaz atd. atd.) ,
b) v jaké větě jest tento présentni konjunktiv (zda ve
větě hlavní či vedlejší, v jaké větě vedlejší a pod.).
V dnešní hodině promluvím zatím o dvojí platnosti pré
sentního konjunktivu v e h 1a v n i v ě t ě; présentním
konjunktivem se vyslovuje:
I. přání splnitelné či dostižné v přítomnosti; tento kon
junktiv slove »přítomný (présentni) konjunktiv přací<<
( com'únctžvus optátivus potentžálžs praesentis);
II. rozkaz a zákaz.

Présentní konjunktiv přání.
( Coniúnctžfvus optátžvus praesentz's. )

Utinam laudem! .
Utinam ně laudem!
Ně laudem!
Utinam lauder! . .
'
'
v
Utinam ne lander.
Ně lander!
Utinam sim! . . .
Utinam "ě sim! I
Ně sim!
J
Ne s1s! . . . . .

. . .
]_
J
. . .
].
]
. -. .
.

.

.

Kéž chválím!
Kéž nechválím!

Kéž jsem chválen, (-a, -o)!
„
.
.
Kez nejsem chvalen, (-a,-o) !
Kéž jsem!

Kéž nejsem!
"
' " Ať.ne'si'
Kez nejs1.
.„3 '
Nebuď! Nebudlz!

Présentním konjunktivem se vyslovuje přání, a to přání splnitelné
(dostižné) v přítomnosti. Odtud je název tohoto konjunktivu >>ko n
j u 11k t i v p ř a c i (coniůnctívus

optátivus).

218!)
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—-—
(Viz str. 216 až

Konjunktiv přácí se často Opírá o částice »utinam :f
kéž! <<,»utinam ně :

kéž ne! <<
, »ně :

kéž ne! <<.

Klade-li se u konjunktivu přácího záporka, klade se zá
porka

>>ně<<.

Do češtiny se tento konjunktiv obyčejně překládá čes
kým přítomným indikativem slovesa, k němuž přistupuje
částice »kéž!<< (při záporu:

»kéž ne!<<).

Rozkaz a zákaz vyjádřený
présentním konjunktivem.
1. Rozkaz a zákaz, daný u r č i t é druhé osobě, se vy
slovuje imperativem.
Všeobecný (všeobecně platný) pak rozkaz a zákaz, daný
druhé osobě, se vyslovuje présentním konjunktivem.
Klade-li se záporka, klade se záporka >>ně<<.
Do češtiny se

tento konjunktiv překládá buď imperativem, buď indika
tivem, který se opírá o částice »ať! nechť!<<.
Imperativ.
Rozkaz, zákaz daný určité
osobě:

Présentni konjunktiv.
Rozkaz, zákaz všeobecně
platný :

Laudá! Chval!

Lauděs! Chval! Nechť (ať)
chválíš!
Laudáte! Chvalte!
Laudětis! Chvalte! Nechť
(ať) chválíte!
Nólí laudáre! Nechval!
Ně lauděs! Nechval! Nechť
(ať) nechválíš!
Nólíte laudáre! Nechvalte! Ně laudětis! Nechvalte!
Nechť (ať) nechválíte!
Es (estó) civis bonus! Buď Sís bonus cívis! Buď dobrým
(budiž) dobrým občaobčanem! Nechť (ať) jsi
nem!
dobrým občanem! (Roz

kaz všeobecně platný; ::
lidé, buďte dobrými ob
čany!)

st
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2. Rozkaz a zákaz, daný více osobám v první osobě plu-—

rálu, se v latině vysloví présentním konjunktivem; (latina
nemá první osoby plurálu imperativu). Tento rozkaz (zá
kaz) má zpravidla význam vybídky a proto se tento kon

junktiv nazývá»konjunktiv

vybízec í<<(coniůnc

tivus hortátivus ). Klade-li se tu záporka, klade se záporka
>>ne<<.

Lauděmus bon'o'scivěs!

Chvalme dobré občany!
Milujme vlast!
Nechvalme zlého člověka!

Aměmus patriam!
Ně lauděmus malum hominem!
=I=

3. Mírný rozkaz (zákaz), daný jedné osobě ve třetí osobě
singuláru, více osobám ve třetí osobě plurálu, vyjádří se
v latině présentním konjunktivem, jejž překládáme do
češtiny indikativem, k němuž přidáme částice »ať! nechť!<<

a j.

Klade-li se tu záporka, klade se záporka >>ně<<.

Magister laudet bonós pue- Ať (nechť) učitel chválí do
rós!
bré hochy!
Boni o'ivěs malós civěs ně Ať (nechť) dobří občané ne
laudent!
chválí špatných občanů !1
[Konjunktiv, vyslovující rozkaz, slove »k o n j u 11k t i v
r o z k a z o v a c í<< (coniůnctivus iussivus); konjunktiv,
vyslovující zákaz, slove »k o n j u n k t iv z a b r a ň o v a
c í<< (coniůnctivus prohibitivus).]
(Viz str. 134 a násl.;
str. 218, 219!)

| 23. úloha. — Přeložte do češtiny! — (Vizstr. 192!)
I. ——
1. Vivat, crěscat, flóreat patria nostra! — 2. m tibi
dent, quod optás. — 3. Dis sacra nostra placeant! — 4.
Concordia nostra perpetua sit! — 5. Hodiě, Lůci, togá
virili induěris; di tibi, mi fili, semper faveant! ——
6. Re
“ V lat. akus., v češt. genit. zápor.
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quiěseat in páce! Requiěscant in páce! — 7. Di nóbis in
hóc perículó adsint!
8. Utinam memoriam tuam cotídiě exerceás! — 9. Uti
nam di tě, animae dimidium meae, servent! — 10. Disci
puli utinam parentibus et magistris obtemperent! — 11.
Utinam socii nóbis auxilia mittant! — 12. Utinam, Gái,
dux sapiens sis! — 13. Utinam omnia scelera púniantur!
II. — 14. órámus; órěmus! — 15. Črěmus et labórěmus!
— 16. Lauděmus optimós! — 17. Hominěs ně ex veste
aestiměmus! — 18. Pugněmus nón inter nós, sed cum
hostibus patriae nostrae! — 19. Miserós adiuvěmus! —
20. Aměmus patriam! — 21. N&'diůtius maneňmus! —
22. Impii ně plácáre audeant dónis deós! — 23. Gaudeňmus
igitur, iuveněs dum _sumus, post iiieundam iuventůtem,
post molestam senectůtem nós haběbit humus. — 24. Viris
bonis placěre studeňmus! — 25. Páreámus magistrátibus
et Iěgibus, quás magistrňtús rei půblicae deděrunt. — 26.
Exercitui victóri grátiás agňmus! — 27. Urbem condámus,
sacra et lěgěs instituámus! — 28. Ne vánis rúmóribus
cre'dňmus! — 28. Né idem totiěns dic'ámus! — 30. Teneá
mus cursum neque ea signa audiámus, quae reeeptui ca
nunt. — 31. Né difficilia optěmus! — 32. Amici sumus;
amíci simus! Amícis semper adsímus! — 33. Ně simus
ótiósi! — 34. Erranti viam monstrěmus! — 35. In rěbus

secundissuperme fugiňmus!
%

Časujte aktivni, kde to možno i passivni présentni konjunktiv
sloves, která se v těchto větách vyskytují v présentnim konjunktivu!
'Jsou to: vivere, 3.; crěscere, 3.; flórére, 2., dare, 1.: place're, 2.;
esse; favěre, 2.; requiěscere, 3.; adesse; exercěre, 2.: serváre, l.;
obtemperáre, l.; mittere, 3.; púnire, 3.; óráre, 1.; labóráre, 1.: aesti
mdre, 1., pugnáre, 1.; adiwváre, l.; amáre, 1.; manére, 2.: audére, 2.;
gauděre, 2., studěre, 2.: párěre, 2.; agere, 3.; condere, 3.; instituere,
3.; crědere, 3.; dicere, 3.; teněre, 2.; audire, 4.; optáre, l.; món
stráre, 1.; fugere, 3.
*
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| 24.ů|o|1a.

——
Přeložte do latiny! — (Viz str. 204!)

1. Nechť jsou žáci vždy pozorní! _ 2. Hoch nebudiž (:

ať není)

nečinný! ——
3. Pokrmy nechť jsou kořeněny (buďte kořeněny) soli!
——4. Nechť se všichni sejdou (shromáždí) a dokončí své práce! - —

5. Nechť (ať) se vaše pamět každodenně cvičí (:

nechť jest cvi

čena)! ——6. Ať jsou bedlivě vámi čtena díla starých
i řeckých i římských! — 7. Nechť jest vlast hájena
8. Přemožení nechť platí válečnou daň! __ 9. Má-li tvůj
k rozmluvě, nechť přijde ke mně! — 10. Ať vyvedou

spisovatelů
občany! —-—

bratr důvod
setníci legii
z tábora! — 11. Ať jest slyšena (budiž slyšena) také druhá strana!
- —12. Nechť žáci čtou užitečné knihy! — 13. Tuto knihu nechť má
(mějž) ten, jemuž se bude líbiti. — 14. Každý nechť poznává svou
přirozenou povahu (své nadání, své schopnosti)!

25. úloha. — (Vizstr. 205!)
Časujte aktivní a passivní indikativ futura I. a aktivní
a passivní présentní konjunktiv těchto sloves třetí a čtvrté
konjugace: »důcere, rapera, vincere, vžncžre<<lPovězte,
v které osobě je stejný tvar a v kterých osobách se liší in
dikativ futura I. od présentního konjunktivu sloves třetí
a čtvrté konjugace!

19. HODINA.
| Absolutní komparativ: |
Latinský komparativ někdy jest položen bez zřejmého
přirovnání k označení větší míry některé vlastnosti než
tomu jest obyčejně. Tento komparativ -—-(po němž nená
sleduje ani ablativ srovnávací ani spojka quam) — slove
»absolutm' (naprostý) k o m p a r a t i W a překládá se do
češtiny positivem přídavného jména s příslovci >>příliš,
nadmíru, poněkud, trochu, tuze<<a j.
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Příklady:
Sonectús quuáoior
móns altior
sermó

Iongior


.

-

-



angustiórěs fíněs haběre
hiems frígidior .
maior altercátió
locus obscůrior .

H
|||il
ll|

turpior vita

clárior

:

příliš hovorné stáři;
přílíš vysoká hora;
příliš obšírná řeč;
míti příliš úzké územi;
zima příliš, nadmíru studená;
nadmíru veliká, zuřívá hádka;
značně nejasné, značně ne
srozumitelné misto;
příliš potupný, příliš necudný
život;

příliš, nadmíru slavní; dosti
proslulý.

Jak se vyjádří v latině
velmi vysoký stupeň vlastnosti?
Velmi vysoký stupeň vlastnosti se vyjádří:
a) positivem adjektiva, k němuž přistoupí předpony
»per-<<, >>prae-<<,

b) positivem adjektiva s příslovci: »admodum, nadmíru,
velmi, tuze; valdě, velmi, tuze; magnopere, velmi, velice;
pláně, úplně, zcela; prórsus, přímo, docela; mírě, podivu
hodně, nápadně; mírificě, podivuhodné, neobyčejně<<a j.;
o) elativem (viz dále!).
Příklady:
pergrátus, velmi milý; perdoctus, velmi učený; perdíves,
velmi bohatý, veliký boháč; períůcundus, velmi příjemný;
permodestus, velmi skromný; perrárus, velmi řídký;
praecldrus, velmi slavný, přeslavný; praedulcís, pře
sladký; praepotěns, velmi mocný, přemocný; a j.

Elati .
Latinský superlativ někdy jest absolutni (naprostý), t. j. jest po
ložen bez zřejmého přirovnání a neznačí nejvyšší stupeň vlastnosti,
nýbrž pouze velmi vysoký stupeň vlastnosti. Tento superlativ slove
elativ a do češtiny se překládá:
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a,) positivem adjektiva, k ně—
b) positivem adjektiva 8 při
muž přistoupí předpony >>přo-<<, slovci »velmi, velice, náramně,
Mox-<<, >'pra-<, Wola-<<.

nanejvýše,

zcelaat a j.

Flůmen látissimum :

= 1. nejmoudřejší muž;
:: 2.11) velemoudrý, přemoudrý
H 2. b) muž;
velmi moudrý muž;
1. nejdražší přítel.
II
H 2. a) předrahý, rozmilý přítel;
: 2. b) velmi drahý, velmi milý
přítel;
1. nejširší řeka; 2. b) velmi široká

Tempora veterrima :

1. nejstarší časy; 2. a) prastaré

Vir sapientissimus

Amicus cárissimus

řeka.

časy, pradávné doby.
Homo tui simillimus : 1. člověk nejpodobnější tobě; 2. b)
člověk tobě velmi, velice, náramně, zcela podobný.
Opera clárissima : 1. nejslavnější díla; 2. a) přeslavná,
veleslavná díla; 2. b) velmi slavná díla.
Dux optimus : 1. nejlepší vůdce; 2. b) velmi dobrý vůdce.
Rěs máximě necessária : _1.nejpotřebnější věc; 2. b) vel
mi potřebná věc.
U některých adjektiv elativ nelze vyjádřiti superlativnim tvarem,
nýbrž positivem s příslovcem »admodum<<;na př.: velmi mladý :
admodum adulěscěns.

26. úloha.

Přeložte do češtiny! — (Viz str. 206!)

1. Respónsum tuum brevius fužt. — 2. Cacůmžna altió
rum arborum fulmine saepe tanguntur. — 3. Vita hominum
brevior est. — 4. Mors hominum fělíciórmn nón semper
beáta est. — 5. Adulěscentěs žnterdum immodestiórěs sunt.
6. Frátris epistula brevior erat. -—7. Pueri saepe incau
tiorěs sunt. — 8. Hiems asperior erat.
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| 27. úloha. -- (Viz str. 206, 2071)|
Určete, kolikerý a který tvar jsou tato slova: »educant,
educent, educunt; indicamus, indicemus; pendent; appelle
tur; ducí<<!
Je-li zde uvedené slovo jmenný tvar, stanovte pád a číslo a při
pojte nominativ singuláru! Je-li zde uvedené slovo slovesný tvar,
stanovte způsob, čas, rod, po případě osobu a číslo, a připojte aktivni
présentní infinitiv tohoto slovesa s označením konjugace! Dlouhé
samohlásky označte znamením délky a slovo správně vyslovte! Při
pojte, pokud možno, český překlad!

Přečtěte správně tyto věty (označte samohlásky zna
mením délky) a přeložte je do češtiny:
1. Multa mala de hac arbore pendent. — 2. Hostes trž
butum a nobis postulatum non pendent. -—3. Hostžbus bel
lum indicemus. — 4. Proditžonem magistratibus indicemus!
— 5. Etiam bestiae prolem suam educant; quam džligenter
gallinae pullos educunt! — 6. Centuriones milites ex
castris educant. — 7. Dux noster pater patriae appelletur.
— 8. Classis tempestate ad oras vestras appelletur.

| 28.ů|0|18.

— Přeložtedo češtiny! — (Viz str. 208!)

1. Hiems frígidíssžma erat. — 2. Hortus tui patris pul
cherrimus est. — 3. Somnus morti simíllimus est. — 4.
Aetna móns altissímus est. — 5. Dux cum paucíssžmžs mi
litibus vitam celerrimá fugá servávit. — 6. Plůrimae avěs
hieme ávolant. — 7. Maiórum opera plůrima et celeberm'ma
sunt. — 8. Plúm'mae Graeciae cžvitňtěs líberae erant. —
9. Aquilae celeritáte et ácerm'mó sěnsú oculórum omněs
avěs superant. — 10. Incolae multšrum regiónum pauper
Timiet infělžcissimi sunt. — 11. Libeň parentibus saepe
dissimíllžmž sunt. — 12. Mažórěs nostri mňxžmě pů erant.
-—13. Minima rěs saepe est causa mámimórum malórum. ——
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14. Hominum mórěs ólim simplicissimi erant. — 15. Lúx
věritátis hominibus probis cárissima est. — 16. Móns, in
quó mílitěs castra múniěbant, altissimus et mámiměarduus
erat. — 17. Elephantus minimós oculo's,sed aurěs maiórěs
habet quam plůrimae běstiae. — 18. Color flórum pulcher
rimus et mámimě varius est. — 19. Amicitia bonórum vi
rórum firmissima est. — 20. Vita húmána flóribus simil
lima est.
*

| 18. úloha. — Vypracování. -—(Viz str. 131!)
1. Nón mihi, sed patriae nátus sum; nón nóbis, sed
patriae nátí sumus. — 2. Nón magistró, sed vóbis nocětis,
discipulí pigrí. — 3. Amicus nón sólum sui, sed etiam tui
memor erat; amici nón sólum sui, sed etiam vestri memo
rěs erant. — 4. Máter nostra magis nós quam sě amat. -—
5. In rěbus adversís medicínam petó á Deó et & mě. — 6.
Modestiá omnibus tě commendás; modestiá omnibus rvós
commendňtis. — 7. Cervus cornibus sě děfendit; cervi cor
nibus sě děfendunt. — 8. Apěs et vespae sibi inimícae sunt.
— 9. Malí ad malós, boni ad bonós sě adiungunt. ——
10. Ho

miněs írátí sibi ipsí máximě nocent. — 11. Aliěna Vitia
saepe graviter reprehendimus, nóbis autem iůdicěs miseri
corděs sumus. — Aliěna Vitia saepe graviter reprehendě
bátis, fvóbisautem iůdicěs misericorděs erátis. — 12. Nón
nóbis, sed bonís placěre studěmus. ——
13. Důráte, socii, et
vósmet rěbus secundís serváte! ——14. Egomet mihi má
ximě írácundi'á noceó. ——15. Věrós fídósque amícós tibi,

puer, pará! Věrós ňdósque amicós vóbis, pueri, paráte! —
16. Ego puerum ad mě vocáví. —-17. Tů puerum ad tě vocá
visti. -—-18. Pater fílium ad sě vocávit, máter fíliam ad sě
vocávit. — 19. Nós puerum ad nós vocávimus. — 20. Vós
puerum ad vós vocávistis. —-21. Patrěs fíliós ad sě vocá
věrunt, mátrěs fíli'ás ad sě vocávěrunt. ——
22. Homin'ěs Sibi

omnia Vitia libenter ignóscunt.
*
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20. HODINA.
Konjunktiv imperfekta.
C'om'únctivus imperfectž.

Konjunktiv imperfekta sloves první, druhé, třetí a čtvrté
konjugace utvoříte, přidáte-li k základu tyto koncovky
(římské číslice v tabulce značí konjugaci) :
Konjunktiv imperfekta. — Činný rod (áctivum) :
III.
I. _ _

Sg. 1.
2.

3.
Pl. 1.
2.
3.

_II.- _

..;

( carpere)

&

(capere )

(audn e)

-írem
-írěs

-ěret

ěrem
-črěs
-čret

-ěrěmus
-ěrětis
-ěrent

-črěmus
-ěrětis
-črent

-írěmus
-írětis
-írent

( laudm e)

( dele7 e)

-š.rem
-šrěs

—ěrem
-ěrěs

-á.ret
-árěmus
-šrětis
-árent

IV.- _

-iret

Konjunktiv imperfekta. — Trpný rod (passívum) :
-II.
-

(carpere
m. )

IV.


(landa: e)

1.- _

(delere )

(capere)

(au dare)

S9. 1.
2.
3.

-árer
-árěris

-črer
-črěris

-írer
-írěris

-árětur

-ěrer
wěrěris
-ěrětur

-črětur

-írětur

Pl. 1.

-árěmur

-ěrěmur

-črěmur

-írěmur

2.

-ň.rěminí

-ěrěminí

-ěrěminí

-irěmini

3.

-'árentur

-ěrentur

-ěrentur

-irentur
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Poznámka: Mechanicky utvořite 1. osobu singuláru aktivního
konjunktivu imperfekta latinských sloves, přidáte-lí k aktivnímu
présentnimu infinitivu příponu >>-m<<;
na př.: Zaudáre + m : laudá
rem.
Mechanicky utvořite 1. osobu singuláru passivniho konjunktivu
imperfekta latinských sloves, přidáte-lí k aktivnímu présentnimu
infinitivu příponu »-r<<;na př.: laudáre + r : laudárer.

Aktivní a passívní konjunktiv
imperfekta sloves I.—IV. konjugace.

I. konjugace; ( laudó, ás, áre).
Aktivum:

S9.1. laud-árem

chválil (-a, -o) bych

2. laud-árěs

chválil (-a, -o) bys

3. laud-áret

chválil (-a, -0) by

Pl. 1. laud-árěmus
chválili (-y, -a) bychom

2. laud-árětis

chválili (-y, -a) byste

3. land-arent

chválili (-y, -a) by

Passivum :

laud-árer

byl (-a, -o) bych chválen (-a, -o)

laud-árěris

byl (-a, -o) bys chválen (-a, -o)

laud-árětur

byl (-a, -0) by chválen (-a, -o)

laud-árěmur
byli (-y, -a) bychom chválení (-y, -a)

laud-árěminí

byli (-y, -a) byste chválení (-y, -a)

laud-árentur

byli (-y, -a) by chválení (-y, -a)

(Výslovnost * laudárem, * laudárés, * laudáret, * laudárémus,
* laudárétys, * laudárent;
* laudárer, * laudáré-ris, * laudárétur, * laudárémur, * laudáré
miný, * laudárenntu'r. )
*

Cvičení. Časujte aktivní i pasivní konjunktiv imper
fekta těchto sloves I. konjugace: amáre, milovatí; vocáre,
volati!
Sg. 1. aniárem, miloval (-a, -o) bych; 2. amárěs; 3. amáret. 
Pl. 1. amárěmus; 2. amárětís; 3. amárent.
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Sg. 1. amárer, byl (byla, bylo) bych milován (-a, -o); 2. amfi
rěris; 3. amárětur. ——
Pl. 1. amá'rěmur; 2. amárěminž; 3. amúrentur.
Sg. 1. vocárcm, volal (-a, -o) bych; 2. vocárés; 3. fvocaret. _ Pl. 1.
vocárěmus; 2. vocárětis; 3. vocárent.
Sg. 1. vOCárer, byl (byla, bylo) bych volán (-a, -o); 2. vocárěris;
3. vocárětur. —-Pl. 1. vocárěmur; 2. vocárěmini; 3. vocárentur.
Sg. 1. si amárem, kdybych miloval (-a, -o); 2. si amárěs, kdybys
miloval (-a, -o); 3. si amáret, kdyby miloval (-a, -o). — Pl. 1. si
amárěmus, kdybychom milovali (-y, -a); 2. si amárětis, kdybyste
milovali (-y, -a); 3. si amarant, kdyby milovali (-y, -a).
Sg. 1. si amárer, kdybych byl (byla, bylo) milován (-a, -o); 2. si
amárěris, kdybys byl (-a, -o) milován (-a, -o); 3. si amárětur, kdy
by byl (-a, -o) milován (-a, -o). -— Pl. 1. si amárěmur, kdybychom
byli (-y, -a) milování (-y, -a); 2. si amárěmíní, kdybyste byli (-y,
-a) milování (-y, -a); 3. si amárentur, kdyby byli (-y, -a) milování

('y, 'a)

Sg. 1. nisi amárem, kdybych nemiloval (-a, -o); 2. nisi amárěs,
kdybys nemiloval (-a, -o), atd.
Sg. 1. nisi amárer, kdybych nebyl (-a, -o) milován (-a, -o); 2.
nisi amárěris, kdybys nebyl (-a, -o) milován (-a, -o), atd.

11. konjugace; ( děleó', és, ěre).
Aktivum:

S9. 1. děl-ěrem

ničil (-a, -o) bych

2. děl-ěrěs
ničil (-a, -o) bys

3. děl-ěret

ničil (-a, -0) by

PZ. 1. děl-ěrěmus
ničili (-y, -a) bychom

2. děl-ěrětis
m'čili (-y, -a) byste

3. děl-ěrent

ničili (-y, -a) by

Passivum:

děl-ěrer

byl (-a, -o) bych ničen (-a, -o)

děl-ěrěris
byl (-a, -o) bys ničen (-a, -o)

děl-ěrětur

byl (-a, -0) by níčen (-a, -o)

děl-ěrěmur
byli (-y, -a) bychom ničení (-y, -a)

děl-ěrěminí
byli (-y, -a) byste ničení (-y, -a)

děl-ěrentur

byli (-y, -a) by ničení (-y, -a)
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(Výslovnostz

délére/m, * délórés, * délóret, * délórómns, * délé

rétys, * délércnt;
* délérer, * déléréris, * délérótur,
* délérentur.)

* délérómur,

* déléróminý,

ll

Cvičení. Časujte aktivní i passivní konjunktiv imper
fekta těchto sloves II. konjugace: moněre, napomínati;
exercěre, cvičiti!
Sg. 1. moněrem, napomínal (-a, -o) bych; 2. moněrěs;
3. moněret. — Pl. 1. moněrěmus; 2. moněrětis; 3. mo
něrent.
Sg. 1. moněrer, byl (byla, bylo) bych napomínán (-a,
-o); 2. moněrěris; 3. moněrětur. — Pl. 1. moněrěmur; 2.
moněrěmžnž; 3. moněrentur.
Sg. 1. exercěrem, cvičil (-a, -o) bych; 2. exercěrěs; 3.
exercěret. — Pl. 1. exercěrěmus; 2. exercěrětis; 3. exer
cěrent.
Sg. 1. exercěrer, byl (byla, bylo) bych cvičen (-a, -o);
2. exercěrěris; 3. exercěrětur. — Pl. 1. exercěrěmur; 2.
exercěrěmžni; 3. exercěrentur.
Sg. 1. si moněrem, kdybych napomínal (-a, -o); 2. si
moněrěs, kdybys napomínal (-a, -o) ; 3. si moněret, kdyby
napomínal (-a, -o). — Pl. 1. si moněrěmus, kdybychom na
pomínali (-y, -a.); 2. si moněrětžs, kdybyste napomínali
(-y, -a) ; 3. si moněrent, kdyby napomínali (-y, -a).
Sg. 1. si moněrer, kdybych byl (byla, bylo) napomínán
(-a, -o); 2. si moněrěris, kdybys byl (-a, -o) napomínán
(-a, -o); 3. si moněrětur, kdyby byl (-a, -o) napomínán
(-a, -o). — Pl. 1. si moněrěmur, kdybychom byli (-y, -a)
napomínáni (-y, -a); 2. si moněrěminž, kdybyste byli (-y,
-a) napomínáni (-y, -a); 3. si moněrentur, kdyby byli (-y,
-a) napomínáni (-y, -a).
Sg. 1. m'si moněrem, kdybych nenapominal (-a, -o); nisi moněrěs,
kdybys nenapominal (-a, -o), atd.
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Sg. 1. nisi moněrer, kdybych nebyl (-a, -o) napomínán (-a, -o);
2. nisi mmzčrěris, kdybys nebyl (-a, -o) napominán (-a, -o), atd.
*

III. konjugace, A; (carpó, is, ere).
Aktivum :

Passivum :

Sg. 1. carp-erem

carp-erer

trhal (-a, -o) bych

byl (-a, -o) bych trhán (-a, -o)

2. carp-erěs

carp-erěris

3. carp-eret

carp-erětur

Pl. 1. carp-erěmus

carp-erěmur

2. carp-erětis _

carp-erěminí

3. carp-erent

carp-erentur

trhal (-a, -o) bys

byl (-a, -o) bys trhán (-a, -o)

trhal (-a, -0) by

byl (-a, -0) by trhán (-a, -o)

trhali (-y, -a) bychom

byli (-y, -á) bychom trhání (-y, -a)

trhálí (-y, -a) byste

byli (-y, -a) byste trhání (-y, -a)

trhali (-y, -a) by

byli (-y, -a) by trhání (-y, -a.)

(Výslovnostz * karperem, * karperés, * karperet, * kar
perémus, * karperétys, * karperent;
* karperer, * karperéris, * karperétur, * karperémur,
* karpcrémžny', * karperentur. )
*

Cvičení. Časujte aktivní i passívní konjunktív imper
fekta těchto sloves III. konjugace: důcere, vésti; tržbuere,
udělovatí!
Sg. 1. důcerem, vedl (-a, -o) bych; 2. důcerěs; 3. dů
ceret. — Pl. 1. dúcerěmus; 2. dúcerětis; 3. důcerent.
Sg. 1. důcerer, byl (byla, bylo) bych veden (-a, -o); 2.
dúcerěris ; 3. dúce'rětur. — Pl. 1. důcerěmur ; 2.
důcerěmini; 3. dúcerentur.
Sg. 1. tribuerem, Uděloval (-a, -o) bych; 2. tribuerěs;
3. tribueret. — Pl. 1..tržbuer_ěmus;2. tribuerětis; 3. tribue
rent.

'

'
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Sg. 1. tribuerer, byl (byla, bylo) bych udělován (-a, -o) ;
2. tribuerěris; 3. tribuerětur. — P1.1. tribuerěmur; 2. tri
buerěmini; 3. tribuerentur.
Sg. 1. si důcerem, kdybych vedl (-a, -o) ; 2. si důcerěs,
kdybys vedl (-a., -o); 3. si důceret, kdyby vedl (-a, -o). —
Pl. 1. si důcerěmus, kdybychom vedli (-y, -a); 2. si důce
Tětis, kdybyste vedli (-y, -a); 3. si důcerent, kdyby vedli
(.y) 'a)
Sg. 1. si důcerer, kdybych byl (byla, bylo) veden (-a,
-o); 2. si dúcerěm's, kdybys byl (-a, -o) veden (-a, -o); 3.
si důcerětu-r, kdyby byl (-a, -o) veden (-a, -o). — Pl. 1. si
důcerěmur, kdybychom byli (-y, -a) vedení (-y, -a); 2.
si dúcerěminž, kdybyste byli (-y, -a) vedeni (-y, -a); 3. si
důcerentur, kdyby byli (-y, -a) vedení (-y, -a).
Sg. 1. nisi důcerem, kdybych nevedl (-a, -o) ; 2. nisi dů
cerěs, kdybys nevedl (-a, -o), atd.
Sg. 1. nisi důcerer, kdybych nebyl (-a, -o) veden (-a, -o) ;
2. nisi dúcerěris, kdybys nebyl (-a, -o) veden (-a, -o), atd.

111.konjugace, B; (capió, is, ere ).
Aktivum:

Sg.1. cap-erem

chytal (-a, -o) bych

Passivum:

cap-crcr

byl (-a, -o) bych chytán (-a, -o)

2. cap-erěs

cap-eněris

3. cap-eret

cap-erětur

Pl. 1. cap-erěmus

cap-erěmur

chytal (-a, -o) bys
chytal (-a., -0) by

chytali (-y, -a) bychom

byl (-a, -o) bys chytán (-a, -o)
byl (-a, -0) by chytám (-a, -o)

byli (-y, -a) bychom chytání (-y, -a)

2. cap-erětis

cap-erěminí

3.'cap-erent

cap-erentur

chytali (-y, -a) byste

chytali (-y, -a) by

byli (-y, -a) byste chytání (-y, -a)
byli (-y, -a) by chytání (-y, -a_)
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(Výslovnostz " kaperem, * kaperés, * kaperet, *"kuperó
mus, *"kaperétys, ' kaperent;
* kaperer, * kaperéris, * kaperétur, * kaperémur, * ka
peréminý, * kaperentur. )
1!

Cvičení. Časujte aktivní konjunktiv imperfekta těchto
sloves III. konjugace: fugió, fugere, utíkati; cupió, cupare,
přáti si! Časujte passivní konjunktiv imperfekta těchto
sloves III. konjugace: rapió, rapera, uchvacovati; inter
ficžó,žnterficere, zabíjeti; cónspició,cónspicere, spatřovati!
Sg. 1. fňgerem, utíkal (-a, -o) bych; 2. fůgerěs, 3. fůge
ret. -—Pl. fůgerěmus; 2. fůgerětžs; 3. fůgerent.
Sg. 1. raperer, byl (-a, -o) bych uchvacován (-a, -o); 2.
raperěm's; 3. raperětur. — Pl. 1. raperěmur; 2. rape
rěminž; 3. raperentur.
Sg. 1. cuperem, přál (-a, -o) bych si; 2. cuperěs, přál
(-a, -0) by sis; 3. superet, přál (-a, -0) by si. — Pl. 1. cu
perěmus, přáli (-y, -a.) bychom si; 2. cuperětis, přáli (-y,
-a) byste si; 3. cuperent, přáli (-y, -a) by si.
Sg. 1. interficerer, byl (-a, -o) bych zabíjen (-a, -o),
zabit (-a, -o); 2. interficerěris; 3. interficerětur. — Pl. 1.
žnterficerěmur; 2. žnterficerěmin'i; 3. interficerentur.
Sg. 1. si cuperem, kdybych si přál (-a, -o) ; 2. si cuperěs,
kdyby sis přál (-a, -o), atd.
Sg. 1. si cónspicerer, kdybych byl spatřován (byla spa
třována, bylo spatřováno) ; 2. si cónspicerěris, atd.
Sg. 1. nisi cuperem, kdybych si nepřál (-a, -o); 2. nisi
cuperěs, kdyby sis nepřál (-a, -o), atd.
Sg. 1. nisi cónspicerer, kdybych nebyl (-a, -o) spatřován
(-a, -o) ; 2. nisi cónspicerěris, kdybys nebyl (-a, -o) spatřo
ván (-a, -o), atd.
*
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IV. konjugace; ( audió, 53,črc).
Aktivum:
Sg. 1. aud-irem
slyšel (-a, -o) bych

2. aud-írěs

slyšel (-a, -o) bys

3. aud-iret

slyšel (-a, -0) by

Pl. 1. áud-írěmus
slyšeli (-y, -a.) bychom

2. áud-írětis

slyšeli (-y, -a) byste

3. aud-írent

slyšeli (-y, -a) by

Passivum :

and-irel—

byl (-a, -o) bych slyšen (-a,-o)

aud-írěris

byl (-a, -o) bys slyšen (-a, -o)

aud-irětur

byl (-a, -0) by slyšen (-a, -o)

and-irěmur
byli (--y, -a) bychom slyšení (-y, -3.)

aud-irěmini

byli (--y, -a) byste slyšení (-y, -a)

aud-írentur

byli (-y, -a) by slyšení (--y, -a)

(Výslovnostz * audýrem, “*a'udýrés, * audýret, * audy'

rémus, * audýrétys, * audýrent,
* audýrer, * audýrém's, * audýrétur, * audýrémur,
* audýrémžný, * audýrentur. )
Cvičení. Časujte aktivní i passivní konjunktiv imper
fekta těchto sloves IV. konjugace: cústódžre, stříci; éru
dire, vzdělávati!
Sg. 1. cústódírem, střehl (-a, -o) bych; 2. cústódírěs;
3. cústódíret. — Pl. 1. cůstódirěmus; 2. cústódírětis; 3.
cústódirent.
Sg. 1. cústódírer, byl (-a, -o) bych střežen (-a, -o);
2. cústódirěržs; 3. cústódžrětur. — Pl. 1. cústódžrěmur;
2. cústódžrěmžni; 3. cůstódirentur.
Sg. 1. ěrudirem, vzdělával (-a, -o) bych; 2. ěrudírěs;
3. ěrudíret. — Pl. 1. ěrudžrěmus; 2. ěrudirětis; 3. 'érudí
rent.
Sg. 1. ěrudírer, byl (-a, -o) bych vzděláván (-3., -o);
2. ěrudirěris; 3. ěrudírětur. — Pl. 1. ěrudirěmur; 2.
ěrudžrěmžní; 3. ěrudirentur.
"
Sg. 1. nisi ěrudirem, kdybych nevzdělával (-a, -o) ; 2. m'sz'
ěrudžrěs, kdybys nevzdělával (-a, -o), atd.
Sg. 1. nisi ěrudirer, kdybych nebyl (-a, -o) vzděláván
(-a, -o) ; 2. nisi ěrudirěris, kdybys nebyl (-a, -o) vzděláván
(-a, -o), atd.
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Konjunktiv imperfekta

slovesa »esse<<.

Coniůnctžvus imperfecti:
Singulár:

Plurál:

1. essem byl (-a, -o) bych 1. essěmus byli (-y, -a) bychom
2. essěs byl (-a, -o) bys
2. essětis byli (-y, -a) byste
3. esset byl (-a, .-0) by
3. essent byli (-y, -a) by

Konjunktiv imperfekta složenin:
adesse (I, 316) : Sg. 1. adessem, byl bych přítomen, byla
bych přítomna, bylo bych přítomno; pomáhal (-a, -o)
bych; 2. adessěs; 3. adesset. — Pl. 1. adessěmus; 2. adessě
tis; 3. adessent.
abesse (I, 246): Sg. 1. abessem, byl bych nepřítomen,
vzdálen (byla bych nepřítomna, vzdálena; bylo bych ne
přítomno, vzdáleno) ; 2. abessěs; 3. abesset. — Pl. 1. abes
sěmus; 2. abessětis; 3. abessent.
děesse (I, 246): Sg. 1. děessem, scházel, chyběl (-a, -o)
bych; 2. děessěs; 3. děesset. — Pl. 1. děessěmus; 2. děes
sětžs; 3. děessent.
pródesse, prospívati: Sg. 1. pródessem, prospíval (-a,
-o) bych; 2. pródessěs; 3. pródesset. — Pl. 1. pródessčmus;
2. pródessětis; 3. pródessent.
obesse (I, 246): Sg. 1. obessem, škodil (-a, -o) bych; 2.
obessěs; 3. obesset. — Pl. 1. obessěmus; 2. obessětžs; 3.
obessent.
Sg. 1. si essem, kdybych byl (-a, -o) ; 2. si essěs, kdybys
byl (-a, -o), atd.
Sg. 1. nisi essem, kdybych nebyl (-a, -o) ; nisi essěs, kdy
bys nebyl (-a, -o), atd.
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21. HODINA.
Jak se překládá do češtiny
latinský konjunktiv imperfekta?

Latinský konjunktiv imperfekta lze přeložiti do češtiny
rozmanitým způsobem; o tom, jak se konjunktiv imper
fekta V tom kterém případě přeloží do češtiny, rozhodují
tyto okolností:
a) co se vyslovuje konjunktivem imperfekta (zda přání
či neskutečnost či možnost a j.),
b) v jaké větě jest tento konjunktiv imperfekta (zda ve
větě hlavní či vedlejší, V jaké větě vedlejší a j.).
V dnešní hodině promluvím o dvojí platnosti konjunk
tivu imperfekta ve hlavní větě a o konjunktivu imperfekta
v podmínkovém souvětí neskutečnosti (či v irreálné pe
riodě hypothetické).
*

1. Konjunktiv imperfekta vyslovuje
přání nedostižné V přítomnosti.
Konjunktiv imperfekta 've hlavní větě vyslovuje
přání nesplnitelné či nedostižné v přítomnosti (tento kon
junktiv slove »konjunktiv přácí, conžúnctívus optátžvus
žrreálžs imperfectž<<). — (Viz str. 227 !)

Tento konjunktiv přácí často se opírá o částice:
»utinam!<< :: »kéž! <<(0 kladném přání) ;
»utinam ně!<<[
„,
,
,
,
„ ,
»ně!<<
J : >>kezne. <<(0 zapornem praní).

Do češtiny se přácí konjunktiv imperfekta překládá
přítomným kondicionálem příslušného slovesa, k němuž
přistupuje částice »kéž!<< (je-li záporný, částice >>kéžne!<<)
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Utinám laudárem! .....
Utinám ně láudárem!

Ně láudárem!

l__ _

Utinamlaudárer! ......

Kéž bych chválil (-a, -o) !
Kéž bych nechválil, (-a, -o) !

íKéž
byChbyl
chvalen
(-á,(-a,-o)
-o)!

Ně
laudárer!
Jtinam
ně laudárer! % ' ' '

chválen
(-3.,-o)!
Kéž
bych nebyl
(-a, -o)

Utinam essem! .......

Kéž bych byl (—a,
-o) !

132132231?essem! ) -----

Kéž bych nebyl (-á, -o) !

2. Konjunktiv imperfekta vyslovuje
neskutečný děj v přítomnosti.
Konjunktiv imperfekta ve hlavni větě vyslovuje ne
skutečný děj v přítomnosti; tento konjunktiv sluje »kon
junktiv neskutečnostž, coniúnctžvus žrreálžs imperfectk.
Do češtiny se překládá přítomným kondicionálem. J e-li zá
porný, přistupuje k němu záporká >>nón<<.
— (Viz str. 229!)

Dárem :: dal bych (kdybych totiž měl,ale já nemám a pro
to nedám), dala bych, dalo bych.
Nón darem : nedal bych, nedala bych, nedalo bych.
Essem :: byl bych, byla bych, bylo bych.
Nčn essem : nebyl bych, nebyla bych, nebylo bych.
Sine amicis vita tristis esset. Bez přátel život byl by
smutný.
Podmínkové souvětí.
Hypothetžcká perioda.
Podmínkové souvětí :
Vedlejší věta podminková:
Hlavni věta:

Jestliže tomu věříš,

mýlíš se.

(Poznámka: Perioda : souvětí ; hypothetický : podmínkový ;
reálný : skutečný; irreálny' : neskutečný; potenciální : možný.)
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Podmínkové souvětí (hypothetická perioda) se skládá z vedlejší
věty podmínkové a z hlavní věty.
Vedlejší věta podmínkova vyslovuje podmínku, na jejímž splnění
závisela nebo závisí nebo bude záviseti platnost toho, co jest obsahem
hlavní (řídící) věty. Vedlejší věta podmínkové. vyslovuje podmínku,
hlavni (řídicí) věta vyslovuje jeji následek. Podmínka jde před
následkem. Proto vedlejší větu podminkovou nazýváme též před
větím, hlavní (řídící) větu závětim.- Předvěti a závětí dohromady
tvoří podmínkové souvětí čili hypothetickou periodu.

Vedlejší věta podmínková bývá uvedena:
a) v češtině nejčastěji spojkami >>
jestliže<<, »-li<<,»jestli<<,

>>kdyby<<,(někdy také spojkou »když :

jestliže<<); zá

porná vedlejší věta podmínková jest uvedena spojkami
»jestliže

ne<<, »—line<<, >>
jestli

ne<<, »kdyby

ne<<;

b) v latině v kladné větě spojkou »si<<,v záporné větě
spojkou

>>nisi<<,
zřídka spojkou

»si' nón<<.

Podle té okolnosti, je-li podmínka skutečná, či možná, či
neskutečná, a je-li následek skutečný, či možný, či nesku
tečný, jest trojí druh podmínkového souvětí (hypothetické
periody) , a to:
a) podmínkové souvětí skutečnosti (či hypothetická

perioda reálná),

b) podmínkové souvětí možnosti (či hypothetická. perio
da potenciální),
c) podmínkové souvětí neskutečnosti (či hypothetická
perioda irreálná).

Podmínkové souvětí skutečnosti.
Hypothetická perioda reálná.

V podmínkovém souvětí skutečnosti (hypothetické pe
riodě reálné) podmínka jest skutečná, následek je také
skutečný. I ve vedlejší větě podmínkové i v hlavní (řídící)
větě jest slovesný tvar v indikativu všech časů.
Spojky: »sí :: jestli, jestliže, -li<<;
»nisi :: jestli ne, jestliže ne, ne—li<<.
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Předvélí:

Závělí:

Sí id crědis,

erras.

(indikativ)

(indikativ)

Jestliže tomu věříš,
Věříš-li tomu,

mýlíš se.
mýlíš se.

Si id crěděbas (indik. imperf.), errabas (indik. impf.).
Jestliže jsi tomu věřil (-a, -o), mýlil (-a, -o) jsi se. —
Věřil-li (věřila-li, věřilo-li) jsi tomu, mýlil (-a, -o) jsi se.

Sí magister puerum laudáverat (indik. plusqnperf.), puer
gauděbat (indik. imperf.). Jestliže učitel hocha pochvá
lil, hoch se radoval. — (Výkladz Učitel dříve musil
hocha pochváliti, aby se hoch potom mohl radovati.)

Podmínkové souvětí neskutečnosti.
Hypothetická perioda irreálná. — II.
(Viz str. 230 !)

V podmínkovém souvětí neskutečnosti (hypothetické pe
riodě irrealné) podmínka jest neskutečná, následek je také
neskutečný. I ve vedlejší větě podmínkové i V hlavní (ří—

dící) větě je slovesný tvar:
a) v latině v konjunktivu imperfekta o neskutečnosti
přitomné, v češtině jest kondicionál přitomný příslušného
slovesa,
b) v latině v konjunktivu plusquamperfekta o neskuteč
nosti minulé, v češtině je kondicionál minulý příslušného
slovesa.
Spojky: »sí : kdyby<<;
»nisi : kdyby ne<<.
Předvěti:

Závěti:

Si id crěderěs,

errarěs.

(konjunktiv imperfekta)

(konjunktiv imperfekta)

Kdybys tomu věřil,
Kdybys tomu věřila,
Kdybys tomu věřilo,

mýlil by ses.
mýlila by ses.
mýlilo by ses.

V dnešní hodině věnujeme pozornost jen takovým vedlejším vě
tám podminkovým, v nichž slovesný tvar jest v konjunktivu imper
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fekta (o neskutečné podmínce v přitomnosti); latinská spojka >>si<<
s konjunktivem imperfekta se do češtiny přeloží českou spojkou
>>kdyby<<
s českým přítomným

kondicionálem

(>>nisi<<: »kdyby ne<<).

Sí laudšrem : kdybych chválil (-a, -o) ; chválil—li bych,
chválila-li bych, chválilo-li bych.
Nisi laudňrem : kdybych nechválil (-a, -o) ; nechválil-li
bych, nechválila-li bych, nechválilo-li bych.
Si laudšrer : kdybych byl (-a, -o) chválen (-a, -o) ; byl-li
bych chválen, byla-li bych chválena, bylo-li bych
chváleno.
Nisi laudárer : kdybych nebyl (-a, -o) chválen (-a, -o) ;
nebyl-li bych chválen, nebyla-li bych chválena, ne
bylo-li bych chváleno.
Sí essem : kdybych byl (-a, -o) ; byl-li bych, byla-li bych,
bylo-li bych.
Nisi essem : kdybych nebyl (-a, -o) ; nebyl-li bych, ne
byla-li bych, nebylo-li bych.
*

Příklady:

1. Si puer sědulus esset,
magister

1. Kdyby hoch byl přičin—
eum laudňret. —— livý, učitel by ho chválil. —

2. Avárl essětis, si džvžtlás
nimis amárětis. — 3. Si pa
rum discerěs, piger appellš—
rěris. — 4. Si tibi ipse impe
rňrěs, liber essěs. — 5. Si
tú alils nocěres, alžž tibi no
cěrent.

——6. Nisi homžněs

coluptátěs nim'lsquaererent,
cúrae eórum minuerentur.—
7. Si tempus haběrem, mul

2. Byli byste lakomci, kdy
byste příliš milovali bohat
ství. — 3. Kdyby ses málo
učil, byl bys nazýván leni
vým. — 4. Kdybys sám so
bě vládl, byl bys svoboden.
— 5. Kdybys ty škodžl ji
ným, jiní by škodili tobě. —
6. Kdyby lidé přiliš nevy
hledávali rozkoší, jejich
starosti

by se menšily. ——
7.

Kdybych měl čas, mnoho
ta ad tě scríberem.-— 8. N68 bych ti psal. — 8. My všich
ni bychom nevěděli téměř
omnes nihil ferě scirěmus, nic, kdyby nás jiní nepoučo
nisi alil nós dooěrent. ——9. vali. — 9. Kdybychom za
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Sí nostra officia neglegerěmus, meritó moněrěmur et

nedbávali svých povinností,
právem bychom byli napo

půnirěmur.
10_ Si militěs mžnám' a trestáni. ——10.
fortěs essent, molestiis iti— K'dyby v0j1nove byh state_č-_

neris nón děterrěrentur
'
'

*

|20. úloha.

m, nedal? by se odstrasztz
(= nebyli by odstrašováni)
nesnázemi pochodu.

Vypracování. — (Viz str. 138!) |

1. Jdi přímou cestou (přimo)! —-2. Odpust' mně nešťastnému! _
3. Žáci, vypravujte mně to, co (v lat. plur. ) již víte o Rimanech! _—
4. Umyjte své ruce! (Umyjte si ruce!) ——
5. Ziješ-li správně, nedbej
slov špatných lidi! ——
6. Nezoufejte, já. vám pomohu. ——
7. Nebojujte
proti sobě vespolek! ——8. Očekávejte(ž) takovou odměnu, jaká.
bude vaše práce. ——9. Učitel se taž, žací odpovidejtež! ——10. Děti
milujtež (3. osoba) své rodiče! ——11. Vojinové bojujtež (3. osoba)

za vlast! -— 12. Dcero, miluj(ž) (2. osoba) otce a matku! — 13.
Dcery, milujte(ž) (2. osoba) otce a matku! ——
14. Dcery milujte(ž)
(3. osoba) otce a matku! ——
15. Válka budiž připravována (3. os.)
všemi silami! ——
16. Otec a matka bud'tež milování (3. os.) od dětí!
——17. Zachovavej

miru ve všech věcech! ——18. Střez se psa!

(Měj

se na pozoru před psem! Pozor, zlý pes!) ——19. Hoši, snažte se
libiti dobrým občanům! ——20. Naplňte tuto vazu květinami! -— 21.
Nezůstavej

doma! ——22. Divko, neplač! ——23. Dívky, neplačte!

4—

24. Nebojte se oněch lidi (v čest. genit., v lat. akus.)! _ 25. Nikoli
trest, nýbrž zakon vas, občané, zdržujž (3. osoba) od bezpráví! _—
26. Cvičte(ž) (2. osoba) každodenně pamět! ——
27. Konsulové mějtež
(3. osoba) svrchované pravo, nikomu nebuďtež poddání! —- 28. Bez

božnici neopovažujte(ž) se (3. osoba) dary usmiřovati hněv bohů!
-— 29. Pamět

budiž cvičena každodenně!

——

30. Poznávej sebe sama! Poznavejte sebe samy! -—-31. Pij vino
(napij se vina)! Pijte víno (napijte se vlna)! —- 32. Přijmi tuto
odměnu! Přijměte tyto odměny! -—-33. Pečlivě vykonej, co nařizují.
34. Pečlivě vykonejte, co nařizujeme. ——
35. Rád přijmi(ž) (2. os.)
skrovný dar, jejž ti dáva chudý přítel. ——36. Ostřete (bruste) své
meče, jinoši! »-—37. Bojujete-li za vlast, občané, svého života (v češt.
genit., v lat. dativ) nešetřte! ——38. Neuražej bohů (1) čest. gen.
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zápor., v lat. aims-.), kteři vše vidi (spatřují). ——
39. Nevěřte, soudcové,
obžalovanému! ——40. Pamět žáků budiž bystřena (3. osoba) cvi
kem! ——
41. Mé dopisy buďtež vámi čteny (3. os.) pozorně! ——
42. Mluv pravdu, varuj se zla (utíkej před zlem) & čiň dobro! -—
43. Vyved' (2. os.) z města, Katilino, všechny své soudruhy! ——
44.

Vojinové, vykonejte rozkazy!
45. Vyslyš prosby prosebníků! — 46. Slyšte veselou (radostnou)
zpravu! ——47. Vojinové, obezřele střezte (2. os.) tábora (v lat.
akns.)! -—48. Soudcové trestejtež (3. os.) nešlechetníky! — 49. Ne
šlechetníci buďtež trestáni (3. os.)! ——
50. Mrtvého člověka (mrtvoly)
v městě nepohřbívejž (3. os.) ani nespalujž (3. os.)! (Římský
předpis.)
51. (Můj synu :) milý synu, bud' [budiž] skromný! —-52. Žák
budiž (3. os.) čilý! — 53. Žáci, buďtež (2. os.) čili! — 54. Občané
buďtež (3. os.) přičinlivi! — 55. Nařízení úřadů buďtež (3. os.)
spravedlivá. a občané jich (iisque : et iis, v češt. genit., v lat. dativ)
poslouchejtež (3. os.) ! ——
56. Blaho státu budiž (3. os.) nejvyšším
zákonem!

Imperativní slovesný tvar jest ve 2. osobě, vztahuje-li
se k osobě, vyjádřené zájmem 2. osoby (ty, vy) nebo voka
tivem substantiva; vokativ jest oddělen od ostatnich vět
ných členů čárkou.
Imperativní slovesný tvar jest ve 3. osobě, vztahuje-li
se k třetí osobě vyjádřené nominativem; nominativ neni
tn oddělen od ostatních větných členů čárkou.
*

|21.

úloha. —Vypracování.-—(Vizstr. 1491) |

1. Libenter vóbisenm dě rěbns meís děliberó. — 2. Imm
(* íram) tuam coěreě! Iram (* íram) vestram coěrcěte!
— 3. Němó sua sorte contentus est. — 4. Nóbis et nostrae
fortitůdini cónfidim-us. -—5. Vós landdtis vestra, nós lau—

dámus nostra. -- 6. Boni eivěs patriam suam magis amant
quam sě.

7. Nimis tě tunmqne opus laudás; nimiá laude tibi
tuóque operi nocěs. — 8. Děfendite vós nón tam verbis
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quam integrá vítá vestrá! — 9. Inertia nostrá nóbis má
ximě nocěbimus, sodálěs! — 10. Diligentiá et indůstriá lae
titiam nóbis et nostržs magistris parámus. — 11. Diligentiá
et indůstriá laetitiam vóbis et vestržs magistris parátis.
— 12. Pueri díligentia et indůstriá laetitiam Sibi et suis
magistris parant. — 13. Cůr cotidiě discipulórum tuórum
memoriam exercěs, magister? Cůr cotidiě discipulórum
vestrórum

memoriam exercětis, magistrí?

——
'14. Cole

patrem tuum et mátrem tuam! Colite patrem vestrum et
mátrem vestram! — 15. Tě tuaque fortiter děfende! Vós
vestraque fortiter děfendite! — 16. Fortitůdini vestrae
máximě cónfidite! — 17. Patriam tuam, bone civis, magis
quam tě amá! — 18. Patriam vestram, boni civěs, magis
quam vós amáte! — 19. Boni civěs patriam suam magis
quam sě amantó! — 20. Nimia laude operis vestrž máximě
vóbis vestróque operi nocěbatis.

| 22. úloha. —Vypracování.— (Viz str. 150!)
1. Manus dextra ad multás rěs magis ido'nea est quam
Sinistra. — 2. Optimi hominěs máxžmě ptž sunt. — 3. Nihil
magis dubžum fortůná (== quam fortuna) est. — 4. Rěs
máxžmě exigua saepe difficillima est. — 5. Ferrum homini

magis necessárium est auró et argentó (= quam aurum
et argentum). — 6. Hominěs saepe magis pii in rěbus ad
versis sunt quam in rěbus secundis. — 7. Flórěs
máximě varžós colórěs habent. — 8. Praemia nón semper
hominibus máximě ždóneistribuuntur. — 9. Úsus magister
máximě ěgregžus est. — 10. Negótia virórum magis varia
sunt quam negótia mulierum. —-11. Virtůte nihil melius,
nihil magis necessáržum est. — 12. Hominěs průdentissimi
ad omnia negótia máwimě idónež sunt. — 13. Est-ne Vóbis
nótus locus, unde pulcherrimus et máximě ěgregius aspec
tus nostrae urbis praebětur? — 14. Viae quó magis arduae
sunt, eó molestiórěs sunt; viae mámiměarduae molestissi
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mae sunt. — 15. Ferrum metallum nón pretiósissimum, sed
máacžměnecessárium est. — 16. Praesěns tempus ad auxi
lium máximě idóneum est.

| 23. úloha.

Vypracování. ——
(Viz str. 168!)

|. ——
1. Nechť (ať) žije, nechť (ať) roste, nechť (ať) kvete naše
vlast! ——
2. Nechť (ať) ti bohové dají, čeho (v lat. alma) si přeješ.
-—3. Nechť se bohům líbí naše oběti! (Nechť jsou bohům naše oběti

přijemné!) -—4. Nechť jest naše svornost stálá (trvalá)! — 5. Dnes
budeš, Lucie, oděn do mužské togy; nechť jsou ti, (můj :) milý
synu, bohové milostivi! — 6. Nechť (ať) odpočívá v pokoji! [Od
počívej v pokoji!] Nechť (ať) odpočívají v pokoji! [Odpočívejte
v pokoji!] — 7. Nechť nám bohové pomáhají (pomohou) v tomto
nebezpečí!
8. Kéž každodenně cvičíš svou pamět! ——9. Kéž bohové chrání

tebe, polovičko mé duše! (Básník Q. Horatius Flaccus v 3. básni
první knihy Od nazývá svého přítele, básníka P. Vergilia Marona,
>>polovinousvé duše<<.) — 10. Kéž žáci poslouchají (jsou poslušni)
rodičů a učitelů! ——11. Kéž nám spojenci pošlou pomocné voje! -—
12. Kéž jsi, Gaie, moudrým vůdcem! ——13. Kéž všechny zločiny

jsou trestány!
||. —- 14. Prosíme; prosme! — 15. Modleme se & pracujme! _—
16. Chvalme nejlepši (může)! ——17. Neposuzujme lidi podle šatu!
-— 18. Bojujme nikoli vespolek, nýbrž s nepřáteli naší (své) vlasti!
——19. Pomáhejme nešťastným (v lat. akus.)! ——
20. Milujme vlast!
—-—
21. Déle nečekejme! —- 22. Nechť se bezbožni neopovažuji bohy
usmiřovati dary! ——
23. Radujme se tedy, pokud jsme mladí; země

nás bude míti (chovati, jimati) po příjemném mládí, po nepříjem
ném stáří. ——24. Snažme se libiti dobrým (řádným) mužům! —

25. Poslouchejme (buďme poslušni)) úřadů a zákonů, jež úřady daly
obci. ——26. Vzdejme dík vítěznému vojsku! — 27. Založme město,
ustanovme oběti a zákony! ——28. Nevěřme ličhým pověstem! ——
29. Neříkejme tolikrát totéž! _—30. Zachovejme směr a neposlou

chejme těch znamení, která troubí k ústupu! -— 31. Nepřejme si
nesnadných věci (v lat. akus.)! ——
32. Jsme přáteli (v lat. nomin. );
buďme přáteli! Přátelům vždy pomáhejme! ——
33. Nebud'me nečinní!
—- 34. Bloudícímu (chybujícimu) ukažme cestu! --— 35. Ve štěstí

varujme se pýchy (hrdosti, zpupnosti)!
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Pamatujte mluvnický rod těchto jmen zvířat:
a'riěs, m., beran (I, 388); apis, f., včela (I, 353); avia, f., pták
(I, 389); ovis, f., ovce (I, 350); peců, n., dobytek, brav (I, 303);
pecus, pecorís, n., brav (ovce, kozy, vepří), dobytek stádo; pecus,
pecudis, f., ovce, dobytče; pise—is,m., ryba (I, 350); taurus, m., tur,
býk (I, 336); volucris, f., (zřídka m.), pták (I, 353).

*
[ 1. deklinace. |

Substantiva první deklinace, zakončená v no

minativu singuláru v »-a<<,
v genitivu singuláru
v race, jsou převážnou většinou feminina (žen
ského

rodu). ——(I, str. 34—41, 43, 50—52, 105, 106, 107, 154.)
Rodové výjimky z tohoto pravidla:

Maskulina (mužského rodu) jsou ——
jak už dříve bylo pověděno —

a) jména mužů a národů první deklinace,
b) většína jmen řek první deklinace.
Příklady :
Agricola labóríósus, m., pracovitý rolník; auriga callidus, m.,
obratný vozataj ; incola bonus, m., dobrý obyvatel; nauta peritus,
m., zkušený lodník, plavec; poěta cldms, m., slavný básník;
Abdě'rítae stultí, m., zpozdilí, hloupí Abdeřané, (I, 438); Belgae,
m., Belgové; Numidae, m., Numidové (národ v sever. Africe);
Persae beliicósí, m., bojovní Peršané, (I, 365); Pírůstae, m., Pirn
stové (ilyrský kmen); Spartiátae probí, m., poctiví Spartané, (I,
365); Scythae bellicósí, m., bojovní Skytové (kočovný národ bydlící
v krajinách dnešního jižního Ruska); Volcae, m., Volkové (keltský
kmen);
Axona, m., říčka Axona (levý přítok řeky Isary); Garumna, m.,
dnešní řeka Garonne (ve Francii); Mósa, m., dnešní řeka Maasa;
Mosella, m., Mosela, přítok řeky Rýna; Sčquana, m., dnešní řeka
Seine (ve Francii), (Běquana rapidas, prudká Sekvana).
Odchylkou feminina (ženského rodu) jsou tato jména řek: Vul
tava, f., Vltava, řeka v zemi Ceské; Mátrona, f., dnešní řeka Marne
(ve Francii); Allia, f., dnešní říčka Aja, přítok řeky Tíberu v Italii;
Albula, f., staré jméno řeky Tíberu.
Maskulinum (mužského rodu) je substantivum »Hadria, ae, m.,
Adriatické

moře<<.

fn. deklinacej
1.

Substantiva druhé deklinace, zakončená v no
minativu singuláru v )-u8(,v genitivu singuláru
v yk, jsou zpravidla maskulina(mužského rodu).
Substantiva druhé deklinace, zakončená v no
minativu

singuláru

maskulina(mužského

v ron: &v rim, jsou vesměs

rodu).

(Viz I. díl, str. 65—71, 81—90, 104—107, 118—119, 154—155,
182—184!)

Rodové výjimky z tohoto pravidla:
1. Feminina (ženského rodu) jsou jména zemi, měst a malých
ostrovů, která jsou singularia (t. j. mají pouze jednotné číslo) a
náležejí do druhé deklinace, jsouce zakončena v nominativu singu

láru v ruce, v genitivu singuláru v Ha.
Příklady:
Aegytus fěcunda, f., ůrodný Egypt, -(I, 184);
Corinthia opulenta, f., bohatý Korint, (I, 184); Ephesus olam, f.,
slavný Efesus (I, 184); Paphus nóta, f., známý Parus, (I, 184);
Cyprus fragifera, f., úrodný Kypr (ostrov), (I, 184); Délus clára,
ť., slavný Delos (ostrov), (I, 184); Naxu.: magna, ť., veliký Naxos
(ostrov), (I, 184); Parus parva, f., malý Parus, Paros (ostrov),
(I, 260); Pharus nóta, f., známý Farus (ostrůvek), (I, 443); Rhodus
cldra, f., slavný R(h)odus (ostrov), (I. 184); Hamas parva, f., malý
Samus, Samos (ostrov), (I, 184). — (Jména malých ostrovů a jména
měst nebo osad na nich byla táž, proto tato jména byla feminina.)
Maskulina (mužského rodu) jsou jména:
Bosporus, m., Bospor (mořský průliv spojující Černé moře s Mar
marou); Hellěspontus, m., Helespont, úžina Dardaneiská; Isthmus,
m., šije korintské.: Pontus, m., Pontos, země v Malé Asii.
(Pokračování na obálce 5. sešitu. )
_v—Í
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O mluvnickém rodu jmen měst druhé deklinace, která jsou v no
minativu a genitivu singuláru zakončena jinak než v rus. -l<, roz
hoduje buď koncovka nebo mluvnický rod toho jména v té řeči,z níž
jméno je vzato; na př.:
Delphi, órum, m., Delfy, město a věštírna ve středním Řecku;
(je maskulinum vzhledem ke koncovce zní, -ómm<); Delphi clári,
slavné Delfy;
Věíi (Věř), Větórum, m., Veje, městečko sev.-záp. od Říma;
Argí, Orum, m., Argos, krajina a slavné město na Peloponesu
v jižním Řecku; (v nom. a akus. sing. někdy bývá neutrum Argos).
Leuctra, órum, n., Leuktra, řecká osada v Boiotii ve středním
Řecku; Bactra, órum, n., Baktry, hlavní město perské provincie
Baktrie; (jsou neutra vzhledem ke koncovce ra, -órum<; v řečtině
jsou středního rodu).
'
Saguntum, i, n., Sagunt, město na východním pobřeží Hispanie;
Ilium (Hion), Ilit, n., Ilion, Troja, maloasijské město známé z řec
kých bájí; (jsou neutra vzhledem ke koncovce >-um, +:; v řečtině
jsou rodu středního).
*

:. Feminina (ženského rodu) jsou jména stromů (keřů) druhé
deklinace, zakončená v nominativu sing, v ruce, v genitivu sing.
v »-lc; (I, str. 183); na př.:
amygdalus pulchra, f., krásná
mandloň

bum, f., zimostráz

cedrus alta, f., vysoký cedr
cupreasus pulchra, 1., krásný
cypřiš
cytisus tenera, f., mladý jetýlek,
vojtěška
fágus umbrósa, f., stinný buk
fwue, f., fík, smokvoň
iůniperus, f., jalovec

Zaurus saora, f., posvátný vavřín
Mlus pulchra, f., krásná jabloň
myrtus nóta, f., známá myrta
pirus pulchra, 1., krásná hrušeň
platanus patula, t., košatý platan
pómus tenera, f., útlý, mladý
ovocný strom
pópulue prócčra, f., štíhlý topol
primas, f., slíva, švestka
taxus alta, f., vysoký tis
ulmus magna, f., veliký jilm
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22. HODINA.
Základní číslovky. I.
Numerália cardinália.
číslovky

V latině všechny základní čí

>>ieden,dva, tři, čtyři<<jsou čísel-

V češtině základni

slovky jsou přídavná jména (bud'

ná jména přídavná, ostatní zá-

sklonná nebo nesklonná.), jen

kladni číslovky jsou číselná jmé-

číslovka >>mília<<
jest jméno pod

na podstatná.

statné.
V češtině:

Číslovky

»ieden, jedna, jedno, dva, dvě, tři, čtyři<<shodují se se

jménem podstatným (s počítaným předmětem), u něhož číslovky
stojí, v pádě, dilem i v čísle a rodě; na př.: >>jednaruka, dvě ruce,
dvě ryby, tři synové, čtyři dcery<<.

U číslovek od »pěti<<výše, jež jsou jména podstatná, jest počitaný
předmět, u něhož číslovky stojí, v genitivu plurálu, je-li celý číselný
výraz v nominativu nebo akusativu, na př.:
Číselný výraz.

A—

Deset mužů pracuje.
+
Číslovka.

Počítaný předmět je v genitivu plurálu.
—

193

——

Je-li celý číselný výraz v jiném pádě než nominativu a akusativu,
číslovka se vyskytuje v ustmulém tvaru s koncovkou »-i<<,počítaný
předmět pak jest v tom pádě, ve kterém má býti číselný výraz;
na př.:
Číselný výraz (v 7. pádě).

ň

Pracuji s dvaceti muži.
Číslovka.
Počítaný předmět
je v instrumentále.

V latině:
Každá základní číslovka — mimo číslovku >>milia<<—jest

v latině přívlastkem podstatného jména (počítaného před
mětu), u něhož číslovka stojí, a má ráz přívlastkového pří
davného jména.
Pokud jest číslovka sklonná, shoduje se se svým pod
statným jménem (počítaným předmětem) v rodě, čísle
a pádě; je-li číslovka nesklonná, má ve všech pádech všech

rodů stejný tvar.

Číslovka >>mília<<
(: tisíce) jest jméno podstatné; v la
tině počítaný předmět u této číslovky vždy jest jen v množ
ném genitivu, a to ať jest číslovka >>mília<<,
jež se skloňuje
jako plurál >>animália<<(viz I, str. 356), v kterémkoli pádě.

Jeden hoch píše; jedna
dívka píše. Dva hoši píší;
dvě dívky píší. Mám dva
štíty. Mám tři krásné kni
hy. Vidím tři veliké sochy.
Na nebi jest tisíc hvězd. Vi
dím tisíc hvězd. V knihovně
jest dvacet tisíc velikých
knih. Ve dvou tisících veli
kých knih jsou krásné obra
zy. V jednom tisíci velikých
knih jsou krásné obrazy.

Únus pue'r scribit; una
puella scribit. Duo pueri
scribunt; duae puellae scri
bunt. Mihi sunt duo scůta.
Mihi sunt trěs pulchri libri.
Videó trés magnás statuás.
In caeló sunt mille stellae.
in caeló mille stellás videó.
In bibliothěcá viginti milia
magnórum librórum sunt.
In duóbus milibus magnó
rum librórum imáginěs pul
chrae sunt. In mille magnis
libris imáginěs pulchrae
sunt.
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Zopakujte latinské základní číslovky z I. dilu, str. 205 a 206!
Jak se v latině vyjadřuji číslovky 18, 19, 28, 29 . . . . 98, 99? (Viz
I, str. 206!)

Jak se v latině vyjadřují základní číslovky 21—27, 31—37.. ..
91—97? (Viz I, str. 207! )

Zopakujte latinské základni číslovky z I. dílu, str. 224!
Zopakujte skloněni latinských základních číslovek z I. dílu, str.
257 a 258!

*

Začátečníkům největší obtíže způsobuje překlad české věty bez
podměté, v níž je počitaný předmět s číslovkou a v níž je přísudek
v singuláru neutra (na př.: pět, deset, sto, tisíc bojovníků bylo

raném), do latiny.
Začátečníkům doporučuji, aby si nejprve upravili českou větu,
kterou jest přeložiti do latiny, jako by tam základní číslovky nebylo;
takto upravenou českou větu nechť přeloží do latiny a pak teprve
nechť připojí k počitanému předmětu latinskou základni číslovku,
a to: je—ličíslovka sklonná, v příslušném pádě, čísle & rodě, ve kte
rém je počitaný předmět; není-li číslovka sklonná, nechť připojí

nesklonný jeji tvar k počitanému předmětu, at' jest
předmět v kterémkoli pádě, rodě a čísle.

počitaný

Příklad:

a) Deset žáků zpívalo.

b) Zá ci z piv ali : discipulicantábant.

0) K počitanému předmětu »discipuli<<připojte nesklonnou číslov
ku »decem<<!— Decem discipuli cantábant : d e s e t ž á k ů z p i

valo

Jiný příklad:

a) Vidím dvě stě žáků.

b) Vidim žáky : videádiscipulós.
0) K počitanému předmětu »discipulós<< připojte sklonnou čis
lovku >>ducentž<<,
a to v mužském akusativu plurálu! — Videó du

centósdiscipulós: vidím dvě stě žáků.

.

Dobřesi zapamatujte, které základní číslovky jsou v la
tině sklonné; jsou to tyto číslovky:
a) ůnus, ůna, ůnum; duo, duae, duo; trěs, trěs, tria;
(viz I, str. 257 a 258) ;
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b) stovky: 200 ( ducenti, ducentae, ducenta); 300 ( tre
centi, -ae, -a); 400 (quadringenti, -ae, -a); 500 (quin
genti, -ae, -a); 600 (sescent'i, -ae, -a); 700 ( septingenti,
-ae, -a); 800 ( octingenti, -ae, -a); 900 (nóngenti, -ae, -a);
(tyto číslovky se skloňují jako plurál »boni, bonae, bona<<,
viz I, str. 112 a 113) ;

c) číslovka »milia : tisíce<<(plurál); (skloňuje se jako
>>animália<<,Viz I, str. 356).
*

Číslovka »milia : tisíce<<je substantivum a má v latině
počítaný předmět u sebe vždy jen v m n o ž n ě m g e n i 

tivu.

Číslovka »mille : (jeden) tisíc<<jest nesklonné adjekti
vum; o spojení této číslovky s počítaným předmětem platí
totéž pravidlo, které jest výše uvedeno o všech základních
číslovkách (mimo číslovky »únus, duo, tres, milia<<).
*

Příklady:
ůnus vir, jeden muž; ůna fěmina, jedna žena; ůnum verbum,
jedno slovo;
duo viri, dva muži; duae fěminae, dvě ženy; duo verba, dvě slova;
trěs viri, tři muži; trěs fěminae, tři ženy; tria verba, tři slova;
quattuor viri, quattuor fěminae, quattuor verba, čtyři mužové.
čtyři ženy, čtyři slova; (v latině nesk'lonmí číslovka) ;
quinque, decem, centum, mille viri, pět, deset, sto (jeden) tiSíc
mužů; (v češtině počitaný předmět jest v genitivu, v latině v nomi—

nativu; v lat. číslovky nesklonně);
sex, decem, viginti, trigintá, centum, mille fěminae, šest, deset,
dvacet, třicet, sto, (jeden) tisíc žen; (v lat. číslovky nesklonné),
octó, unděviginti, quinquágintá, centum, mille verba, osm, devate
náct, padesát, sto, (jeden) tisíc slov; (v lat. číslovky nesklonné);
ducenti viri, ducentae fěminae, ducenta verba, dvě stě mužů, dvě
stě žen, dvě stě slov; (v lat. číslovky sklonně) ;
duo milia virórum, tria milia fěminarum, deoem milia verbórum,
centum milia militum, dva tisíce mužů, tři tisíce žen, deset tisíc slov,
sto tisíc vojínů; (v lat. počitaný předmět v genitivu).
*
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Skloňujte!
N. quinque passůs, trigintá passůs,
pět dvojkroků, třicet dvojkroků;
G. quinque passuum, trigintá passuum,
pěti dvojkroků, třiceti dvojkroků;
D. quinque passibus, trigintá passibus,
pěti dvojkrokům, třiceti dvojkrokům;

Ak. =N .
V. =N .
Abl. quinque passibuS, trígintá passibus,
pěti dvojkroky, třiceti dvojkroky.
*

N. centum fortěs militěs
G.
„ fortium militum
D.
„ fortibus militibus

Ak.

„

fortés militěs

:sto
:sta
:stu
:sto

V. =N .

Abl.centum fortibus militibus :stem

_:
%
>5 E

3 3

%>

*
N. mille boni hominěs

G.
„„
D.
Ak. „

=tisic

...:

bonórum
hominum —_—tisíci
:tisíce
] 2;:
bonis hominibus
bonós hominěs
=tisic
Š,

Abl.
V. mille
=N. bonis hominibus

=tisícem
*

' 'o
%

Poznámka: Počítaný předmět u číslovek »sto<<a »tisíc<<— (v uve
dených zde příkladech počitaný předmět jest »vojínů<<, »Zidi<<)—

v češtině jest zpravidla v množném genitivu, na př.: »sto lidi, tisíc
mužů; že sta lidi, z tisíce mužů; ke stu lidi, 10tisíci mužů; se stem
lidi, s tisícem mužů<<. -— Někdy se skloňuje počítaný předmět;
číslovky »sto<<a »tisíc<<pak zůstávají

neskloněny, na př.: >>zesto

lidí, ke sto lidem nebo ke stu lidem, ve sto lidech, se sto lidmi, s ti
síci lidmi<<a pod. Spisovný jazyk žádá náležitého prvního způsobu,
t. j. počitaný předmět jest klásti u těchto dvou číslovek do množné
ho genitivu.
*

—197—

N. duo mília
hominum : dva. tisíce lidí
G. duórum mílium
„
: dvou tisíc lidí
D. duóbus milibus
„
:dvěma tisícům lidí

Ak. duo mília
Abl. duóbus mílibus
Pozorujte!

„
„

:dva tisíce lidí
:dvěma tisíci lidí

Číslovky »duo<<& >>milia<<
se skloňují, počitaný předmět

zůstává. v latině vedle číslovky >>milia<<
vždy jen v množném
g e n i t i v u.

N. centum mília

rosárumzsto

G.
„
milium
D.
„
mílibus
Ak'
"
mÍIÍa
Abl- „
mílibus
Poznámka: At' jest
čitaný předmět, který

tisíc růží

„
: sta. „ „
„
: stu „ „
„
: Sto „ „
„
: stem „ „
číslovka »milia<<v kterémkoli pádě, jest po
jest b e 2 p r o s t ř e d n ě v e d l e číslovky

>>milia<<,
vždy v množném genitivu;

číslovka. >>centum<<je nesklonná.

*

Cvičení: Skloňujte!
N. tria mília passuum
=tři tisíce
. &
ducenta mília passuum : dvě stě tisic
'Š'Ě
nóngenta mília passuum : devět set tisíc 't: .=:

G. trium mílium passuum
:tří tisic
duoentórum mílium passuum : dvou set tisíc
nóngentórum mílium passuum : devíti set tisíc
D. tribus mílibus passuum
:třem tisícům
ducentis milibus passuum :dvěma stům tisíc
nóngentis milibus passuum : devíti stům tisíc

Ak.: N.
V. =N.

_, Ě
Š 2
'a .=:
\_, až:?
Š'Ě
'o .:::

Abl.tribus mílibus passuum
: třemi tisíci
, o'
ducentís mílibus passuum : dvěma sty tiSíC Š' Ě
nóngentís mílibus passuum : deVÍti Sty tiSiC

'U .=:

Akusativ příslovečného určení míry
prostorové &časové. — (Nátus sum.)

1. Prostý akusativ (bez předložky) bývá jako určení
míry prostorové:
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a) při výrazech vzdálenosti na otázku »jak daleko?<<,
b) při adjektivech »longus, látus, altus<<na otázku >>
jak
dlouhý? jak široký? jak hluboký? jak vysoký ?<<.
Také v češtině se klade akusativ.
Příklady :
Columna Tráiáuž centum
Trajanův sloup byl 128
stop vysoký; sloup Antoni duodětríginta peděs (akus.)
na Pia byl 176 stop vysoký; alta fuz't; columua Antóni
(vyslovte : *Antónýna Pija ). ui Piž centum septuňginta
sex peděs alta erat.
Athěuae octó mília (akus. )
Athény leží 8.000 (osm ti
síc) dvojkroků od moře; passuum á mar? sitae sunt;
naše město jest vzdáleno od nostrum oppidum mille pas
jezera 1000 (tisíc) dvoj sůs (akus.) á lacu abest.
kroků.
Campus Marathóuius ab
Marathonská rovina jest
od města Athén vzdálena asi urbe Athěuis circžter decem
10.000 (deset tisíc) dvoj mília (akus.) passuum ab
est.
kroků.

2. Prostý (: bez předložky) akusativ časové míry se
klade k vyjádření určení časové míry na otázku >>
jak
dlouho ?<<.

Někdy stává u tohoto akusativu předložka >>per<<,
má-li

se zdůrazniti nepřetržité trvání. — Příklady:
Philippus, rěx Macedo
Makedonský král Filip
kraloval čtyřiadvacet let num, vigintí quattuor (quat
tuor et vígintí) annós rěg
(dvacet čtyři léta).
uám't.
Rómulus,

rěx Rómánó
rum, trigintá septem (sep
tem et tržgžutá) annós rěg
čtyřicet tři léta; Tullus Ho uám't ,' Numa Pompilius
stilius kraloval třicet dvě quadragintá trěs ( trěs et
léta (dvaatřicet let).
quad'rágžntá) annós rěguá

Romulus, římský

král,

kraloval sedmatřicet let;
Numa Pompilius kraloval

vit; Tullus Hostžlz'us trigin
tá. duo (duos) annós (duo

et trigiutá anuós) rěgnávit.
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Prostý akusativ časové míry bývá. k označení věku při
»natus, náta, nátum<<.— Příklady:
[ [Kolik let jsi narozen ?]
Quot annós nátus es?
1 Kolik je ti let?
Puer decem annós nátus est, Hochovi je deset let, dívce

puella octó annós náta
est.
Puer novem annós nátus.
Puer maior novem annós.

jest osm let.
Hoch devítiletý.
Hoch starší devíti let; hoch,
jemuž je přes devět let;
hoch, jemuž je více než
devět let.
Hoch mladší devíti let ;
hoch, jemuž ještě není
devět let.
Hochovi jde na desátý rok.

Puer minor novem annós.

Puer decimum annum agit.
*

Poznámka: Pozorujte rozdil mezi češtinou a latinou! Čech říká:
Hochovi (dativ) jest deset let, dívce (dativ) jest osm—let.Latinik
říká: Puer (nominativ) decem annós nátus (nominativ) est, puella
(nominativ) octó annós náta (nominativ) est. Latinik tedy tuto
českou větu vyjadřuje, jako by v češtině bylo: Hoch je narozen
deset let, dívka je narozena osm let. Povšimněte si tohoto rozdílu
mezi latinou a češtinou i v ostatních příkladech, jež následují!

Komparativy

>>maior,minor<<,

superlativy »maximus, minimus<<
k označení lidského věku.
Zopakujte

stupňováni

adjektiv

»magnus<< a >>parvus<<!

Magnus, a, um; komp. maior, maius; superl. maximus, a, um.
Parvus, a, um.; komp. minor, minus; superl. minimus, a, um.

Komparativů »maior, minor<< a superlativů >>máximus,
minimus<<se užívá též k označení lidského věku, při čemž

někdy k těmto komparativům a superlativům přistupuje
ablativ »nátů : rodem, věkem<<(ablativ k neužívanému
nominativu substantiva IV. deklinace >>nátus,ůs, m.<<).
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Pamatujte :

»nátů maior<<
» „ mínor<<
>> „
» „

nebo jen >>maíor<< :starší,
„
„ >>minor<< :mladší,

máxímus<< „
minimus<< „

„
„

>>mňximus<<:
>>minimus<< :

nejstarší,
nejmladší.

Zpodstatnělého plurálu maskulina komparativů »maiórěs, minórěs<<
se užívá k označení lidských generaci:

maiórěs, maiórum, m. plur., předkové;
minórěs, minórum, m. plur., mladší generace, potomci.

Starší bratr; mladší se
Fráter nátú maior; soror
stra.
nátú minor.
Fráter nátú maximus ,'
Nejstarší bratr; nejmlad
soror uátú minima.
ší sestra.
Caesar uátú minor fuit
Caesar byl mladší než Ci
quam Cicero; Caesar Pom cero (mladší Cicerona) ;
petó nátú minor fuz't; Pom Caesar byl mladší Pompeia
peius bienntó ( nátů ) mator (mladší než Pompeius) ;
Pompeius byl o dvě léta
quam Ciceró fužt.
starší než Cicero.
Cicero librum suum dě
Cicero svůj spis (= kni
senectůte inscripsžt: »Cató hu) o stáří nadcpsal: »Kato
Maior dě senectůte.<<
Starší o stáří (doplň.: roz
mlouvá).<<

Ennius mažor nátu quam
Plautus et Naevžus fuz't.
G( áz'ó) Iúlió Caesari, im

Ennius byl starší než
Plautus a Naevius.
Gaius Julius Caesar, řím
ský vojevůdce, měl slavné

perátóri
Rómánó, clári
maiórěs erant.
předky.
Gives boni maiórěs clárós
Dobří občané v paměti
memort'á tenent.
chovají slavné předky.
Starší z bratří; mladší
Maior frátrum (gen. cel
z bratří.
kový); minor frátrum.
Grandis nátú.
(Věkem) starý, stařičký.
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29. úloha. _ Přeložtedo češtiny!_ (Viz str. 208!)
1. Mundus únius Dei opus est. — 2. Únó saepe erróre
tóta hominis vita turbátur. — 3. Duo amici quasi unus
animus in duóbus corporibus sunt. — 4. Duae sunt manus
hominis, dextra et sinistra; homó duás maniis habet, dex
tram et sinistram. — 5. Rěs půblioa Rómňna diu á duóbus
cónsulibus senátůque administrábátur. — 6. Imperňtor
duábus legiónibus praefuit. — 7. Prope Athěnás tres
portiis erant. — 8. Tribus rěbus animálium vita cónservá
tur, cibó, pótióne, Spiritu. — 9. Dux cum tribus legiónibus
in Hispániam properšwit. — 10. Ad mě quattuor amíci
veniunt; quattuor amicós videó. — 11. Quattuor magnae
statuae porticum órnňbant; nóta fuit pulohritůdó hárum
quattuor magnárum statuárum. Multi hominěs in nostrum
oppidum veniěbant hás quattuor magnás statuás spectň—
tum. — 12. Sunt quattuor órátióněs Cicerónis in Catili
nam. — 13. Quattuor sunt anni tempora: věr, aestás,
autumnus, hiems. — 14. N631 sumus quinque, fvósl estis
decem. — 15. Rómae initió quinque erant tribůni plěbis,
posteá erant decem tribůni plěbis. — 16. Syrácůsae, Ca

tana, Messána, Panormus, Agrigentum erant quinque opu
lenta oppida1 Siciliae. — 17. Septem ducěs1 Thébás oppug
návěrunt. — 18. Rómae septem rěgěsl rěgna'věrunt; primus
Rómánórum rěa' fuit Rómulus, secundus Numa Pompilius,
tertius Tullus Hostilius, quártus Ancus Március, quintus
Tarquinius Priscus, sextus Servius Tullius, septimus Tar
quinius Superbus. — 19. Cotidiě septem hórás dormió;
septem hórás2 dormire satis est. -—20. Graeci Tróiam de
cem annós2 oppugnábant. — 21. Caesar cum octó Zegióni
bus Belgás superávit. — 22. Militěs novem aut deoem hó
rás2 pugnáverunt. — 23. Ad sorórem viginti arnicae1 ve
niunt; soror viginti ami'cás2 videt. — 24. Thrasybůlus
Athěnás dominátióne trigintá virórum liberávit. ——
25. In
' nominativ; **akusativ; * indik. perf. aktiv., »habe're<<;habuit:
měl, -a, -o.
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legióne Rómáná cohortěs1 decem, manipuli1 trigintá, oen
turiae1 sexágintá erant. — 26. In nostram urbem quin
quágintá mílitěs1 veniunt; viděmus quinquágintá militěsz.
— 27. Templum Iovis quadrágintá pulchrae1 statuae1
órnábant. — 28. Aquila centum annós vivit. — 29. Saecu
lum tempus centum annórum est. —

30. Duodeoim sunt měnsěs anni. — 31. Alexander
Magnus trědecim annós rěgnšwit. — 32. Quod sěduli fui
stis, pueri, quindecim diěs vóbiscum amoenás patriae
nostrae regióněs peragrňbó. ——33. Fossa septendecim
peděs alta, duoděoctóginta' peděs longa, undetr'igintá pe
děs láta est. — 34. Múri illíus oppidi duoděviginti peděs
alti sunt. — 35. Dionýsius viginti quinque annós nátus
dominátum Syrácúsárum habuit.3 — 36. Meus fráter nátů
maior trigintá únum annum nátus est. Quotó annó nátus
est? Quot annós nátus est? — 37. Homó sexágintá annós
nátus iam grandis nátú est. — 38. Ro'mňni cum Cartha
giniěnsibus gravissima bella gerěbant. — 39. Rěs půblica
Rómňna veterrimis temporibus minima, temporibus impe
rátóris Augusti mixima fuit. — 40. Urbem Rómam órná

bant multa et veterrima templa, in quibus plůrimae et
pretiósissimae imáginěs et statuae erant. ——

L30. úloha.

——
Přeložte do češtiny! — (Viz str. 209!)

1. Avárus appellárěris, si divitiás nimis amárěs; nón
pródessent tibi miximae divitiae, si avňrus essěs. — 2.
Utinam memoriam tuam cotídiě exercěrěs! Utinam me
moriam vestram cotídiě exercěrětis! — 3. Si divitěs essě
mus, multós amícós numerárěmus. — 4. Pessimus quidam
imperátor Rómánus saepe clámávit: »Utinam populus
Rómňnus ůnam cervícem haběret! <<— 5. Hominěs beátió

rěs essent, nisi invidiá et aváritiá vexárentur. — 6. Uti
nam ně perículó terrěrěmini; nós nón terrěbimur. — 7. Tibi
ipse nocěr'e's,si impróbós magis amárés quam próbós. —
8. Utinam vita nostra periculis semper libera esset! — 9.
Si magistri auctóritás apud 'vós, pueri, aliquid valěret,
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cónsilió, quod magister vóbis dedit, párěrětis. — 10. Uti
nam ně imitilia bella gererentur! — 11. Soeii patriam
nostram děfenderent, si hostěs appropinquňrent. — 12.
Utinam c-upiditňtěs ratióne semper regerentur! — 13.
Irriděrem tě, si lárvás timěrěs. — 14. Utinam librós
.seriptórum bonórum legerětis, pueri! Multa scirětis, si
tálěs librós legerětis. — 15. Si praeceptis magistri oboe—
dírěs, nón pi'mirěris. — 16. Utinam commoda rei půblicae
á civibus fide cůstódirentur! — 17. Aegyptus tam fragi
fera nón esset, nisi Nilus agrós moll'iret. — 18. Utinam
multitůdó á prúdentióribus důcerětur! — 19. Si praecó in
altióre locó stáret, faeilius eum audirěmus. — 20. Utinam
iůdieěs omnia scelera púnírent! —
21. Si probitátem amábis, á probis amáberis; numquam
autem a bonis amábimini, si malórum societňtem nón
vitábitis. — 22. Si pácem capitis, arma trádite! — 23. Si
patriam děfenděbátis, ab omnibus laudábámini. — 24. Si
patri obtemperáveritis, ab eó uón púniěmini. — 25. Si
impigrě labórábátis, praemium aceipiěbátis; si impigrě
labórábitis, praemium aceipiětis. —
26. Homěri carmina celeberrima sunt. — 27. Aristides,
qui iústissimus omnium Athéniěnsium existimábátur,
pauperrimus fuit. — 28. Muri urbis Rómae ólim humillimi
erant. — 29. Rěs půblica Rómáua ólim máximě exigua
fuit. — 30. In Italiá multae urběs celeberrimae statuis et
aedifieiis pulcherrimis órnňtae erant.
*

24. úloha. — Vypracování.— (Vizstr. 170!)
1. Discipuli semper attenti sint! — 2. Puer ně sit ótió
sus! — 3. Cibi sale condiantur! — 4. Omněs conveniant et
opera sua ňniant! — 5. Memoria vestra cotídiě exer
ceátur! — 6. Veterum seriptórum et Graeeórum et Rómá
nórum opera diligenter á vóbis Zegantur! — 7. Patria á
cívibus děfendátur! — 8. Victi tribůtum pendant! — 9. Si
fráter tuus eausam eolloquii habet, ad mě veniat! — 10.
Centurióněs legiónem ex castris ědůcant! — 11. Audiátur
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etiam altera pars! — 12. Discipulž librós útilěs legant! —
13. Hum: lžbrum is habeat, oui placěbit. — 14. Suum quis
que nóscat ingem'um!

| 25. úloha.

(Vypracování.) — (Viz str. 170!)

Fut. I.: dúcam, povedu, dúcěs, dúcet, dúcěmus, dúcětis, dúcent.
Prés. konj.: dúcam, ať (nechť) vedu, dúcás, dúcat, dúcámus,
dúcátis, dúcant.
Fut. I.: dúcar, budu veden (-a, -o), dúcěris, dúcětur, dúcěmur,
dúcěmini, dúcentur.
Prés. konj.: dúcar, ať (nechť) jsem veden (-a, -o), dúcáris,
dúcátur, důcámur, důcáminí, dúcantur;
důcam (1. os. sg.) za) povedu (fut. I.); I)) ať vedu (prés. konj.);
důcar (1. os. sg.) : a) budu veden (-a, -o) (fut. I.); b) ať jsem
veden (-a, -o) (prés. konj.).
Fut. I.: rapiam, uchvátím, unesu, rapiés, rapiet, rapiěmus, rapiě
tis, rapient.
Prés. konj.: rapiam, ať (nechť) uchvacuji, ať unašim, rapiás,

rapiat, rapiámus, rapiátis, rapiant.
Fut. I.: rapiar, budu uchvácen, unesen (-a, -o), rapiěris, rapiětur,
rapiěmur, rapiěmini, rapientur.
Prés. konj.: rapiar, ať (nechť) jsem uchvacován, unášen (-a, -o),
rapiáris, rapiátur, rapiámur, rapiámini, rapiantur;
rapiam (1. os. sg.) : a) uchvátim, unesu (fut. I.); b) ať uchva
cuji, ať unášim (prés. konj.);
rapiar (1. os. sg.) : a) budu uchvácen, unesen (—a,-o) (fut. I.);
I)) ať jsem uchvacován, unášen (-a, -o) (prés. konj.).
Fut. I.: vincam, přemohu, zvitězim, vincěs, vincet, vincěmus,
vincětis, vincent.
Prés. konj.: vincam, ať (nechť) přemáham, ať zvitězim, vincás,
vincat, vincámus, vincátis, vžncant.
Fut. I.: vincar, budu přemožen, (-a, -o), vincěris, vincětur, vin
cěmur, vincěmini, vincentur.
Prés. konj.: vincar, ať jsem přemahan (-a, -o), vincáris, vin
cátur, vincámur, vincáminí, vincantur;
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vincam (1. os. sg.) : a) přemohu, zvítězím (fut. I.); b) ať pře
máhám, ať zvítězím (prčs. konj.);
vincar (1. os. sg.) : a) budu přemožen (-a, -o) (fut. I.); b) at:
jsem přemáhán (-a, -o) (prčs. koni.).
Fut. I.: vinciam, sváži, spoutám, vinciěs, vinciet, vinciěmus, vin
ciětis, vincient.
Prés. konj.: vinciam, ať váži, ať poutám, vinciás, vinciat, vincid—
mus, vincidtis, vinciant.
Fut. I.: vinciar, budu svázán, spoután (-a, -o), vinciěris, vinciětur,
vinciěmur, vinciěminí, vincientur.
Prés. konj.: vinciar, ať jsem vázán, poután (-a, -o), vincidris,
vinciátur, vinciámur, vincidmin'i,vinciantur;
vinciam (1. os. sg.) : a) sváži, spoutám (fut. I.); b) ať váži, ať
poutám (prés. konj.);
vinciar (1. os. sg.) : a) budu svázán, spoután (-a, -o) (fut. I.);
b) ať jsem vázán, poután (-a, -o) (prés. koni.).
*

V indikativu futura I. a v présentním konjunktivu sloves třetí
a čtvrté konjugace jest v první osobě singuláru stejný tvar; v ostat
ních osobách singuláru i plurálu všude tam, kde ve futuru I. jest
v koncovce >>-e-<<
nebo >>-ě-<<,
jest v présentním
covce »-a<< nebo

konjunktivu

v kon

>>-á-<.

| 26. ůIOI'la. — Vypracování. — (Viz str. 172!)
1. Tvá odpověď byla příliš krátká. — 2. Vrcholky přiliš vysokých
stromů často bývají zasahovány bleskem. -— 3. Lidský život jest
přiliš krátký. — 4. Smrt nadmíru šťastných lidí nebývá vždy (blaže
ná) šťastná. — 5. Mladíci mnohdy bývají přiliš neskromni. — 6. Bra
trův dopis byl tuze krátký. ——7. Hoši často bývají nadmíru ne
opatrni. — 8. Zima byla poněkud drsná.

| 27. úloha.

(Vypracování) — (Viz str. 173!)

ědůcant, (* ódukant), (oni) vychovávají, (ěducáre, 1.); 3. os. plur.
aktiv. prés. indik.;
ědůcant, (* édúkant), ať (oni) vyvádějí, (édúcere, B.); 3. os. plur.
aktiv. prés. konj.;
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čducent, (* óducent), ať (oni) vychovávají, (ěducáre, 1.); 3. os.
plur. aktiv. prés. konj.;
ědůcent, (* édúcent), (om') budou vyváděti, vyvedou, (e'dúcere,
s.); 3. os. plur. aktiv. indik. fut. I.;
ědůcunt, (* édúkunt), (oni) vyvádějí, (édúcere, s.); 3. os. plur.
aktiv. prés. indik.;
indicámus, (* in—dy-ká-mus), oznamujeme, (indicáre, 1.); 1. os.
plur. aktiv. prés. indik.;
indícámus, (* in-dý-kámus), ohlašme, vyhlašme! (indicere, s.);
1. os. plur. aktiv. prés. konj.);
indicěmus, ('" in-dy-cómus), udejme! oznamme! (indicáre, I.);
1. os. plur. akt. prés. konj.;
indicěmus, (* in-dý-cómus), ohlásíme, vyhlásíme, (indicere, 3.);
1. os. plur. akt. indik. fut. I.;
pondent : a) (oni) visí, (pendeó, ěre, 2.); 3. os. pl. akt. prés.
indik.; —- b) (oni) budou platiti, zaplati (pendó, cre, B.); 3. os. pl.
akt. indik. fut. I.;

*

appellětur : a) ať (nechť) jest nazýván (-a, -o), (appelláre, 1.);
3. os. sing. passiv. prés. konj.; 13) bude přihnán, zahnán (-a, -o),
(appellere, s.); 3. os. sing. passiv. indik. fut. I.;
důcí, (* dúci), býti veden (-a, -o), (dúcere, 3.); passiv. infin. prés.;
duel, (' duci), vůdci (komu ?), (dux, ducis, m.); dativ. sing.

1. Multa mála dě hác arbore pendent. Na tomto stromě
visí mnoho jablek. — 2. Hostěs tribůtum á nóbz's póstu
látum nón pendent. Nepřátelé nezaplatí daně námi vyža
dované. — 3. Hostžbus bellum indícěmus. Vypovíme ne
přátelům válku. — 4. Pródz'tiónem magistrátibus žndicě
mus! Udejme zradu úřadům! — 5. Etžam běstžae prólem
suam ěducant; quam díligenter gallinae pullós ědúcunt.
Také zvířata vychovávají svá mláďata; jak pečlivě slepice
vyvádějí kuřata! — 6. Centurióněs mílitěs ex castris ědú
cant! Nechť setníci vyvádějí vojíny z tábora! — 7. Dux
noster pater patržae appellětur! Ať (nechť) jest náš vůdce
nazýván otcem vlasti! — 8. Classis tempestáte ad óras
vestrás appellětur. Loďstvo bude bouří zahnáno k vašim
břehům.
*
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| 28. úloha.— (Vypracování) _ (Vizstr. 173!)
1. Zima byla velmi studená. — 2. Zahrada tvého otce jest pře
krásná (velmi krásná). ——
3. Spánek jest velmi podoben smrti. —
4. Etna jest velmi vysoká hora. ——
5. Vůdce s velmi málo vojíny za
chránil život velmi rychlým útěkem. ——
6. (Velmi mnozi ptáci v zimě
odlétají) Velmi mnoho ptáků v zimě odlétá. ——
7. Díla předků jsou
velmi mnohá (přemnohá) a velmi slavná. — 8.. Přemnohé (velmi
mnohé) řecké obce byly svobodné. (Bylo přemnoho, velmi mnoho
řeckých obcí svobodných.) — 9. Orlové vynikají nad všechny ptáky

rychlostí a velmi bystrým (smyslem očí :) zrakem. — 10. Oby
vatelé mnohých krajin (mnoha krajin) jsou velmi chudi a velmi
nešťastni. — 11. Děti často bývají velmi nepodobny (zcela nepo
dobny) rodičům. — 12. Naši předkové byli velmi zbožní. — 13. Pra
nepatrná (velmi malá) věc často bývá příčinou (v lat. nomin.)
převelikých (velmi velikých) útrap. ——14. Mravy lidí kdysi byly
velmi prosté. ——15. Světlo pravdy poctivým lidem jest velmi milé.
— 16. Hora, na které vojínové opevňovali tábor, byla velmi vysoká
a velmi příkrá. — 17. Slon má velmi malé oči, ale větší uši než velmi
mnohá (přemnohá) zvířata (než přemnoho zvířat). — 18. Barva

květin jest překrásná (velmi krásná) a velmi rozmanitá (velmi
pestrá). — 19. Přátelství dobrých mužů bývá velmi pevné. — 20.
Lidský život jest velmi podoben květům.

| 29. úloha. — Vypracování) —“(Viz str. 202!)
1. Svět ljest dílo jednoho Boha. -— 2. Často jediným pochybením
(pokleskem) celý život člověka jest zbavován klidu (se znepokojí).
——
3. Dva přátelé jsou jakoby jeden duch ve dvou tělech. — 4. Jsou
dvě ruce člověka, pravá a levá; člověk má dvě ruce, pravou a levou.
——
5. Římský stát byl dlouho spravován od dvou konsulů a senátu
(dvěma konsuly a senátem). — 6. Vojevůdce velel dvěma legiim. __
7. Blízko (nedaleko) Athén byly tři přístavy. -— 8. Třemi věcmi

život živočichů se udržuje (jest udržován), pokrmem, nápojem a de
chem. — 9. Vůdce pospíšil se třemi legiemi do Hispanie. — 10. Ke
mně přicházejí čtyři přátelé; vidím čtyři přátele. —-11. Čtyři veliké
sochy zdobily sloupovou síň; krása těchto čtyř velikých soch byla
známa. Mnoho lidí přicházelo do našeho města podívat se na tyto
čtyři veliké sochy. — 12. Jsou čtyři Ciceronovy řečí proti Katilinovi.
— 13. Jsou čtyři roční doby (počasí): jaro, léto, podzim a zima. ——
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14. Nás jest pět, vás jest deset. (Povšimněte si dobře, jak Latinik
vyjádři tuto českou větuU — 15. V Římě s počátku bylo pět tribunů
lidu, později bylo deset tribunů lidu. -— 16. Syrakusy, Katana,
Messana, Panormus a Agrigentum bylo pět bohatých měst sicil
ských. — 17. Sedm vůdců oblehlo Theby. —- 18. V Římě kralovalo
(vládlo) sedm králů; prvním římským králem byl Romulus, druhým
Numa Pompilius, třetím Tullus Hostilius, čtvrtým Ankus Marcius,
pátým Tarquinius Priskus, šestým Servius Tullius a sedmým
Tarquinius Zpupný. ——
19. Každodenně spím sedm hodin; spáti sedm
hodin dostačuje. -—20. Řekové obléhali Troji deset let. — 21. Caesar
s osmi legiemi přemohl Belg'y. -— 22. Vojínové bojovali devět nebo
deset hodin. — 23. K sestře přichází dvacet přítelkyň; sestra vidí
dvacet přítelkyň. —-24. Thrasybulus osvobodil Athény od nadvlády
třiceti mužů. — 25. V římské legii bylo deset kohort, třicet mani
pulů a šedesát setnin. ——26. Do našeho města přichází padesát
vojínů; vidíme padesát vojínů. — 27. Jovův chrám zdobilo čtyřicet
krásných

let. —

soch. ——28. Orel žije sto let. ——29. Století jest doba sto

30. Jest dvanáct měsíců roku (: rok má dvanáct měsíců). —
31. Alexander Veliký kraloval (vládl) třináct let. ——32. Protože
jste byli přičinlivi, hoši, patnáct dní s vámi budu cestovati po pů

vabných krajinách naší vlasti. — 33. Příkop jest sedmnáct stop
hluboký, osmasedmdesát stop dlouhý a devětadvacet stop široký. —
34. Zdi (hradby) onoho města jsou osmnáct stop vysoké. — 35. Dio
nysius maje věku 25 let (ve věku 25 let) měl vládu nad Syrakusami.
-—36. Mému staršímu bratrovi (v češt. dativ, v lat. nominativ) jest
jedenatřicet let. Kolikátého roku se narodil? Kolik let mu je? _—
37. Člověk mající 60 let věku (ve věku 60 let) (člověk, jemuž je
60 let) jest již stár (starý). ——38. Římané vedli s Kartag'inskými

(Kartagiňany) velmi

kruté

války. ——
39. Římský stát byl za

nejstarších dob velmi malý, za časů císařeAugusta velmi
veliký. — 40.Mnohoprastarých
chrámů,v nichžbylovel

mi mnoho velmi drahocenných

obrazůasoch (v nichž

byly velmi mnohé a velmi drahocenné obrazy a sochy), zdobilo

město Řím. -—

| 30.ů|o|1a.

— Vypracování.— (Vizstr. 203!)

1. Lakomcem (v lat. nomin.) bys byl nazýván, kdybys příliš
miloval bohatství; největší bohatství (v lat. plur. ) by ti neprospí
valo, kdybys byl lakomý. --—2. Kéž bys denně cvičil svou pamět!
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Kéž byste denně cvičili svou pamět! ——3. Kdybychom byli bohatí,

počítali bychom (: měli bychom) mnoho přátel. — 4. Kterýsi velmi
špatný římský císař často zvolal: >Kéž by římský národ měl jedinou
šíjilx

——5. Lidé by byli blaženější

(šťastnější),

kdyby nebyli

trýzněni závistí a lakotou. — 6. Kéž byste se nedávali zastrašovati
(: kéž byste nebyli zastrašování) nebezpečenstvím; my se nedáme
zastrašiti (: nebudeme zastrašeni); (viz I, str. 484). ——7. Sám
sobě bys škodil, kdybys více miloval nešlechetníky než lidi šlechet
né. -— 8. Kéž by náš život vždy byl prost nebezpečí! -— 9. Kdyby

učitelova vážnost u vás, hoši, něco platila (měla nějakou platnost,
rozhodovala), poslouchali byste rady, kterou vám učitel dal. — 10.
Kéž by nebyly vedeny neužitečné (škodlivé) války! — 11. Spojenci
by hájili naší vlasti (v češt. 2. pád, v lat. akus. ), kdyby se nepřátelé
blížili. ——12. Kéž by vášně vždy byly řízeny rozumem! — 13. Vy

smál bych se ti, kdyby ses bál strašidel. —-14. Kéž byste četli spisy
dobrých spisovatelů, hoši! Mnoho byste věděli, kdybyste četli
takové knihy. — 15. Kdybys poslouchal rozkazů (v lat. dat.) učite
lových, nebyl bys trestán. — 16. Kéž by zájmy obce věrně byly
ochraňovány Od občanů! — 17. Egypt by nebyl tak úrodný, kdyby

| Slovník — (K 23. a 24. hodině.) |
accomodó, áre,

dví, dtum, 1.,
(*ak-komodó), a) přizpůsobiti,
(vhodně) připojiti, připevniti,
připnouti (něco k něčemu); b)

upraviti

Agamemnó, Agamemnon, [ (gen. : )

Agamemnonis, (akus.:) Aga
memnonem nebo Agamemno
na], Agamemnon, (syn krále
Atrea ——
odtud též »Atreovec<<

zvaný — bratr spartského
krále Menelaa, švakr Heleny,
choti Menelaovy, kterou unesl
trojský princ Paris), král v
Mykenách, vrchní velitel řec
kých vojsk před Trojou
alter, era, erum, (viz I, 342), a)

kg:) druhý;

b) druhý, o

pačný, protivný; změněný; o)
druhý, bližní; alter — alter,
jeden — druhý
arma, órum, n. pl., (I, 141), a)
náčiní, nářadí, (na př. lodni
náčiní, náčiní k úpravě jídla,

nástroje a pod.); b) zbroj,
zbraň, ( zejména: zbraň o
chranná); c) válka, boj; (1)
cvičení ve zbrani, vojenské cvi
čení; o) branná moc, válečná
moc, vojsko; f) obrana, zášti
ta, prostředky; (viz níže: su

peráre)

commoveó, és, ěre, 2., a) hýbati,
pohybovatí; b) pohnouti, po
jeden (ze dvou), druhý
vzbuditi (k něčemu); o) roz
čilovati, znepokojovati, lekati,
(z obou); (v platnosti číslov—
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Nil nekypřil rolí (gen. zápor.). — 18. Kéž by se lid dal vésti (: kéž
by byl veden) od rozumnějších (mužů)! ——19. Kdyby hlasatel stál
na vyšším místě, snáze bychom ho slyšeli. ——20. Kéž by soudcové

trestali všechny zločiny! —
21. Jestliže budeš (budeš-li) milovati poctivost, od poctivých (li
dí) budeš milován; nikdy však od dobrých (lidi) [řádných (lidi)]
nebudete milování, nebudete-li se varovati společnosti špatných
(lidí). — 22. Jestliže si žádáte (žádáte-li si) miru, vydejte zbraň! _
23. Jestliže jste hájili vlasti, od všech jste byli chválení. ——24.
Uposlechnete-li (fut. II.) otce, nebudete od něho potrestáni. -— 25.
Jestliže jste pilně pracovali, dostávali jste odměnu; budete-li pilně
pracovati (fut. I.), budete dostávati odměnu. —
26. Homérovy básně jsou velmi proslulé. — 27. Aristides, který
byl pokládán za nejspravedlivějšiho (vazba 2. nominJ ze všech
Athéňanů (gen. celkový), byl velmi chud. — 28. Hradby města Říma
kdysi byly velmi nízké. — 29. Římský stát kdysi byl pranepatrný.
— 30. V Italii mnohá velmi slavná města byla vyzdobena [mnoho
velmi slavných měst bylo vyzdobeno] překrásnými sochami a bu
dovami. —

děsiti, kormoutiti; a) dojímati
(někoho), pOhnouti (někým) ;
e) pobuřovati, popouzeti, drážditi; naplňovati

nevoli, buditi

nevoli (v někom); f) PůSObiti,
roznítiti; buditi (cit, náladu)
comparáre, (I, 487; II. 52); amlcum Sibi comparáre, zjednati
si, opatřovati si přítele
děsum, děesse, děful, děfutúrus,
a) nebýti přítomen, nebýti ú

časten,scházeti,

ti, nedostávati

chybě

se; b)

chyběti svou pomocí, nepři
spěti, nepomáhati; c) obmeš
kati, zanedbati; [I, 246; II,
165, 183]

dubitó, are, dvi, átum,'1., a) roz
pakovati se, býti v rozpacích,
nebýti rozhodnut, rozmýšleti
se; b) váhati, meškati, otáleti,
zdráhati se; c) pochybovati,

nemíti jistoty, býti v nejistotě,
rozmýšleti se; d) uvažovati,
přemýšleti, zamýšleti
dubitó, an _ _ _, pochybuji, zdali

ne . .. : trvám, bezpochyby,
asi, snad; nón dubitč, quln _, _,
nepochybuji, že...;
nón du
bitó (s infinitivem) : neroz—
mýšlim se, nerozpakuji se;
nón dubitó (s vazbou akusati

vu s infinitivem) :

nepochy

buji, jsem přesvědčen, že . . .;
dubitor, pochybuje se o mně;

dubitátur, pochybuje se, jest
pochybnost, není jisto; id du
bitó, pochybuji O tom; dě illá
rě dubitó, pochybuji o oné věci
fremó, is, cm, 3., a) hučeti, bou—
řiti, hřmotiti; šuměti; b) ozý

vati se, zaznívati, zvučeti; c)
(o zvířatech.-) řváti, výti, su
pati, frkati, rzáti, bzučeti; d)
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(o lidech:) hlučeti, křičeti;
soptiti, supati; hlučně souhla
siti, jásati; hlučně odporovati,

reptati

immoló, áre, dví, átnm, 1., obě
tovati; V oběť zabiti

Íphigenía, ae, f. (I.), Ifigeneia,
(dcera mykénského krále Aga
memnona, vrchního velitele
řeckých vojsk u Troje, která
byla unesena bohyní Artemi
dou z Aulidy do Tauridy, kde
se stala kněžkou bohyně Ar
temidy)
Iaudandus, a, um, 3., chvályhod
ný
licet, ěre, 2., jest dovoleno, jest
volno, lze; (jiné jest: licet, I,

ti se (vzhledem k něčemu); c)
ohraditi se, protestovati
si (podmínková spojka), jestliže,
-1i; jestliže by, -li by; kdyby;
(I, 180; II, 186, 187)
statim, hned na místě ; ihned
superáre, (II, 106); aliquam ar
mís snperáre (proelžó superd
re), někoho přemoci ve válce,
v boji; nad někým zvitěziti
v boji

tránseó, tránsís, tránsíre, pře
cházeti, přejití, překročiti, pře
stupovati; flúmen tránsire,
přejití přes řeku

ut, (spojka s konjunktivem ve
větách připouštěcích), at'; tře

ba; i kdyby; byt' i; (II, 220)
'
utinam,
(spojka přácž), kéž, at';
sě vestigió
kéž by; utinam ně, kéž ne, at'
mověre, hnouti se s mista
ne; kéž by ne; (II, 166, 167,
nisi, (II, 155), a) (podminková
184)
Spojka:) jestliže ne; ne-li;
kdyby ne; |:) (po záporu:) le Várus, %,m. (II.), Varus, (řím—
ské cognomen) ; P(ublius)
da, ledaže, leč, než
Quintilius Várus, konsul r. 13
persevěró, áre, ávi, átum, 1., a)
481)
mověre, (I, 463);

vytrvávati, setrvávati, trvati,
zůstávati; b) (s infinitivem: )
neustávati [něco dělati]; bez

ustání, dále [něco dělati]
recůsó, áre, dvi, átum, 1., a) od
mitnouti, odepřiti; b) zpěčova

př. Kr., padl v bitvě s Germá—

ny v Teutoborském lese
vestígium, ii, n. (II.), a) stopa,
šlépěje; b) krok, kročej; c)
šlapadlo, chodidlo, (noha); d)
stanoviště, místo

Próverbia. — Přísloví.

1. E plůmis cógnóscitur avis. — Ex auribus cógnóscitur
asinus.
2. Melius est praevenire quam praevenirí.
3. Nxónomne est aurum, quod splendet.

4. Inter disparěs sententiás mitior vincat!
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23. HODINA.
Perfektní konjunktiv.
Coniúnctžvus perfectž.
(Konjunktiv minulého času.)

A) Činný rod. — Áctžvum.

Konjunktiv aktivního perfekta -— aktivni perfektní
konjunktiv — utvoříte, přidáte-li k perfektnimu kmeni
slovesnému tyto přípony:
Singulár:

-

1. -erim
2. -eris
3. -erit

Plurál:

1. -erimus
2. -eritis
3. -erint

I. konjugace. — Vzor >>laudáre<<.

Perfektni kmen: laudáv-.
C'om'únctivus perfecti áctivi.

Sg.1. laudňv-erim
2. laudáv-eris

: ať jsem (po)chválil, (-a, -o)
: ať jsi (po)chváli1, (-a, -o)

3. laudáv—erit
: ať (po)chvá1il, (-a, -o)
Pl. 1. laudňv-erimus :: ať jsme (po)chválili, (-y, -a)

2. laudáv-eritis
3. laudňv-erint

: ať jste (po)chvá1ili, (-y, -a)
:ať (po)chválili, (-y, -a).

[Výslovnostz * laudáverim, laudáveris, laudáverit, laudáverimus,
Zaudáveržtys, laudáverintJ

*

Časujte aktivní perfektní konjunktiv jiných sloves!
serváre. — (Perfektni kmen: serváv-J — Sg. 1. serváverim, ať
jsem zachránil, zachoval, (-a, -o); 2. serváveris; 3. serváverit. ——
Pl. 1. serváverimus; 2. serváveržtis; 3. serváverint.

*
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superáre. —-—
(Perfektni kmen: superáv-.) ——Sg. 1. superáverim,
ať jsem převýšil, (-a, -o); 2. superáveris; 3. superáverit. ——Pl. 1.

super-dverimus; 2. superáveritis; 3. superáverint.
oxpugnáre. __ (Perfektní kmen: expugnáv-.) _ Sg. 1. expugná
verim, ať jsem dobyl, (-a, -o); 2. expugnáveris; 3. expugnáverit; _—
P. 1. expugnáverimus; 2. expugnáveritžs; 3. expugnáverint.
[Časujice dbejte správného přizvuku! Polotučně vytištěná samo
hláska v jednotlivých slovesných tvarech ukazuje, na které slabice
je slovný přízvuk.]

*

Sloveso >>csse<<.
— Perfektní kmen: fu-.
Coniúnctivus perfecti áctiví.

Sg.1. fu-erim

Pl. 1. fu-erimus

:ať jsem byl, (-a,-o)

=ať jsme byli,(-y,-a)

2. fu-eris

2. fu-eritis

: ať jsi byl, (-a, -0)

: aťjste byli, (-y,-a)

3. fu-erit

3. fu—erint

: ať byl, (-a, -0)

: ať byli, (-y, -a)

[Výslovnost: * fuerim, fueris, fuerit, fuori/mus, fueritis, fuerint.]
'$:

adosse (I, 316). — Sg. 1. affuerim (adfuer'im), [* af-fu-e-rimL ať
jsem byl (-a, -o) přítomen, (-a, o); ať jsem pomohl, (-a, -o);
2. affueris (adfueris), ať jsi byl (-a, -o) přítomen, (-a, -o); ať jsi
pomohl, (-a, -o); 3. affuerit (adfuerit), ať byl (-a, -o) přítomen,
(-a, -o); ať pomohl, (-a, -o). ——
Pl. 1. affuerimus (adfuerimus), ať
jsme byli (-y, -a) přítomni (-y, -a); ať jsme pomohli, (-y, -a);
2. affuem'tis (adfueritis), ať jste byli (-y, -a) přítomni, (-y, -a); ať
jste pomohli, (-y, -a); 3. affuerint (adfuerint), ať byli (-y, -a) při
tomni, (-y, -a); ať pomohli, (-y, -a).

*

abosse (I, 246). ——Sg. 1. áfuerim, [* á-fu-e-rimL

ať jsem byl

(-a, -o) nepřítomen, vzdálen, (-a, -o); atd.

*

děosso (I, 246).

(-a, -o); atd.

-——Sg. 1. děfuerim,

*
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ať jsem scházel,

chyběl,

pródesse, prospívati.

atd.

--- Sg. prófucrim, ať jsem prospěl, (-a, —o);

*

B) Trpný rod.
Passívum.
Konjunktiv passivního perfekta — passivní perfektní
konjunktiv (com'únctžvus perfectí passívi) — se skládá

z passivního

perfektníhoparticipia

sentního konjunktivu pomocného slovesa
sis, sit, simus, sitis, sint<<.

a z pré

>>esse<<z»sim,

Rod a číslo (singulár, plurál) passivního perfektního
participia se řídí podmětem věty.
I. konjugace. — Vzor >>laudáre<<.
Passivni perfektní participium: Iaudátus, a, um.
Coniúnctžvus perfectž passiví:

Sg.1. laudátus, a, um sim :
ať jsem byl (-a, -o) pochválen, (-a, -o) ;

2. laudátus, a, um sis :

ať jsi byl (-a, -o) pochválen, (-a, -o) ;

3. laudátus, a, um sit :

ať byl (-a, -o) pochválen, (-a, -o).

Pl. 1. laudátí, ae, a simus :
ať jsme byli (-y, -a) pochváleni, (-y, -a);

2. laudátí, ae, a sitis :

ať jste byli (-y, -a) pochváleni, (-y, -a) ;

3. laudáti',ae, a sint :

ať byli (-y, -a) pochváleni, (-y, -a).
[Výslovnost: laudátus, laudáta, laudátum sim atd.; laudátý,
laudáté, laudáta simus atd.]

*

Časujte passivní perfektní konjunktiv jiných sloves!

sorváre. — (Passivni perfektní participium: servátus, a, um.) „ _
Sg. 1. servátus (a, um) sim, ať jsem byl (-a, -o) zachráněn, zacho
ván, (-a, -o); 2. servatus (a, um) sis; 3. servátus (a, um) sit. —Pl. 1.
servati (ae, a) slmus; 2. serváti (ae, a) sltis; 3. serváti (ae, a) sint.

*
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vocáre.

(Passivni perfektní participium: vocátus, a, um.)

Sg. 1. vocátus (a, um) sim, ať jsem byl (-a, —o)zavolán, (-a, -o);
vocátus (a, um) 858; 3. vocátus (a, um) sit. —-Pl. 1. vocáti (ae, a)
símus; 2. vOCáti (ae, a) sitis; 3. vocáti (ae, a) Sint.

Jak se překládá do češtiny
latinský perfektní konjunktiv?

Latinský perfektní konjunktiv lze přeložiti do češtiny
rozmanitým způsobem; o tom, jak se tento konjunktiv
v daných případech přeloží do češtiny, rozhodují tyto
okolností:
a) co se vyslovuje tímto perfektním konjunktivem (zda
přání. či rozkaz, či zákaz, či přípustka atd. atd.),
b) v jaké větě jest tento perfektní konjunktiv (zda ve
větě hlavní, či vedlejší, V jaké větě vedlejší a pod.).
V dnešní hodině promluvím o t é t o platnosti a t ě c h
t o druzích perfektního konjunktivu:
a) Perfektním konjunktivem se vyslovuje přání splni
telné či dostižné v minulosti; tento konjunktiv slove »kon—
junktiv přácí, coniůnctž'vus optátžvus potentiális perfectí<<.
b) Perfektním konjunktivem se vyslovuje důrazný zá
kaz, daný určité osobě ve 2. os obě sin gu 1á ru (con
žúnctfifvusiussvivus, prohžbžtžvus ).

c) Présentním a perfektním konjunktivem se někdy vy
slovuje přípustka; tento druh konjunktivu slove »kon
junktiv připouštěcí či koncesžvm', conžúnctivus concessž
vus<<.

1. Perfektní konjunktiv přácí.
( Coniúnctžvus optátivus
potentz'álžs perfectž. )

Perfektním konjunktivem se vyslovuje přání splnitelné
(dostižné) v minulosti; tento druh perfektního kon
junktivu sluje perfektní k o n j u n k t i v p ř á c i (oon
iúnctžvus optátívus potentiális perfecti).
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Přání vyslovené perfektním konjunktivem přácím je

splnitelné

či dostižné

v minulosti,t. j. mohlo

dojíti splnění, snad bylo splněno.
Perfektní konjunktiv přácí se často opírá o čáStice
>>utinam : kéž! <<,»utinam ně :: kéž ne! <<,»ně :

kéž ne! <<

Klade-li se u konjunktivu přácího záporka, klade se zá
porka

>>ně<<.

Do češtiny se perfektní konjunktiv přácí obyčejně pře
kládá českým minulým indikativem příslušného slovesa,
k němuž přistupuje částice »kéž!<<(při záporu: »kéž ne!<<).
(Viz str. 166, 167!)

Utinam
„
„
„
„
„

appelláverim
appellňveris
appelláverit
appelláverimus
appelláverltžs
appellňverint

*
:
:
:
:
:
:

kéž
„
„
„
„
„

*

jsem nazval, (-a, -o)!
jSi nazval, (-a, -o)!
nazval, (-a, -o)!
jsme nazvali, (-y, -a)!
jste nazvali, (-y, -a)!
nazvali, (-y, -a)!

Utinam interrogátus (-a, -um) sim :
kéž jsem byl (-a, -o) tážán, (-a, -o) !

Utinam interrogátus (-a, -um) sis :
kéž jsi byl _(-a, -o) tázán, (-a, -o) !

Utinam interrogátus (-a, -um) sit :

kéž byl (-a, -o) tážán, (-a, -o)!

Utinam interrogátl (-ae, -a) simus :

kéž jsme byli (-y, -a) tázáni (-y, -a) !

Utinam interrogátí (-ae, -a) sitis :

kéž jste byli (-y, -a) tázáni, (-y, -a)!

Utinam interrogátl (-ae, -a) sint :
kéž byli (-y, -a) tázáni, (-y, -a) !

*

(U t in a m) ně pugnáverim

„

„ pugnáveris

„
„
„
„

„
„
„
„

pugnáverit
pugnáverimus
pugnáveritis
pugnávorlnt

:
:
:
:

kéž
„
„
„
„
„

jsem nebojoval, (-a, -o)!
jsi nebojoval, (-a, -o)!
nebojoval, (-a, -o)!
jsme nebojovali, (-y, -a)!
jste nebojovali, (-y, -a)!
nebojovali, (-y, -a) !
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Utinam ně castígátus (-a, -um) sim —'
kéž jsem nebyl (-a, -o) [po]kárán, (-o, -o)!

Utinam ně castlgátus (-a, -um) sis —

kéž jsi nebyl (-,a -o) [po]kárán, (-,a -o)!

Utinam ně castlgátus (-a, -um) sit——

kéž nebyl (-a, -o) [po]kárán, (-a, —o)!

Utinam ně castígátí (-ae, -a) slmus :

kéž jsme nebyli (-y, -a) [po]káráni, (“Y, 'a)!

Utinam ně castigátí (-ae, -a) sitis

kéž jste nebyli (-y, -a.) [po]káráni, (-y, -a)!

Utinam ně castigátí (-ae, -a) sint

kéž nebyli (-y, -a) [po]káráni, (-y, -a)!

Utinam errňveris!

Kéž jsi se zmýlžl! (Výkladz
Tvá mýlka byla možná;
mohl jsi se zmýliti, ale
nemusil.)

Utinam ně errňveris!

Kéž jsi se né[z]mýlil! (Vý
klad: Snad jsi se nezmý
lil, ale možnost tvé mýlky
není vyloučena.)
Utinam fídós amieós vóbis Kéž jste sobě zjednali (opa
comparňveritis !
třili) věrné přátele!
Utinam labor corporí acco Kéž byla práce přizpůsobena
modátus sit!
tělu!
Utinam fueritis fělícěs!
Kéž jste byli šťastni!
Diů pugnátum est; utinam Dlouho bylo bojováno; kéž
ne nostri militěs superáti
naši vojáci nebyli přemo
Sint!

žem'!
Vyhledejte v uvedených příkladech perfektní konjunktivy! [»uti
nam érráveris, utinam né erráveris, utinam comparáveritis, utinam
accomodátus sit, utinam fuéritis, utinam né superáti sint<<.]

2. Důrazný zákaz vyjádřený
perfektním konjunktivem.
Zapovídá-li se v latině, vyjádříme zákaz způsobem uve
deným na str. 134 a násl. a na str. 167 a 168.
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Zapovídá—li se v latině něco důrazně určité osobě ve

2. osobě singuláru,

lze vysloviti takový zákaz

ta k é perfektním konjunktivem se záporkou >>něl<<
(pří
padně »m'hil, núllus, numquam, núsquam<< a j.); tento
konjunktiv překládáme do češtiny oznamovacím způsobem
přítomného času českých sloves dokonavých, k němuž
přistupuje částice »ať ne!<<, někdy i jinak, jak vysvítá
z příkladů zde uvedených.
V příkladech, jež následují, jest perfektní konjunktiv těchto slo
ves: dubitáro (dubitáveris), facere (fěceris), tránslro (tránsieris),

mověre (móveT'iS), commověre (commótus SiS).

n

Příklady:

i.. Id ně dubitáveris!

1. Ať toho nevezmeš v po
chybnost! Neopovaž se
vzíti to v pochybnost! To
ho nevezmeš v pochyb

2. Hoc ně fěcerís!

2. Ať toho neučiníš! Toho
neučiníš! Neopovaž se to
učiniti!
15.Ať nepřekročžš (řeky)

nost.

3. Ně tránsieris Iběrum!

Ebro! Ebro nepřekročíš!
Neopovaž se překročiti
(řeku) Ebro!
4. Ať se nikam s místa ne
hneš!
5. Ať (nejsi pohnut =) 86
nedáš pohnouti
milo
srdenstvím! (I, 484, 485.)
6. Ať nic neučiniš k vůli
vděčnosti (pro uznání) !

. Nůsquam tě vest'igió m6veris!
5. Misericordiá commótus
ně sis!
„>

6. Nihil grátiae causá fěceris!
-

.

„.

v v »

présentní,

3. Konjunktlv pripousteclí perfektní.
Conžúnctžvus concessžvus.

Présentní a perfektní konjunktiv někdy vyslovují pří
pustku; mluvící osoba, ač uznává námitky druhé strany,
celkem setrvává při svém úsudku.
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Tentokonjunktivslujekonjunktiv

připouště

(:í (coniůnctžvus concessžvus).
Vyslovuje-li se p ř í p u s t k a v přítomnosti, klade se

konjunktiv

présentní;

vyslovuje-li se p ří p u s t k a v minulosti, klade se

konjunktiv

perfektní.

Tento připouštěcí čili koncesivní konjunktiv se n ě k d y
V latině
opírá
»byť i<<, »třeba

O Spojky:
>>ut<<,.>>licet<<:
i<<, >>ikdyby<< a j.

>>ať<<,>>nechť<<,

Neopírá-li se tento konjunktiv o spojky, klaďte jej v čelo
věty!
Klade-li se u připouštěcího
tivu záporka, klade se záporka
Do češtiny se připouštěcí
překládá:
a) někdy i n d i k a t i v e m,
nebo Výrazy

čili koncesivního konjunk
>>ně<<.

čili koncesivní konjunktiv
k němuž přistupují částice

>>ať<<,>>třeba<<,>>nechť<<,»dejme

b) někdyimperativem,

c) někdy k o n d i c i o n á ] e m, k
částice:

tomu,

že . . .<<,

němuž přistupují

>>ikdyby<<, »třeba by<<, »byť i<<.

Příklady .

1. Fremant omněs, dícam,
quod sentió.

1. Ať všichni reptají, povím,
co smýšlím.
Nechť (třebaže) všichni
reptají, povím, co smýš
lím.
Byť i všichni reptali,
vím, co smýšlím.

2. Ně sit summum malum
dolor, malum certě est.“

po—

2. Ať není bolest největším
zlem (nechť není bolest
největším zlem, i když
není bolest největším
zlem, nebudiž bolest nej
větším zlem), zlem jistě

jest.
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3. Ut děsint virěs, tamen

.I když (scházejí síly =)

.Ně recůsáveris miserís
auxilium, tamen iis nón
affuistí.

se nedostává sil, přece
vůle jest chvályhodná.
.Ať jsi neodepřel (třeba
jsi neodepřel, dejme to
mu, že jsi neodepřel) ubo
žákům pomoci, přece jsi

est laudanda voluntás.

jim nepřispěl.
. Ať (třebaže) jsem pochy
bžl, přece jen v chybě
jsem nesetrval.
.Ať (třeba) byli Řekové
přemožení v boji od Ří

.Peccáverim, tamen in
peccátó nón perseverávi.
. Superátí sint Graecíarmís
á Rómánís, tamen litter'is
et artibus eós valde supe
rávěrunt.

.Ně numeráti simus inter
optimós discipulós, tamen
inter impigrós numerátí
sumus.

manů, přece ve vědách &
uměních velice je překo
nali.
—1

Třebaže (dejme tomu, že)
jsme nebyli počítáni mezi
nejlepší žáky, přece mezi
přičinlivé jsme byli čí
tání.

Vyhledejte v uvedených příkladech koncesivni konjunktivy! Jak
se přeloží?
1. věta: fremant (konj. prés.); 2. v.: ně sit (konj. prés.); 3. v.:
ut děsint (konj. prés.); 4. v.: recúsáveris (konj. perf.); 5. v.: pecca

verim (konj. perf.); 6. v.: superáti sint (konj. perf.); 7. v.: né
numeráti simus (konj. perf.).

24. HODINA.
Konjunktiv plusquamperfekta
(předminulého času).
Coniúnctivus plúsquamperfectž.
A) Činný rod. — Áctívum.
Aktivní konjunktiv plusquamperfekta utvoříte, „při
dáte-li k perfektnímu kmeni slovesnému tyto přípony:
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7'.

| \.

b

\

Singulár :

Plu'rál:

1. -issem
2. -issěs
3. -isset

1. -issěmus
2. -issětis
3. -issent

I. konjugace. — Vzor: >>laudáre<<.

Perfektní kmen: laudňv-.
Conžúnctivus plúsquamperfecti áctivi.

Singulár:

1. laudáv-issem : byl(-a, -o) bych (po)chválil,(-a, -o)
2. laudáv-issěs : byl (-a -o) bys (po)chválil, (-a, -o)
3. laudňv-isset : byl (a, -0) by (po)chválil, (-a, -o)
Plurál:

1. laudáv-issěmus : byli (-y,-a) bychom (po)chválili, (-y,a)
2. laudňv-issětis :byli (-y, -a) byste (po) chválili, (-y, -a)
3. laudňv-issent :byli (-y, -a) by (po) chválili, (-y, -a)
[Výslovnost: * laudávissem, laudávissés, laudávisset, laudám'ssé
mus, laudávissétys, laudávissent.]

*

Časujte aktivní konjunktiv plusquamperfekta jiných

sloves!

serváre. —--(Perfektní

kmen: serváv-.) ——
Sg. 1. servávissem, byl

(-a, -o) bych zachránil, zachoval, (-a, -o); 2. servávissěs; 3. servá
visset. ——Pl. 1. sem,—dvissěmus;2. servávissětis;

*

3. servávissent.

pugnáre. — (Perfektni kmen: pugnáv-_) ——Sg. 1. pugnávissem,
byl bych bojoval, (-a, -o); 2. pugnávissěs; 3. pugnávisset. ——
Pl. 1.

pugnávissěmus; 2. pugnám'ssětis; 3. pugnávissent.

*

appropinquáre. — (Perfektní kmen: appropinquáv-.) -— Sg. 1.
appropinquávissem, byl (-a, -o) bych se přiblížil, (-a, -o); 2. appro
pžnquávissěs; 3. appropžnquávisset. ——Pl. 1. appropinquávissěmus;
2. apppropfinquávžssětis; 3. appropinquávissent.
[Časujíce dbejte správného přizviiku! Polotučně vytištěná samo
hláska v jednotlivých tvarech ukazuje, na které slabice je slovný
přízvuk.]

*

—222—-—

approplnquáro. — Sg. 1. si appropinquávissem, kdybych se byl
(-a, -o) přiblížil, (-a, -o); 2. si appropinquávissěs, kdyby ses byl
(-a, -o) přiblížil, (-a, -o); 3. si appropinquávisset, kdyby se byl
(-a, -o) přiblížil, (-a, -o). ——
Pl. 1. si appropinquávissěmus, kdyby
chom se byli (-y, -a) přiblížili, (-y, -a); 2. si appropinquávissětis,
kdybyste se byli (-y, -a) přiblížili, (-y, -a) ; 3. si appropinquávissent,
kdyby se byli (-y, -a) přiblížili, (-y, -a).

*

vocáro. ——(Perfektni

kmen:

vocáv-.) ——Sg. 1. nisi vocávissem,

kdybych nebyl (-a, -o) zavolal, (-a, -o); kdybych byl (-a, -0) ne
zavolal, (-a, -o); 2. m'sz'vocávissěs, kdybys nebyl (-a, -o) zavolal,
(-a, -o); kdybys byl (-a, -o) nezavolal, (-a, -o); 3. m'a—i
vocávisset,
kdyby nebyl (-a, -o) zavolal, (-a, -o); kdyby byl (-a, -o) nezavolal,
(-a, -o). — Pl. 1. nisi vocávžssěmus, kdybychom nebyli (-y, -a) za
volali, (-y, -a); kdybychom byli (-y, -a) nezavolali, (-y, -a); 2. nisi
vocám'ssětis, kdybyste nebyli (-y, -a) zavolali, (-y, -a); kdybyste
byli (-y, -a nezavolali, (-y, -a); 3. nisi vocávissent, kdyby nebyli
(-y, -a) zavolali, (-y, -a); kdyby byli (-y, -a) nezavolali, (-y, -a).

*

Sloveso >>esse<<.
— Perfektní

kmen: fu-z

Coniúnctívus plúsquamperfecti áctžví.

Sg.1.
2.
3.
Pl. 1.
2.
3.

fu-issem :
fu-issěs :
fu-isset :
fu-issěmus
fu-issětis
fu-issent

byl (-a, -o) bych býval, (-a, -o)
byl (-a, -o) bys býval, (-a, -o)
byl (-a, -0) by býval, (-a, -o)
: byli (-y, -a) bychom bývali, (-y, -a)
: byli (-y, -a) byste bývali, (-y, -a)
: byli (-y, -a) by bývali, (-y, -a).

[Výslovnost: * fu(j)issem, fufj)issés, fu(j)isset, fu(j)issómus,
fu (j) issótys, fu (j) issent.]

*

adesse (I, 316). ——Sg. 1. affuissem (adfuissem), [* af-fu-(Uis
sem], byl (-a, -o) bych býval (-a, -o) přítomen (přítomna, přítom
no); byl (-a, -o) bych pomohl, (-a, -o); 2. affuissěs (adfuissěs), byl
(-a, -o) bys býval (-a, -o) přítomen, (-a, -o); byl (-a, -o) bys pomohl
(-a, -o): 3. affuisset (adfuisset), byl (-a, -0) by býval (-a, -0) při
tomen, (-a, -o); byl (-a, -o) by pomohl, (-a, -o). -—Pl. 1. affuissě
mus (adfuissěmus), byli (-y, -a) bychom bývali (-y, -a) přítomni,
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(-y, -a); byli (-y, -a) bychom pomohli, (-y, -a); 2. affuissětis (ad
:_fuissětis),byli (-y, -a) byste bývali (-y, -a) přítomni, (-y, -a); byli
(-y, -a) byste pomohli, (-y, -a); 3. affuissent (adfuissent), byli (-y,
-a) by bývali (-y, -a) přítomni, (-y, -a); byli (-y, -a) by pomohli

('y! 'a)

*

abesse (I, 246). — Sg. 1. áfuissem [* á-fu-(j)is-sem],
bych býval (-a, -o) nepřítomen, vzdálen, (-a, -o); a_td.

byl (-a, -o)

*

děesso (I, 246). — Sg. 1. děfuissem, byl (-a, -o) bych scházel,
chyběl, (-a, -o); atd.

*

pródesse, prospívati. — Sg. 1. prófuissem, byl (-a, -o) bych pro
spěl, (-a, -o); atd.

*

Sg. 1. si fuissem, kdybych byl (-a, -o) býval (-a, -o); 2. si fuissěs,
kdybys byl (-a, -o) býval (-a, -o); 3. si fuisset, kdyby byl (-a, -o)
býval, (-a, -o). — Pl. 1. si fuissěmus, kdybychom byli (-y, -a) bý
vali, (-y, -a); 2. si fuissětis, kdybyste byli (-y, -a) bývali, (-y, -a);
3. si fuissent, kdyby byli (-y, -a) bývali, (-y, -a).

*

Sg. 1. si affuissem, (adfuissem), kdybych byl (-a, -o) býval (-a,
-o) přítomen (přítomna, přítomno); kdybych byl (-a, -o) pomohl,
(-a, -o); atd.

*

Sg. 1. si (ifuissem, kdybych byl (-a, -o) býval (-a, -o) nepřítomen,
vzdálen, (-a, -o); atd.

*

Sg. 1. si děfuissem, kdybych byl (-a, -o) scházel, chyběl (-a, -o);
atd.

*

Sg. 1. nisi fuissem, kdybych nebyl (-a, -o) býval, (-a, -o); 2. nisi
fuissěs, kdybys nebyl (-a, -o) býval, (-a, -o); 3. nisi fuisset, kdyby
nebyl (-a, -o) býval, (-a, -o). ——Pl. 1. nisi fuissěmus, kdybychom

nebyli (-y, -a) bývali, (-y, -a); 2. m'si fuissětis, kdybyste mbyli
(-y, -a) bývali, (-y, -a); 3. nisi fuissent, kdyby nebyli (-y, 4) bý
vali, (-y, -a).

*
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Sg. 1. si prófuissem, kdybych byl (-a, -o) prospěl, (-a, -o); atd.

*

Sg. 1. nisi affuissem (adfuissem), kdybych nebyl (-a, -o) býval
(-a, -o) přítomen, (-a., -o); kdybych nebyl (-a, -o) pomohl, (-á, -o);
kdybych byl (-a, -o) nepomohl, (—a,-o); atd.
5:
Sg. 1. nisi áfuissem, kdybych nebyl (-a, -o) býval (-a, -o) nepři
tomen, vzdálen,

(—á,—o); atd.
“3

Sg. 1. nisi děfuissem, kdybych nebyl (-3., -o) scházel, chyběl,
(-a, -o); atd.

*

Sg. 1. nisi prófuissem, kdybych nebyl (-a, -o) prospěl, (-a, -o);
atd.

*
B) Trpný rod. — Passivum.
Passivní konjunktiv plusquamperfekta (coniímctivus
plůsquamperfectž pass—Evi
) se skládá z_passivního perfekt
ního participia. &z imperfektního konjunktivu pomocného
slovesa >>esse<<:>>essem, essěs,

esset,

essěmus,

essětžs,

essent<<.

R-od & číslo (singulár, plurál) passivního perfektního
participia se řídí podmětem věty.
I. konjugace. — Vzor >>laudáre<<.
Passivní perfektni participium: laudátus, a, um.
Coniúnctivus plúsquamperfecti passíví:

Sg.1. laudátus, a, um essem :
byl (-a_,-o) bych býval (-a, -o) pochválen, (-a, -o);

2. laudňtus, a, um essěs :
byl (-a -o) bys býval (-a, -o) pochválen, (-a, —o);

3. laudátus, a, um esset :
byl (-a, -0) by býval (-a, -o) pochválen, (-á, -o).
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Pl. 1. laudátí, ae, a essěmus :
byli (-y,-a) bychom bývali (-y,-a) pochváleni,(-y,-a) ;

2. laudáti, ae, a essětis ::

byli (-y, -a) byste bývali (-y, -a) pochváleni, (-y, -a) ;

3. laudáti, ae, a essent :

byli (-y, -a) by bývali (-y, -a) pochváleni, (-y, -a).
[Výslovnost: laudátus, laudáta, Zaudátum essem atd.; laudátý,
laudáté, laudáta essómus atd.]

*

Časujte passivní konjunktiv plusquamperfekta jiných

sloves!

serváre. — (Passivni perfektní participium: servátus, a, um.) ——
Sg. 1. servátus (a, um) essem, byl (-a, -o) bych býval (-a, -0) za
chráněn, zachován, (-a, -o); 2. servátus (a, um) essěs; 3. servátus
(a, um) esset. ——
Pl. 1. serváti (ae, a) essěmus; 2. servátž (ae, a)
essětis; 3. serváti (ae, a) essent.
vocáre. ——(Passivni

perfektni

participium:

vocátus, a, um.) ——

Sg. 1. vocátus (a, um) essem, byl (-a, -o) bych býval (-a, -0) za
volán, (-a, -o); 2. vocátus (a, um) essěs; 3. vocátus (a, um) esset.
-— Pl. 1. vocáti (ae, a) essěmus; 2. vocáti (ae, a) essětis; 3. fvocátí
(ae, a) essent.

Jak se překládá do češtiny latinský
konjunktiv plusquamperfekta?

Latinský konjunktiv plusquamperfekta lze přeložiti roz
manitým způsobem; o tom, jak se tento konjunktiv v da
ných případech přeloží do češtiny, rozhodují tyto okol
nosti:
a) co se vyslovuje tímto konjunktivem plusquamper
fekta (zda přání či neskutečnost a j.),
b) v jaké větě jest tento konjunktiv plusquamperfekta
(zda ve větě hlavní či vedlejší, v jaké větě vedlejší a j.).
V dnešní hodině promluvím o dvojí platnosti konjunk
tivu plusquamperfekta ve hlavní větě a o konjunktivu
plusquamperfekta v podmínkovém souvětí neskutečnosti
(čili v irreálné periodě hypothetické).
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1. Konjunktiv plusquámperfektá
vyslovuje
přání nedostižné v minulosti.
Konjunktiv plusquamperfekta ve hlavní větě vyslovuje
přání nesplnitelné či nedostižné v minulosti; (tento kon
junktiv slove »konjunktžv přácž, conžůnctivus optátívus
žrreális plůsquamperfectž<<). — (Viz str. 184, 185!)
Tento konjunktiv přácí se často opírá o částice:
»utinam!<< :
.

>>kéž<<
(O kladném přání);

_'

»
.<<
»:Íšl'nam
ne.<<)

,v

:

'

'

vr

'

»kez ne! <<(0 zapornem prám).

Do češtiny se přácí konjunktiv plusquamperfekta pře
kládá minulým kondicionálem příslušného slovesa, k ně
muž přistupuje částice >>kéž!<<,
&je-li záporný, částice »kéž
ne!<<

Příklady:

Utinám láudávissem!
Kéž bych byl (-a, -o) pochválil, (-a, -o)!

Utinam láudátus essem!
Kéž bych byl býval pochválen!

Utinám ně laudávissem!
Ně laudávissem!
Kéž bych nebyl (-a, -o) pochválil, (-a, -o)!
Kéž bych byl (-a, -o) nepochválil, (-a, -o)!

Utinám ně laudátus essem!
Ně láudátus essem!
Kéž bych nebyl býval pochválen!

Utinám fuissem!
Kéž bych byl (-a, -o) býval, (-a, -o)!

*

Utinam appellávissem
Utinam appellávissěs
Utinam appellávisset

kéž bych byl (-a, -0) nazvaL
„ bys byl (-a, -o) (-a, -o).
„ by byl (-a, -0)
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Utinam appellávissěmusz kéž bychom byli (-Y»-a)
Utinam appellávissětis :
„ byste byli (-Y. -a)
Utinam appellávissent :
„ by byli (-y, -a)

nazvali,
(_y, -a).

*

Utinam interrogátus (-a, -um) essem :
kéž bych byl (-a, -o) býval (-a, -o) [o]tázán, (-a, -o)!

Utinam interrogátus (-a, -um) essěs :
kéž bys byl (-a, -o) býval (-a, -o) [o]tázán, (-a, -o)!

Utinam interrogátus (-a, -um) esset :
kéž by byl (-a, -o) býval (-a, -o) [o]tázán, (-a, -o)!

Utinam interrogátí (-ae, -a) essěmus :
kéž bychom byli (-y, -a) bývali (-y, -a) [o]tázáni, (-y, -a)!

Utinam interrogátí (-ae, -a) essětis :
kéž byste byli (-y, -a) bývali (-y, -a) [o]tázáni, (-y, -a)!

Utinam'interrogáti (-ae, -a) essent :
kéž by byli (-y, -a) bývali (-y, -a) [o]tázáni, (-y, -a)!

*

(Utinam) ně pugnávissem:
kéž bych byl (-a, -o) nebojoval, (-a, -o),
kéž bych nebyl (-a, -o) bojoval, (-a, -o)!

(Utinam) ně pugnávissěs:
kéž bys byl (-a, -o) nebojoval, (-a, -o),
kéž bys nebyl (-a, -o) bojoval, (-a, -o)!

(Utinam) ně pugnávisset:
kéž by byl (-a, -o) nebojoval, (-a, -o),
kéž by nebyl (-a, -o) bojoval, (-a, -o)!

(Utinam) ně pugnávissěmus:
kéž bychom byli (-y, -a.) nebojOvali, (-y, -a),
kéž bychom nebyli (-y, -a) bojovali, (-y, -a)!

(Utinam) ně pugnávissětis:
kéž byste byli (-y, -a) nebojovali, (-y, -a),
kéž byste nebyli (-y, -a) bojovali, (-y, -a)!

(Utinam) ně pugnávissent:
kéž by byli (-y, -a) nebojovali, (-y, -a),
kéž by nebyli (-y, -a) bojovali, (-y, -a)!

*

(Utinam) ně castígátus (-a, um) essem :
_
kéž bych nebyl (-a, -o) býval (-a, -o) [po]kárán, (-a, -o)!
(Utinam) ně castígátus (-a, -um) essěs:
kéž bys nebyl (-a, -o) býval (-a, -o) [po]kárán, (-a, -o)!
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(Utinam) ně castígátus (-a, -um) esset :
kéž by nebyl (-a, -o) býval (-a, -o) [po]kárán, (-a, -o)!

(Utinam) ně castígátí (-ae, -a) essěmus:
kéž bychom nebyli (-y, -a) bývali (-y, -a) [po]káráni, (-y, -a)!
(Utinam) ně castígátí (-ae, -a) essětis :
kéž byste nebyli (-y, -a) bývali (-y, -a) [po]káráni, (-y, -a)!
(Utinam) ně castígátí (-ae, -a) essent :
kéž by nebyli (-y, -a) bývali (-y, -a) [po]káráni, (-y, -a)!

2. Konjunktiv plusquamperfekta
vyslovuje
neskutečný děj v minulosti.
Konjunktiv plusquamperfekta ve hlavni větě vyslovuje
neskutečný děj v minulosti; (tento konjunktiv sluje »kon
junktiv neskutečnostž či irreální, coniůnctívus žrreális plás
quamperfectl). — (Viz str. 185!)
Je-li tento konjunktiv záporný, přistupuje k němu zá
porka

>>nón<<.

Do češtiny se tento irreální konjunktiv plusquamper
fekta překládá minulým kondicionálem.
Příklady:

Dedissem : byl bych dal (výklad: kdybych totiž byl měl,
ale já jsem neměl a proto jsem nedal), byla bych dala,
bylo bych dalo.

Nón dedissem :

nebyl bych dal, nebyla bych dala, ne

bylo bych dalo.

Félix fuissem : byl (-a, -o) bych býval (-a, -o) šťasten,
(-a, -o), (výklad: ale vskutku jsem se šťastným ne
stal, jsem šťasten nebyl).
Contentus nón fuissěs : nebyl bys by'valspokojen.
Laudátus essem : byl bych býval pochválen, (výklad: ale
k pochvale nedošlo).
Castigátí nón essětis : nebyli byste bývali pokárání,
(výklad: ale pokárání jste byli, k pokárání došlo).

*
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Podmínkové souvětí neskutečnosti.
Hypothetická perioda irreálná. — II.
(Viz str. 187, 188!)

O podmínkovém souvětí neskutečnosti (irreálné periodě
hypothetické) bylo vyloženo na str. 186 a 187 a bylo tam
pověděno, že i ve vedlejší větě podmínkové i v hlavní (ří
dící) větě v tomto souvětí jest v latině bud' konjunktiv im
perfekta (o neskutečnosti přítomné) , bud' konjunktiv plus
quamperfekta (o neskutečnosti minulé).
Konjunktiv plusquamperfekta v podmínkovém souvětí
neskutečnosti (v irreálné periodě hypothetické) se do češ
tiny přeloží mínulým kondicionálem příslušného slovesa.
Vedlejší věta podmínková v podmínkovém souvětí ne
skutečnosti (v irreálné periodě hypothetické) jest uvedena
spojkami:
>>sí<<:

>>kdyby<<,

>>nisi<<:

»kdyby ne<<.
Předvětí:

Závětí:

Sí id crědidissěs,

errávissěs.

(konjunktiv plusquamperfekta )

(konjunktiv plusquampcrfekta )

Kdybys tomu byl (byla,
bylo) (u)věřil, (uvěřila,
uvěřilo),

byl (byla, bylo) by ses zmý
lil, (zmýlila, zmýlilo).

Sí laudňvissem . . . : kdybych byl (-a, -o) pochválil, chvá
lil, (-a, -o)
Nisi laudňvissem . . . ;— kdybych nebyl (-a, -o) pochválil,
chválil, (-a, -o) . . .
Sí laudňtus essem . . . : kdybych byl býval (po) chválen . . .

Nisi laudátus essem . . . :
len . . .

kdybych nebyl býval pochvá

Sí fuissem. . . : kdybych byl (-a, -o) býval, (-a, -o) . . .
Nisi fuissem . . .:kdybych nebyl (-a, -o) býval, (-a, -o) . . .
(Poznámka. Zopakujte látku na str. 187, 188!)
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Cvičení.

1. Nón errávissěmus, si sententiam nostram statim mů
távissěmus. — 2. Capitólium urbis Rómae Gall'i annó tre
ánserěs cldmóre suó servávissent. — 3. Hi viri miseri nón

essent, si indústrii etimpigri fuissent — 4. Peter tě nón
castígávisset, šíei obtémperáwšsěs. — 5 Si dux noster

belli peritus fuisset, proelió nón superáti essěmus. — 6. Si
vestrae virtůtis memorěs fuissětis, militěs, ab hostibus
nón superátí essětis. — 7. Graeci Diánam nón plácávissent,
nisi Agamemnó Iphigeniam [ífi-ge-ný-(j)am] filiam im
molávisset. — 8. Rómáni apud Cannás superátí nón essent,
si cónsul alter alterius cónsulis voluntáti obtemperávisset.
— 9. Várus ab Arminió nón superátus esset, si cautus
fuisset. — 10. Sí amicós vestrós amávissětis, ipsi ab iis
amátí essětis.
Překlad.

1. Nebyli bychom chybili, kdybychom byli ihned změ
nili své mínění. — 2. Gallové byli by dobyli Kapitolia mě
sta Říma roku třístého osmdesátého devátého př. Kr., kdy
by [ho] husy nebyly zachránily svým křikem. — 3. Tito
mužové nebyli by ubozí, kdyby byli bývali přičinliví a vy
trvalí. — 4. Otec nebyl by tě káral, kdybys ho byl upo
slechl. — 5. Kdyby byl býval náš vůdce zkušený války,
nebyli bychom bývali přemoženi. — 6. Kdybyste byli bý
vali pamětlivi své statečnosti, vojínové, nebyli byste by'vali
přemoženi od nepřátel. — 7. Řekové by nebyli usmiřili
(bohyni) Dianu, kdyby nebyl Agamemnon obětoval dceru
Ifigenii. — 8. Římané by nebyli bývali přemoženi u Ka
n(en), kdyby byl jeden konsul uposlechl vůle (rozhodnutí,
přání) druhého konsula. — 9. Varus nebyl by býval pře
možen od Arminia, kdyby byl býval opatrný (obezřelý). —
10. Kdybyste byli milovali své přátele, sami od nich byste
byli bývali milováni.
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25. HODINA.
| Vazba akusatívu s infinitivem. — I. |
1. Videá patrem veníre.
2. Audímus frátrěs cantáre.
Kolikerým způsobem lze přeložiti do češtiny tyto dvě latinské
věty? Dvojím způsobem, a to:

1. a) Vidím otce přicházetž.
b) Vidím, že otec přichází.

2. a) Slyšíme bratry zpívati.
b) Slyšíme, že bratří zpívají.
Z tohoto dvojího způsobu překladu obou zde uvedených vět vy
svítá, že tu latinský infinitiv má dvojí platnost:
a) jednak se rovná svým významem českému infinitivu,

laudáre :

chválíti; laudárí :

býti chválen (-a, -o,

"ly “y, 'a),
b) jednak zastupuje českou vedlejší větu předmětnou, která jest
uvedena

spojkou

>>že. . .<<

laudáre : že já chválím; že ty chváliš; že on (ona, ono)
chválí; že my chválíme; že vy chválíte; že oni (ony, ona)
chválí;

laudárí :

že já jsem chválen (-a, -o); že ty jsi chvá

len (-a, -o); že on (ona, ono) jest chválen (-a, -o); že my
jsme chválení (-y, -a) ; že vy jste chválení (-y, -a) ; že oni
(ony, ona) jsou chválení (-y, -a).

*

V první z uvedených latinských vět přeložil jsem aktivní pré
sentni infinitiv >>venire<<
takto:

a) venire : přicházeti,
b) venire : že [on] přichází.
V druhé z uvedených latinských vět přeložil jsem aktivni pré

sentní infinitiv >>cantáre<<takto:
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a) cantáre : zpívati,
b) cantáre : že [oni] zpívají.

*

Povšimněte si dnes jen druhého českého překladu [pod písme
nou b)] obou výše uvedených vedlejších vět »že otec přicházi<<
a >>že_bratři zpivaji<< !

Který rozdil mezi češtinou a latinou tu shledáváte?
V latině není vyjádřena česká spojka >>že<<;
(ta jest v uvedených

příkladech obsažena ve významu latinského infinitivu).
Podmět české vedlejší věty (»otec<<,>>bratři<<
), který jestv češtině

v nominativu, jest v latině v akusativu.
Určité sloveso české vedlejši věty ( »že přicházi<<, >>žezpivajix),

které jest v češtině vyjádřeno indikativem, jest přeloženo do latiny
infinitivem (neurčitým způsobem).
(Určité sloveso vyznačuje gramatickou osobu, čislo, slovesný
čas a slovesný rod, kdežto infinitiv čili neurčitý způsob vyznačuje
pouze slovesný čas a slovesný rod, nevyznačuje však ani grama
tické osoby ani gramatického rodu.)

*

V uvedených příkladech »patrem venire<<,>>frátrěs can
táre<< se setkáváme se spojením akusativu ( >>patrem<<,
>>frátrěs<<) a infinitivu

( >>venire<<,>>cantáre<<) v jeden vět

ný celek.
Toto spojení akusativu s infinitivem, jež lze do češtiny
přeložiti českou podmětnou nebo předmětnou větou vedlej
ší, která jest uvedena spojkou >>že<<,
slove »vazba akusativu
s infinitivem<<(či,jak některé“učebnice učí, vazba infinitivu

s akusativem).

*

Pravil jsem, že se latinská vazba akusativu s infinitivem do
češtiny překládá českou podmětnou nebo předmětnou vedlejší větou,
která jest uvedena spojkou >>že. . .<<.

V češtině jest několik druhů vedlejších vět, které jsou uvedeny
spojkou »že . . .<<.Určete druh české-vedlejší věty v těchto příkla
dech, abyste se naučili rozlišovati podmětnou a předmětnou vedlejši
větu od jiných druhů vedlejších vět!
1. Jest známo, že Aristeides byl ctěn od svých spoluobčanů pro
svou poctivost. — [Kdo, co jest známo? Že. _ __ (vedlejší věta

,
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podmětá,
protože se na ni tážeme jako na podmět).]. — (Do
latiny se tato vedlejší věta podmětná přeloží vazbou akusativu
s infinitivem.)
2. Slyšeli jsme, že Aristeides byl ctěn od svých spoluobčanů pro
svou poctivost. — [Koho, co jsme slyšeli? Že , , _ , (vedlejši věta

předmětná, protože se nani tážeme jako na předmět).] — (Do latiny
se tato vedlejší věta předmětná přeloží vazbou akusativu s infini
tivem.)
3. Aristeides proto byl chválen od svých spoluobčanů, že by?
poctivý. — [Proč, z kterého důvodu byl Aristeides chválen od svých
spoluobčanů? že . . . . (vedlejší věta příslovečná důvodová).] '—
(Do latiny se tato česká vedlejší věta důvodová přeloží latinskou
vedlejší větou důvodovou, o níž promluvím později.)
4. Aristeides byl tak poctivý, že došel úcty svých spoluobčanů. —
[Jak, jak velice byl Aristeides poctivý? Tak (velice)
že . . . .
(vedlejši věta příslovečná účinková).] -— (Do latiny se tato česká
vedlejši věta účinková přeloží vedlejši větou účinkovou, o níž pro
mluvim později.)

*

Které tedy české věty, uvedené spoj
přeložiti latin
skou vazbou akusativu s infinitivem ?
kou >>že...<<,
lze do latiny
1.

Vazbou akusativu s infinitivem lze do latiny přeložiti
českou vedlejší větu přemětnou, která jest uvedena spoj
kou >>že<<
a závisí na slovesech a příbuzných výrazech,
znamenajících
>>vyjadřovati se<< a »vnímati (svými)
smysly<<.
[Slovesa

>>vyjadřovati se<< a >>vnímati smysly<< latinsky

slovou

»verba dícendí et sentiendž<<(* verba dýcendý et senciiendý);

slý

cháme tudíž na gymnasiích pravidlo: vazba akusativu s infinitivem
závisí na slovesech či verbech dicendí et sentiendiJ

Řekněte:
a) některá verba dicendí : slovesa znamenající »vyjadřovati se<<,
(na př. řikati, praviti, mluviti, tvrditi, prohlašovati, popirati, zapírati,
odpovídati, ohlašovati, zvěstovati, vypravovati, ličiti, vykládati, sli
bovati, přiznávati se a j.),
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b) některá verba sentžendi : slovesa znamejici >>vnimati(svými)
smysly<<,(na, př. viděti, slyšeti, věděti, cítiti, pociťovati, znamenati, po

znati, chápati, domysliti se, mysliti (si), pozorovati, všimati si,
dovídati se, pamatovati (si), zapomínati, domnívati se, souditi,
usuzovati, tušiti, miníti, doufati, důvěřovati & j.)!

Verba dicendi :: slovesa znamenající >>vyjadřovatise<<

jsou:

dicere; řikati, praviti, tvrditi, prohlašovati, (I, 306, 310); negáre,
popírati, zapírati, praviti že ne, tvrditi že ne, (II, 53); responděre,
odpovidati, odvětiti, (I, 272); affírmáre, tvrditi, ubezpečovati;
nůntiáre, ohlašovati, zvěstovati, dáti zprávu, (I, 374); narráre, vy
pravovati, ličiti, vykládati, (I, 56); trádere, vyprávěti, pověděti, za
znamenati, (II, 158); fen-e, vypravovati, zvěstovati; pollicěrí, na
bizeti, slibovati; fatěrí, přiznávati se, vyznávati, prohlašovati;
iůráre, přisahati, (II, 72); minárí, hroziti; a j.

Verba sentiendi :

slovesa znamenající »vnímati (svý

mi) smysly<<jsou:
viděre, viděti, (I, 272); audire, slyšeti, (I, 366); scire, věděti, (I,
367); nescíre, nevěděti, (I, 367); ignóráre, nevěděti, netušiti, (I,
319); sentire, (vnimati smysly), cititi, pociťovati, znamenati, seznati,
poznati, (I, 443); intellegere, poznávati, chápati, domysliti se, před
stavovati si, mysliti si; animadvertere, pozorovati, všímati se, (II,
120); cógnóscere, poznávati, seznávati, dovídati se, (I, 390); memi
nisse, pamatovati, býti pamětliv; oblívisci, zapomínati;
existimáre, domnívati se, mysliti, souditi, (II, 102); putáre, do
mnívati se, mysliti, souditi, (II, 22, 105); iůdicáre, souditi, usuzo
vati, (II, 122); arbitrárí, souditi, miniti, domnívati se;
spěráre, doufati, kojiti se naději, (I, 56); cónfídere, důvěřovati,
spoléhati, býti si něčím jist, (II, 121).

2.

Vazbou akusativu s infinitivem lze do latiny přeložiti
českou vedlejší větu podmětnou, která. jest uvedena spoj
kou >>že<<
a závisí na některých neosobných výrazech.

Takovéto neosobné výrazy (neosobná slovesa) jsou:
'a) neosobně výrazy znamenající >>vyjadřo'vati se<< a >>vnimati
smysly<< (neosobné výrazy dic—andiet sentiendž) : cónstat, (fáre),

jest známo, jest jisto; nótum est, jest známo; appáret, (-ěre), jest
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zřejmé, jest najevě, (I, 372); iuvat, (-áre), těší; apertum est, jest
zřejmé, jest patrné, jest na bile dni; manifestum est, jest zřejmé,
patrné, nepopiratelně; a j.;
b) passivni neosobně tvary (ve 3. osobě sing.) sloves znamena
jících »vyjadřovati

se<<a >>vm'mati smysly<< (sloves dicendí et sen

tiendi): dícitur, prayi se, říká. se, tvrdí se; narrátur, vypravuje se;
nůntiátur, oznamuje se, ohlaŠUje se; tráditur, vypravujese; intelle
gitur, pochopuje se, usuzuje se; memoriae próditum est, vypravuje
se; a ].

3.

Vazbou akusativu s infinitivem lze do latiny přeložiti
českou vedlejší větu podmětnou nebo předmětnou nebo
přívlastkovou, která jest uvedena spojkou >>že<<
a závisí
na výrazech významem příbuzných s výrazy, znamenají
cimi >>vyjadřo'vatžse<<,»vnímatž (svými) smysly<<; takové

to výrazy jsou:

fáma est, jest pověst, jde, koluje pověst, vypravuje se, mluví se,
povídá.se; opínió est, jest domněnka, jest mínění, jde pověst (: opi
rajici se o nezaručenou zprávu); spěs est, jest naděje;
aliquem certiórem fació, někoho zpravuji, někomu podávám zprá
vu; (nůntium) afferó, přináším zprávu, podávám zprávu, zpravuji,
oznamuji, zvěstuji; memoriá teněre, chovati v paměti, míti na pa
měti, pamatovati; est in epistulá, jest, stojí v dopise; est in libró,
jest (stojí) v knize; est apud platónem, u Platona jest (: čteme);
alicui innátum est, někomu jest vrozeno; praestáre, ručiti, zaručo
vati se; purgáre, uváděti ke svému opravedlněni; recipió, (ere),
zaručuji se; aliquem testor, (drž), někoho si beru za svědka, se
dovolávám jako svědka; vinoere, dokazovati; suspíció est, jest po
dezření; mentió facta est, stala se zminka; cógere, conclůdere, (lo—

gicky) uzavírati, usouditi, činiti zavěrek, dokazovati, dovozovati;
děfendere, (před soudem) tvrditi, uvaděti na obranu, hajiti se tim
(že...); effició, (-ere), dokazuji, dOVOZUJ'i.
(II, 122): prae mě feró,
dávám najevo, zjevně (zřejmě, veřejně) ukazují, jevím, nezatajuji,
vyhlašuji, hlasam; interpretárí, vykládati, vysvětlovati; ad aliquem
mittero, někomu vzkázati; persevěró, (áre), neustávám tvrditi,
trvám při svém tvrzení (II, 212); pónere, tvrditi, vysloviti mínění,
vysloviti zásadu, uznávati, souditi; a j.

*
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Vazba akusativu s infinitivem. — II. A.
Jak si počínáme při překladu z češtiny do latiny?
V češtině:
Hlavni

-

věta:
„__/—

ň

Vím,

že

. ,

„

,

Vedlejši věta predmětna.
4“

tento dobrý

“"" _"' L |
Spojka.

*vď

hoch

cti

%

svého otce.

_T“ “Td

I

Přívlastek

Podmět;

Určité

Předmět;

nom. sing.

sing.

aktiv.

sing.

podmětu;

»

—

nomin. sloveso;

4 —-——f———" indik.

!

akus.

\

'

4

prés.

V latině:

Akusativ
sing.
maskul.

] Sció

Akus.
sing.

Infinitiv
prés.
aktiv.

hunc bonum puerum colere

Bez změny.

suum patrem.

[ Hunc bonum puerum suum patrem colere sció.
*

Máme-li přeložiti z češtiny do latiny vedlejší větu pod
mětnou nebo předmětnou, která jest uvedena spojkou
>>že<<
a která závisí na výraze dicendi nebo sentiendi,

čínáme si takto:

po

a) Spojka >>že<<
se do latiny nepřeloží.

b) Podmět vedlejší věty podmětné nebo předmětné se
v latině dá do akusativu příslušného čísla. (Podmět musí
vždy býti vyjádřen; není-li v češtině vysloven podstatným
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jménem nebo jiným druhem slov, vyjádří se akusativem
osobního zájmena »eum, eam, id, 663, eás, ea<<,v určitých
případech akusativem zvratného zájmena »sě<<.(O tom
viz dále na str. 267, 268, 269, 2703)
c) Přivlastko'vé přidavné jméno a zájmeno, stojící
11podmětu české vedlejší věty podmětné nebo předmětné,
se v latině dá do akusativu a uvede se ve shodu co do gra
matického rodu a čísla s podmětem, který jest v latině
vyjádřen akusativem. — Také přístavek podmětného

akusativu ve vazbě'akusativu s infinitivem se dá do aku
sativu příslušného rodu a čísla.

(1) Určité sloveso české vedlejší věty podmětné nebo
předmětné se dá v latině do infinitivu příslušného sloves
ného času a slovesného rodu; je-li součástkou infinitivu
sklonné participium, dá se toto participium do akusativu
a uvede se ve shodu co do gramatického rodu a čísla
s podmětem, který jest v latině vyjádřen akusativem.
e) Sklonný doplněk, vztahující se k podmětu vedlejší
věty podmětné nebo předmětné, ať jest v češtině v kterém
koli pádě, se dá v latině do akusativu příslušného rodu
a čísla, aby byl ve shodě s podmětem věty, který jest
v latině vyjádřen akusativem.
f) Ostatní větné členy (předmět, příslovečné určení,
přívlastek vztahující se k jinému větnému členu než
k podmětu) zůstávají nezměněny.
g) Mezi hlavní (řídící) větou a latinskou vazbou aku
sativu s infinitivem se čárka nepiše, protože vazba aku
sativu s infinitivem v latině není vedlejší větou, nýbrž jen
členem věty hlavní (řídící), jejímž jest podmětem nebo
předmětem.
*

Abyste poznali, které větné členy náležejí do vazby aku
sativu s infinitivem, použiji s počástku (a i později v méně
snadných příkladech) znaménka || (dvě svislé čáry), které
vložím mezi větu hlavní (řídící) a vazbu akusativu s infi
nitivem.
[Upozorňuji, že toto znaménko || bude mně pomůckou
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jen v této knize; toto znaménko se ani nepíše ani v žádné
knize (učebnici, latinském spise) nikdy netiskne.]
b) V latině se velmi často klade výraz (určité sloveso,
někdy i celá řídící věta), na němž vazba akusativu s infi
nitivem závisí, až na konec souvětí, t. j. za vazbu akusa
tivu s infinitivem.
Vím, že tito dobří hoši cti své
ho otce.

——

Vím, že tato dobrá dívka cti
svou matku. —

Scio || hós bonós puerós colere

suum patrem. — Hós bonós
puerós suum patrem colere ||
sció. —
Sció || hanc bonam puellam
colere

suam

mátrem.

——Hane

bonam puellam suam mátrem
Vím, že tyto dobré dívky cti
svou matku. —

colero || sció. —
Scio || hás bonás puellás co
lere suam mátrem. ——
Hás bonás

puellás suam
sció. —

Bratr praví, že Pnáš otec
6 _

Dej do akus.
sing.

mátrem

colere ||

jest v——,-_
lese.

——4
W—

_„__/\.— F../—
Dej do

Zůstane

infinitz'beze
vu pre's.! změny.

patrem nostrum esse in silvá.
' [ Frňter
|| in silvá esse || frňter dicit.
Patrem dicit
nostrum

Bratr praví,že vaši přátelé jsou Vlese.
|

a

*
Dej do akus.
plan—.!

__J \

f..

„

,

j „__/\—Pů—
Dej do

Zůstane

infiniti-

beze

vu présJ změny.

amžcós vestrós esse in silvá.
i Amicós
Fráter dicit
vestrós žn|| silvá esse || fráter dícit.
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Jest známo, že mnoho věcí
schází lidem k blahému živo
tu. —
Poslové vypravují, že vůdce
nepřátelského vojska není při
tomen (jest vzdálen). —
Čteme, že člověku nejvice pro
spívá. i škodí člověk. —
Víme, že Bůh jest. —

Multa hominibus
beátam

ad vitam

děesse || cónstat. _—

Ducem exercitús
hostium
abesse || m'mtiž narrant. —
Homini máximě pródesse et
obesse hominem || legimus. —
Scimus „Deum esse. — Deum
esse || scímus. —

Domníváme se, že tvoji přátelé jsou ve velikém nebezpečenství. __

Existimámus
(putámus)
„
tuós amicós esse in magnó peri
culó. — Tuós amícós in maynó
periculó esse |; existimámus. —
Věz, že lenivost hochům ško—
Scitó || pueris inertiam obesse,
dí, přičinlivost prospívá. —
indůstriam pródesse. — Pueris
inertiam obesse, indůstriam pró
desse || scžtó! —

Víme, že úřady jsou v čele
obce (dativ).

——

[31. úloha.

Scimus || magistrátůs praeesse
cívitáti. ——Magistrátůs civitáti
praeesse !| scimus. —

Přeložte do češtiny! — (Viz str. 265!)

Dě pecůniá Rómánórum. Antiquissžmis temporžbus apud
Rómánós nón nummž fuěrunt; prň nummfís pecora žn úsú
erant, nam žllá aetňte Rómšnž agricolae erant. Eá dě causá
posteá nummžs quoque nómen >>pecůnia<<
erat. Antiquissž

mus Rómánórum nummus erat as, oui etiam nómen libra
erat. As ex aere cónstábat. Duo assěs et sěmžs nóminá
bantur sěstertíus, qui notábátur litteris HS (id est IIS, id
est ůnus et únus et sěmžs). Decem assěs (vel quattuor
sěstertii ) nóminábantur děnňrius. Sěstertžus et děnárius
argentež erant.
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3. Zenského rodu (feminina) jest několik substantiv druhé
deklinace jednak latinských, jednak převzatých z řečtiny, zakonče
ných v nominativu sing. v »-us<<,v genitivu sing. v yk; jsou to:
aivus húmána, lidské břicho,
colus longa, dlouhý kužel,
humus arida, vyprahlá země, (I, 184),
dialectus dórica, dorské nářečí,
diphthongus longu, dlouhá dvojhláska,
paragraphus prima, první paragraf (odstavec),
periodus artificiósa, umělé souvětí.
*

;. Neutra (středního rodu) jsou tři substantiva druhé deklinace,
zakončená

v nominativu sing v »-u8<<,v genitivu sing. v »olq;

jsou to:
pelagus tumidum, n., vzduté, rozbouřené moře, (I, 85);
virus mortiferum, n., smrtící jed, (I, 85);
vulgus indoctum, n., nevzdělaný lid, (I, 85).
2.

Substantiva druhé deklinace, zakončená v no
minativu singuláru v »qu, v genitivu singuláru
v Na, jsou neutra(středního rodu).

Jména žen druhé deklinace, zakončená v nom. sing v ruma,
v gen. sing. v »-l<<,jsou feminina (ženského rodu);
Glycerium, f., má malá Glykera.

na př. mea

Jména měst a zemi druhé deklinace
a) singularia, zakončená v nom. sing. v »-um<<,v gen. sing.
v »-l<<,jsou neutra; na př.: (města:) Saguntum, Ilium; (země:)
Látium, Bamnium.
b) pluralia, zakončená v nom. plur. v »-a<<,v gen. plur. v »-órum<<,

jsou neutra; na př. Leuctra, órum, n.; Bactra, órum, n.

*

| 111.deklinace.

|

K třetí deklinaci náležejí substantiva, jejichž kmen jest zakon
čen: a) souhláskou, b) samohláskou, a to zejména samohláskou via.

Nominativ singuláru jest utvářen a zakon
.č'en velmi'různě, genitiv singuláru má vždy
koncovku

»-is<.

Pri skloněni prakticky vystačíme se dvěma společnými vzory,
k nimž pak přistoupí četné odchylky.
Pro cvik jsem vložil do prvního dílu několik vzorů a několik
substantiv skloňovaných ve všech pádech, kromě toho některé od
chylky. Vyhledejte si je!

A) Substantiva:
1. Maskulina :

pater, patria, m., I, 198;

homo, nominis, m., I, 197;
leč, leónis, m., I, 200;
dux, ducis, m., I, 197, 198;
rex, rěgis, m. I, 198;
senex, senis, m., I, 346;
milos, mílžtis, m., I, 197, 198;
pčs, pedis, m., 1, 201;

olvls, civic, m., I, 350;
hostie, hostie, m., I, 350;
obmul, cóneulis, m., I, 201;
bbs, bovis, m., I, 345;

lůppiter,
lom, ) m., I, 345.

2. Feminina :
olvitás, civitátis, f., 1, 200;
virtas, virtútis, f., I, 198, 199;
soror, soróris, f., I, 198, 199;
muller, mulíeris, f.. 1. 200;
lano, Iůnónis, f.. I. 345:

nůběs, núbis, f., I, 350;
nevis, návin, f., I, 350;
vis, f.. 1. 355;
ones, f., I, 355;
309, f., I, 344.

8. Neutra:
nómen, nominis, n., 1, 199;
oaput, capitis, n., 1, 199;
itor, itineris, n., I, 199, 200;
corpus, corporis, n., I, 199, 200;

mare, maria, n.. L 355, 356;
animal, animális, n., I, 355, 356;
oaloar. calcdris, n., I, 355, 356;
vás, vdsis, n., I, 346.

Odchylky:
V akusativu sing. jest koncovka vime : I, 346, 347;
I, 347, 348;
V ablativu sing. jest koncovka »—l<<;
V genitivu plur. jest koncovka »-Ium<<:I, 348. 349, 353, 354:
Jiné odchylky: .
. I, 349, 351, 353; 11, 35.

(Pokračování na obálce 6. sešitu)
Světové na v 1000 nemeli. Ročník 1938.Vyuházeiiza mdalnce A. Neuberta měníme.
Pobtou predplacl se na 5 sešitu Kč zn.—. na„10 sešitu Kč 40.—. Redakce
a administrace je v Madam
knihhirpectviA. Neubert v Praze. Hybernská 12.
Nákladem tele firmy. Novinové sazba povolena ředitelstvím post a tele.-sram casio
27.7611'7-1927.
Podací úřad Praha 7. Tiskne ..Tempo“. akc. spol. tisk.. vyd. a nakl.
v Praze, Jungmannova 26.

\—

BIRKA SVÉTOVÝCH ŘEČI V 1000 SLOVECH PRO SAMOUKY
.očník1936,čis. 10.

Kč 4'.

%>
W
W

LATINSKY

v1000
novem
Propokročilé.
Napsal

profesor Josef Bradáč

' tavítím
'J.

v 10co neuen.

ÍAKLA'DATEL A. NEUBERT V PRAZE

Opakování : latinské mluvnice."
(Pokračování. )

B) Adjektiva:
1. Trojvýchodná:
aw, ácris, dere, 1, 386;
|
2. Dvojvýchodná:
fortis, forte, I, 437.
3. Jednovýchodná:
fělíx, I, 454;
|
Jinaadjektiva
. . . . . . .
Odchylky . . . . . . . . .
Sklonění komparativu

color, celeris, celere, I, 386, 387.

průděns, 1,455.

. . . . . . .1,472, 473.
. . . . . . .I,473až475.

. . . . . . . . . . .II,

12, 111.

| Rod substantiv m. deklinace. |
U substantiv III. deklinace jsou zastoupeny všechny tři rody,
mužský, ženský a střední.
Pro poznání rodu kteréhokoliv substantiva třetí deklinace byla
vytvořena umělá pravidla, která připouštějí četné výjimky. Někteří
spisovatelé latinské mluvnice se přidržují těchto umělých pravidel,
jiní je odmítají, ale požadují, aby si žák zapamatoval rod substantiv
spojením substantiva s takovým adjektivem, na němž se pozná. rod
substantiva.
Kterou cestu mam voliti?
Při své učitelské činnosti jsem se nezřídka přesvědčil, že uměla
pravidla o rodu substantiv třetí deklinace mnohdy žákovi velmi při
spěla, aby poznal rod substantiva. Zkusím tedy jíti touto cestou.

Především si pamatujte, že:
a) jména mužů (vlastní i obecná.), jména bohů, jména národů,
jména měsíců, jména řek (kromě některých' výjimek) a jména

V 1000

Lat

| n S |(Y

SLOVECH

Pro pokročilé.

Napsal profesor Josef Bradáč.
Všechna práva vyhrazena.
Vydává. Zemědělské knihkupectví A. Neubert v Praze.

20. HODINA.
Vazba akusativu s infinitivem. — 11.B.
Jak si počínáme při překladu

Vím, že

_

dobrý otec

0

Akus. sing.
maskul.

4
*

z češtiny do lati_u_y_'_?_

jest milován

od svých dětí.
*

Infinitiv prčs.
pass-iv.

Bez změny.

[ Scio || bonum patrem
amári
á suis liberžs.
Bonum patrem á suis liberís amári ll sció.
>)(=

Slyšíme, že města
jsou pustošena
——.-—4
___—_
o

F'—

Akus.
plur.

. . .

,

Infmztw. pres.
passir.

od nepřátel.
**

“

Bez změny.

*

[ Audímus !! oppida
vástári
ab hostžbus.
\ Oppžda ab hostibus vástárí !| audímus.
*
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Bratr říká, že otec jest očekáván od matky (matkou). —

Fráter dicit || patrem á mátre
exspectárí. — Patrem á mátre
exspectárí ][ fráter

Slyšime, že otec a matka. jsou

Patrem

očekáváni od vás (vámi). ——

exspectári

dicit. _—

et mátrem á vóbis
|| andimus. -—

Víme, že lakomci jsou sužoAvárós perpetnis cúris vexárí ||
vání (znepokojováni)
stálými
scimns. ——
Scimus || avárós per
starostmi. —
petnis cúris vexárí. —
Vězte, že svědomiti žáci neDiligentěs
discipulós núllá
jsou trápení žádnou nesnází. —— difficultáte fatígárí || scitóte! -—
(V latině dej pouze jeden zápor
»núllá<<; v češtině jsou dva zá
pory,

»žádnou<<, >>nejsou<<.)

Vím, že _ tvůj votec

není přítelem
„__
_____
.

r

Akus. sing. Infinitiv
maskul.
prés.

lživých
„ lidí.

f—
Sklonný
doplněk.
Akus. sing.

\

Bez změny.

Sció || patrem tuum nón esse amieum hominum mendácium.
Patrem tuum amienm hominum mendácium nón esse ||sció.

Domnívám se,že náš přítel jest šťasten.
„
0

|,
Akus. sing.
maskul.

, _.—J
Infinitiv
pres.

Putó
||
amicnm nostrnm esse
Amicum nostrnm félicem esse || putó.
*
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Sklonny'
doplněk.
Akus. sing.
maskul.

félicem.

Jest známo, že tento hoch

Hunc puerum indůstrium esse ||

cónstat. ——
Hós puerós indůstriós
jest přičinlivý. ——Jest známo,
že tito hoši jsou přičinliví. —— esse || cónstat. ——Hanc puellam
Jest známo, že tato dívka jest indůstriam esse || cónstat. ——Hás
přičinlivá. ——
Jest známo, že ty
puellás indůstriás esse „ cón—

to divky jsou přičinlivé. —
Myslím, že řečník jest ješit
ný. — Myslim, že řečníci jsou
ješitni. —
Dějepis jest svědkem časů,
světlem pravdy, učitelem živo
ta, poslem dávnověkosti.
Ci
cero praví, že dějepis jest svěd
kem časů, světlem pravdy, učite
lem života, zvěstovatelem dáv
nověkosti.

stat.

——

Putó

ll črátórem

sum. — Putó
glóriósós. —

esse glórió—

ll órátčrěs esse

Historia est testis temporum,
lala: věritátis, magistra vitae,
núntia vetustátis. — Ciceró di
cit || historiam esse testem tem
porum, Iůcem věritátis, magi
stram vitae, nůntiam 'vetustátis.

——

1.Multa animália per tó
tam hiemem dormiunt. —
známo, že mnozí živočicho— Nótum est || multa animália
per tótam hiemem dormíre.
vé spí (po) celou zimu. —
2. Multae avěs cadaveri
2. Mnozí ptáci se živí
zdechlinami. -—Jest známo, bus mitriuntur. — Multás
že se mnozí ptáci živí zdech avěs cadáveribus nůtriri ||
cónstat. —
linami. —
3. Bellis civilibus nume
3. Občanskými válkami se
počet občanů zmenšuje. — rus civium minuitur. —
Víme, že se občanskými vál Bellis civilibus munerum
kami počet občanů zmen civium minuí || scimus. —
šuje. —
4. Italia &poětis celebra
4. Italie jest oslavována
básníky. — Jest známo, že tur. — Italiam á poětis ce
Italie jest oslavována bás lebrarí || nótum est. —
níky. —
5. Oppida et agri belló
5. Města a pole jsou pu
stošena válkou. — Kdo ne vástantur. — Quis ignórat ||
—243—
1. Mnozí živočichové spí
(po) celou zimu. — Jest

oppida et agrós belló vasta
rí? —
6. Labóriósi agricolae
agrós arant. — Labóriósós
agricolás aráre agrós || vi
děmus. —
7. Pole jsou orána od pra
7. Agri á labóriósis agri
covitých rolníků.
Vidí colis arantur. — Agrós á la
me, že pole jsou orána od bóriósis agricolis arárí „ vi
děmus. —
pracovitých rolníků. —
8. Často ten, kdo jest na
8. Saepe is, qui á multis
postrach mnohým,sám mno timětur, ipse multós timet.
hých se bojí. — Vězte, že — Saepe eum, !! qui á mul
často ten, kdo jest na po tis timětur, || ipsum multós
strach mnohým, sám mno timěre || scitóte! —
hých se bojí. —
9. Dextrum cornú nostri
9. Pravé křídlo našeho
vojska jest od nepřátel pře exercitús ab hostibus supe
máháno. — Vůdci bylo rátur. — Duci núntiátum
oznámeno, že pravé křídlo est || dextrum cornů nostri
našeho vojska jest od ne exercitús ab hostibus supe
rárí. —
přátel přemáháno. —
10. Terra in quinque par
10. Země se dělí v pět dí
těs dividitur. — Terram in
lů. ——Víme, že se země dělí
v pět dílů. —
quinque partěs dívidí || sci
mus. —
ví, že města a pole jsou
pustošena válkou? —
6. Pracovití rolníci orají
pole.
Vidíme, že pracovi
tí rolníci orají pole. —

|132.ů|0|16.

— Přeložtedo latiny! — (Vizstr. 280!)

O pávovi. Páv, (jsa) nespokojen překrásnými barvami svého
peří, požádal si Junonu za slavičí zpěv. Tehdy Juno pravila: »Vy
všichni máte určité dary přírody, ty (máš) pestrost a krásu barev,
orel (má) sílu, slavík (má) zpěv, havran (má) věštecký dar.<<—
Páv, rozkládaje peří jeřábovi, pravil: »Jaká (jak veliká) jest
má krása!<< — Ale jeřáb letě do výše vece: »Jaká (jak veliká) jest
má hbitost !<<—
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| Slovník. _ (K 25—30. hodině.) |
aberró, áre, dví, átum, 1., a) od
bočovatí, zablouditi; odběhnou
ti, zaběhnoutí se; |:) odchylo
vati se, odbočovati, míjetí cíl,
míjeti se cíle
acceptus, a, um, a) (particip.
perf. passiv. slovesa accípíóz)
přijatý, obdržen(ý); b) vlídně,
laskavě přijatý; Vítaný, milý,
vzácný, oblíbený
accipere iniůriam, viz íníúría
accubó (adcubó). (376, 1-. ležeti
(při něčem, u něčeho); (pří

jídle) za stolem ležeti, stolo
vati; (Římané při jídle leželi
na pohovkách)

adfírmáre: affírmáre
adsentátor: assentátor
aegrótus, a, um, churavý, chorý,
nemocný
afferó (nůntium), přináším zprá
vu, (po)dávám zprávu, ozna
muji, zvěstuji, zpravuji
affirmó, áre, áví, átum, 1., a)
tvrditi, utvrzovati; b) potvrzo
vati, stvrditi; c) tvrditi, jistiti,
ujišťovati,ubezpečovati; d) do
tvrditi; alíquíd pró certó affír
máre, něco vyhlašovati za ji

sté, za pravdu; ut adfírmátur,
jak se tvrdí; spem adfírmáre,
v naději utvrzovati, posilovati
aliquantó, o něco, o hodně
alumnus, i, m. (II.), a) chova
nec; žák; b) mladé dobytče

amphitheátrum,í,n.,amfit(h)eatr,
kruhové divadlo pro štvanice
dravé zvěře & šermířské (gla

diátorské) zápasy; nejstarší

amfiteátr stojí v Pompejích
(z 1. století př. Kr.); upro
střed amfiteatru byla obyčej
ně elipsovitá arena, pokrytá
pískem, kolem bylo značně
zvýšené hlediště. Jeho sedadla,
stupňovitě kolem dokola v kru
zích vedená, byla rozdělena
uličkami, k nimž se vcházelo
z chodeb, osvětlených arkáda
mi. Nejnižší sedadla byla pro
císaře a úřady, nad nimi pro
senátory, nejvýše pro lid, Nej
větší amfiteatr, zvaný Colo
seum, založený od císaře Ve
spasiána, dokončený jeho sy
nem Titem, stojí v Římě; měl
87.000 sedadel a v jeho areně,
napouštěné vodou, se odehrá
valy í námořní bitvy.
Ancus Március, Ancí Márcíí, m.

(II.), Ankus Marcius, čtvrtý
král římský, jehož vláda byla
kladena do 2. polovice 7. sto
letí př. Kr.; vnuk Numy Pom
pília; podrobiv Latiny usídlil

prý je na Aventinu; opevnil
vrch Janikulum na pravém
břehu Tiberu, spojil oba břehy
kolovým mostem a založil pří—

stav v Ostii.
animus, (str. 69); homó důrí ani
mí, (genitiv vlastností, quali
tatís), člověk tvrdého, necitel
ného srdce
ante, (víz Ablativ míry časové,
str. 270, 271)
apertum est, (I, 406), jest zjev
né, zřejmé, patrné; jest na
bíle dní
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appáret, ěre, 2., (I, 372), jest
zřejmé, patrné; vysvítá, jest
najevě, jest na bile dni
apud scriptórem est, jest u spi—

sovatele : jest ve spisech spi

sovatelových
aquaeductus, viz ductus
argenteus, (I, 388), stříbrný, ze
stříbra
armátí, órum, m., (I, 234), ozbro
jenci, vojíni
as, assis, m., (I, 349), as (řím
ský peníz). — V nejstarších
dobách byl u Římanů výměn
ný obchod jako u jiných ná
rodů, při němž hlavním pla
tidlem byl dobytek, pecus; od
tud jméno peněz pecúm'a. Pro
pohodlí výměnným prostřed
kem později byly kusy mědi,
zprvu neražené a při výměně
odvažované, t. zv. aes rude;

(pendere :

vážiti i platiti).

Později byla váha i cena kusu
mědi, jenž byl v podobě prutu
nebo cihly, zaručena vyraže
ním nějakého znaku (na př.
obrazem býka, berana a pod.);
to bylo aes signátum. První
penize vlastni byly zavedeny
za dob decemvirů (kol. r. 450
př. Kr.). Jednotkou měny byl

as, který vážil římskoulibru:

273 g (as lžbrális, peníz mě
děný s přísadou asi 1/5sínu &

aeris nebo jen aeris; na př. de

cem milia gravis aeris :

10.000 assů. Váha i cena assu
stále klesaly, zejména zavede
nim stříbrné měny asi z r. 269
př. Kr. Od té doby byly tyto
stříbrné mince: děnárius : 10
assům, později 16 lehkým as

sům:

quinárius:

5 assům,

později 8 lehkým assům;. sě
stertius : 21753
assům, později
4 lehkým assům. — Sěstertžus
(nummus) byl nejběžnější pe
níz, podle něhož se počítaly
všechny peněžité částky; obec—
ně byl zván slovem nummus
(peníz) a označován IIS, t. j.
duo assěs et sémis : 21/2
assu, později označován HS.
Podle něho se počítaly i větší
částky peněz, při stech tisících
a milionech vynecháno i cen—

te'na milia, ježto se to ze smy
slu vyrozumělo. — Základem

římské váhy byla libra; stará
libra, na niž se zakládala vá
ha peněz a objemových měr,
vážila 273 g; asi v době, kdy
se začaly raziti stříbrné pe
nize, byla zavedena nová libra
(327.45 g), jež měla 12 uncií

(ůncia : 27.28g).
assentátor, óris, m- (III.). (PO
dlý) lichčtm'k, pochlebnik, pa

tolizal

olova). As se dělil na 12 uncií
(únoia); jeho části byly: sé— assuěscó (adsuěscó), is, cre, 3.,
[* as-své-skóL a) zvykati (si),
mis : 1/2 assu či 6 uncií,
přivykati (si) (něčemu); b)
triěns : % assu či 4 uncie,
zvyknouti (někomu), oblíbiti
quadráns : IAassu či 3 uncie,
si (někoho); c) [zřidka pře
sextáns : 1/aassu či 2 uncie.
chodné :] navykati, zvykati
Při počítání byl as označován
(někoho něčemu)
obyčejně genitivem gravis
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at, (spojka),a) než, nap roti

tomu, ale, avšak, zato
však;

b) [uvádí námítku,

kterou mluvící sám vyslovuje :]
než (: než někdo namitne,
řekne snad někdo); o) [uvádí
námitku, kterou mluvící vy

balnea, órum, n., nebo: bal
neae, drum, f., lázně (místo
zařízené ke koupání)
belló, (str. 88); prímó belló Pú
nícó, (str. 88), (I, 443), (vede
na v 1. 264—241 př. Kr.)

benigně, (příslovce), a) dobro
vrací:] ale (:ano, ale já na
tivě, laskavě, ochotně, blaho
mítám, já zase pravim); (1)
volně; b) dobročinné, hojně,
štědře
[při přechodu k novému od—
stavci, má—lise vyjádřiti údiv,
bibliothěca, ae, f. (I.), knihovna
nevole a. pod.:] ne ž, avš ak,
cardinália (numerália), n. plur.
ale
(III. ), základní číslovky
auctóritás, (I, 319); (viz obtem certus, a, um, a) ustanovený,

peráre)

rozhodnutý;

audítórium, íí, n., a) posluchár
na; b; posluchačstvo
augurium,

ii, 11- (II—), a) pozoro—

váni a výklad znameni z letu
ptáků, ptakopravectví, ptako
věštba; b) věštné znameni da
né letem ptáků; (vůbec:) věšt
né znamení, předzvěst; c) věš
tění, předpověď, věštba; tu
šení, předtucha; d) umění věš
tecké, dar věštecký
Aurěliánus, í, m., Aurelián
(Aurélianus Lůcius Domitius) ,
římský císař v 1. 270—275 po

Kr., poctěný od senátu titu
lem restítútor orbís (obnovitel
říše); náleží mezi nejznameni
tější římské císaře
aureus, (I, 389), a) zlatý, (ze
zlata); b) zlatem zdobený, po
zlacený; c) zlatý, zlatobarvý,

zlatožlutý,

zlatoskvoucí;

d) zlatý, drahocenný, výtečný,
znamenitý; půvabný, luzný,
milostný
balneum, (balineum), í, n., a)
koupelna; b) koupel, lázeň;

jistý,

určitý,

(přesně určený); b) (o oso
bách:) jistý, bezpečný, spo
lehlivý, hodnověrný; c) jist
(něčím), dobře zpraven (o ně
čem); d) (o věcech:) jistý,
bezpečný, patrný, zřejmý, ne
pochybný, nesporný; aliquem
certiórem facere (dě aliquá ré
nebo s vazbou akus. s ínf.),
někoho zpravovati, zpraviti (o
něčem), (že...); někomu (po)
dávati zprávu (o něčem), (že
. . -); certum est, jest jisté. De—

pochybné, nesporné
Christianus, a, um, křesťanský;
Chrístíání, órum, m., křesťané
cšrcumdó, dare, dedí, datum, a)
postaviti, nastavěti kolem (ně
čeho); obehnati; opásati; b)
obklopovati, obkličovati, ohra
zovati; círcumdatus sum, byl
jsem obklopen, obklíčen, ohra
zen, obehnán, sevřen
circus, í, m. (II.), a) kruh; b)
závodní dráha, závodiště, cir
kus, (širá, obdélná plocha, na
obou. koncích okrouhlá). —
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V cirku se konaly jízdní závo cónstáre ex ae're, (I, 390), sklá
dati se, býti z mědi
dy. V Římě bylo několik cir
ků; nejslavnější a největší cónstat, áre, 1., jest ustáleno,
z nich byl Circus máan'mus
jest věc jistá, je s t 2 ná m o;
v údolí mezi Palatinem a
inter omněs cónstat, všem jest
Aventinem; zřídil prý jej král '
známo, jest (vše)obecně zná
Tarquinius Priskus. Jiný cir
mo
kus byl zřízen r. 221 př. Kr.

v jižní části Martova
circus Fláminžus.

pole,

cógó, is, ere, 3., a) sháněti do

hromady,shromažďova
ti;

b) sháněti, sbirati, svolá

contendere, (I, 500) ; contendó

s présentnim infinitivem, (str.
283, 2.84)

convicium, ii, n. (II.), a) křik.
hluk, povyk, lomoz; b) hádka,

hašteření; c) lání, nadávka,
vati (k poradě); (penize) shá—
hana, hanlivá slova, potupná
něti, vybírati; c) spojovati, slu
slova, rouhání; d) domluva,
čovati; d) vháněti (do těsného
výčitka, důrazně napomenutí
prostoru), vtlačovati, vecpati,
zúžovati, tísniti; e) doháněti, Coriolánus, a, um, koriolský;
nutiti, donutiti, při (Corioli bylo město v Latiu;
nutiti; f) uzavírati, souditi
podle tohoto města obdržel
Gnaeus Március příjmi Corio
collěgium, di, n. (II.), a) spolu
lánus); Coriolánus (Koriolá
působení V úřadě, spoluúřado
nus), patricijský hrdina řím
vání; spolupůsobení; b) sou
ské legendy, jehož jméno bylo
druhové, kollegium; sbor; c)
spojeno s dobytím města Ko
společenstvo, družstvo, bratr
riol prý r. 493 př. Kr. Pro své
stvo, spolek; cech; politický
nepřátelství proti tribunům li
spolek (klub)
du byl vypuzen z Říma, odešel
computó, áre, dvi, átum, 1., vy
k Volskům, postavil se jim
počisti; sečísti; zúčtovati
v čelo a vedl je proti Římu;
conclůdó, is, crc, 3., a) zavřiti,
dal se však uprositi poselstvím
uzavřiti; uzavírati; b) obsáh
římských pani, vedených jeho
nouti, shrnouti; c) uzavřiti,
matkou Veturii a jeho manžel
skončiti, přivésti ke konci; d)
kou Volumnií a odtáhl; za tu
(logicky) uzavírati (něco z ně
to-zradu na Volscich byl od
čeho); souditi; činiti závěrek;
tamního svého hostitele Attia
dokazovati, dovozovati
Tulla zabit; pověst o Koriolá
congregó, áre,ávž, átum, 1., (spo
novi zpracoval v tragedii Sha
jovati ve stádo), shromažďo
kespeare
vati, sháněti, shloučiti; con
gregári, sdružovati se, spojo cum, (t. zv. inversum, s indik.
perf. a histor. prés.), když tu;
vati se, shromažd'ovati se,
shlukovati se
když
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cupiditás glóriae, (I, 364), tou
ha po slávě
custódia, aa, f. (I.), a) dozor,

stráž, ochrana; ad custódiam

corpom's habara, míti za ži
votní stráž; b) (plur. :) stráže,
hlídky; o) stráž, dozor (ome
zující osobní svobodu), vazba,
vězení; a) strážnice; vězení,
žalář
Dámoclěs, Dámoclžs, m. (III.),

Damokles, (dvořan syrakuské
ho tyrana Dionysia Staršího)
Darěus, (I, 425); Darěus C'odo

mannus, Dareios Kodomanos,
poslední král říše staroperské,
vládl kol r. 336—330 př. Kr.;

byl poražen Alexandrem Veli
kým u Issu r. 333 a u Gauga
mel r. 331, byl zajat a na ústu
pu zavražděn od satrapy bak
trijského Béssa
dě, (I, 74, 75), (o příčině.? pro,
z, ze; ad da" causá, z té příči

ny, proto
děfendó, is, ara, 3., (I, 335), a)

odrážeti; odrážeti útoky, klá
sti odpor; stavěti se na obra
nu; b) (d. aliquam nebo aliquid
ab allquó nebo contrá aliquam
nebo advarsus aliquam), brá
niti, hájiti, chrániti (někoho
od někoho, proti někomu, před

někým); urbam d., chrániti,
hájiti města; 0) hájiti (před
soudem); d) (před soudem)
tvrditi, uváděti na obranu; há
jiti se tím, že . . .
děfěnsió, žónis, f. (III.),

a) há—

jení, obrana; b) hájení (před
soudem), obrana (před sou

dem); c) obhajovací řeč; d)
důvod k obraně
děnárius, il, m. (II.), (gen. plur.
děnárium), (děnáržus num
mus), denár, stříbrný římský
peníz; původně se rovnal 10
assům; (viz as); původně vá
žil 4.55 g, později 3.9 g, Nero
snížil jeho váhu na 3.41 g.
děsistč, is, ara, 3., ustávám, pře
stávám, upouštím (od něčeho),
nechávám (něčeho); (viz str.
284)
děterrěre, (I. 481. 484); ab Offi
ció dětarraor, dávám se od
strašovati, odvraceti od povin
nosti; upouštím od povinnosti _
deus, (I, 106, 107); dural dlí,
(zlatí bůžkové), zlaté sochy
bohů
dímicó, ára, ávl, átum, 1., a) po
týkati se, zápasiti, biti se; b)
bojovati, zápasiti; c) namá
hati se, usilovati; dimicára dě
aliquá ra', (dě imparžó), bojo

vati o něco (: k dosažení ně
čeho), (o nadvládu); dlmicára
pró aliquá ré, bojovati za ně
co, pro něco (: k ochránění

něčeho)
Dioclě'tiánus. 5; m- (II-). Diokle

cián, (Gaius Aurélius Valerius

Dioclětiánus, žil v 1. asi 243—
316 nebo 313, římský císař
v 1. 284—305); narodiv se ja

ko syn illyrského propuštěn
ce, postupoval ve vojenských
hodnostech od píky až na ve
litele císařské tělesné stráže;
po zavražděni císaře Numeriá
na byl u Nikomédie zvolen od
vojska císařem.
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padnouti, vyřititi se, vyraziti,
c) povznésti se (vzhůru); d)
ujíti, uniknouti; růs ex nrbe
ěvoláre, učiniti, podniknouti
dividč, is, ere, 3., a) oddělovati,
výlet z města na venkov
odlučovati; b') odlišovati, roz—
lišovati, dělati rozdíl; c) roz
expendó, ís, ere, 3., vypláceti (o
dělovati, děliti; d) tři penězích); expěnsus, a, um,
diti, rozvrhnouti, uspořádati;
vyplacený
e) rozdvojovati, rozštěpovati; explieó, áre, áví, dtum, (u bás
f) rozdileti, rozdávati, rozdě
níků též perf. explícuí, supi
lovati, podělovati; (* dývídó,
num explícítum),
a) rozvi—
dývidere)
nouti (něco na plocho), roz
ductus, 123,m., (IV.), a) tažení;
ložiti, rozestřiti; b) (ve vojen
b) vedení; o) vedení, vůdcov
ství jednotlivé oddíly:) rozvi
ství, velení; aquae ductus, (ve
nouti, rozestaviti; _c) vyplésti,
dení vody :) vodovod
vyprostiti (někoho z něčeho);
dum, (spojka), a) zatím co;
d) uvésti v pořádek, spořá
mezitím co; b) [tak dlou
dati; e) usnadniti; f) (2 pře
ho...] pokud; dokud;
kážek, :: nebezpečenství:) vy
airuó, is, ere, 3., a) zbořiti, roz—

bořiti; b) bourati, strhnouti;
zničiti

o) [dotědoby...]až;

až

konečně; dokud ne; d) až by;
dokud by ne; aby zatím; 0)
jen když; jen jestliže; jen aby;
jen at'
ě, ex, (I, 132, 133), (též o času,
k označení začátku nebo trvá

ní:) od; ex Augustí aetáte,
od doby Augustovy; ex eó
tempore, od toho času; ex lon
gó, odedávna
eburneus, a, nm, a) ze slonovi
ny; díí eburneí, sochy bohů
ze slonoviny; b) bělostný jako
slonovina; o) sloní, slonu pa
třící
ěmptor, óris, m. (III.), kupec
ěnumeró, áre, dví, átum, 1., a)
vypočítati; b) řadou uvésti,
v řadě za sebou uvésti
ěvoló, fire, dví, átuní, 1., a) vy
letěti, vzle-těti (do výše), le
těti do výše; b) vylítnouti, vy

prostiti, zachrániti; g) (od—
straněním překážek něco :)
provésti, uvésti ve skutek, vy
konati; h) (slovem, písmem:)
vyložiti, vysvětliti, objasniti ;
rozluštiti, rozřešiti
explórátor, (I, 320) ; explórátó
rés, um, m., výzvědné hlídky,
(jizdni čety vojenské, určené
ke zkoumání krajiny a podá
vání zpráv o nepříteli; roz
vědky)
facere iniůriam, viz íníúría
facere iter, viz íter
fáma, ae, f. (I.), a) pověst, vy
pravování, zpráva, podání,
tradice; b) pověst, úsudek,ve
řejné mínění, (hlas lidu); o)
dobré. pověst, dobré jméno,
čest, sláva; fáma alícuíus reí,
fáma dě ré, pověst o něčem;
fáma est, jest, jde pověst; vy
pravuje se, mluvi se, povídá se
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fatígó, dre, dvi, dtum, 1., a) pro
háněti,štváti, uhnati; I)) u n a
, Vo v a t i, truditi, utrmáceti,
mořiti, vysiliti, oslabovati; c)

naléhati, dotirati (na někoho),
doléhati, obtěžovati;

překoná—

vatí, zdolávati; d) mořiti, t r á

piti, týrati, soužití, pro

následovati ; znepokojovati ;
těžce doléhatí
facile iter, (str. 132), pohodlná
cesta
fortůna belli, (I, 122), válečné
štěstí
fulgurat, áre, dvit, 1., blýská se
glóriósus, (I, 220). ješitný
gnárus, a, um, a) znalý, vědo
mý (něčeho); b) (s vazbou
akus. s inf.:) věda, že.. .; c)
zkušený; d) známý
haběre, (I, 271); aliquid sapien
tis habe'tur, něco se pokládá
za věc, znak, vlastnost mou
drého člověka;

114—50 př. Kr.; z jeho děl se

nezachovalo nic.
humilis, (II, 133); vir humilis,
muž nízkého původu, nízký ro
dem
iactó, dre, dvi, átum, 1., a) há
zeti, metati; pohazovatí; zmi
tati (něčim), pohybovati (ně
čim), potřásati; b) (řeči ně
co) přetřásati; stále, často
mluviti (o někom, o něčem);
convícia in aliquem iactáre, pro—

něco prozra—

zuje moudrého člověka, (viz
genitiv přivlastňovaci, str. 261)
Helvětií, órum, m., (I, 288)
Hěrodotus, i, m. (II.), Herodo
tos (z Halikarnassu, slavný
řecký dějepisec, žil v l. 484 až
404 př. Kr.); napsal řecky dě
jepisné dilo „Historiai“, jež
později bylo rozděleno na 9
knih; vypravuje tu o válkách
asijskoevropských od mythíc
kých dob až po dobytí města
Séstu (r. 477 př. Kr.) a do vy
pravování vkládá výklady o
dějinách a poměrech jiných
národů ve formě episod.
historia Graecórum, (I, 150). řec
ké dějiny
—

Hortěnsius, ii, m. (II.), jméno
římského rodu; Quintus Hor
tc'nsius Hortalus, římský řeč
ník, proslulý vrstevník a sok
řečníka Marka Tullia Cicero
na, konsul r. 60 př. Kr., hlav
ní zástupce umělkovaného &
pathetického řečnického slo
hu asijského v Římě; žil v 1.

nášeti, hlasitě vykřikovatí
hanlivá, potupná slova, na
dávky proti někomu
ignóráre, (I, 319); nón ignóró,
ne nevim : dobře vím; ne ne

znám : dobře znám

ílicó, ihned, v tom okamžiku
ille, (str. 36); (zájmenem »ille<<
se označuje osoba nebo věc
všeobecně známá, proslavená;
v tom případě se toto zájme
no zpravidla klade za substan

tivum; je-li substantivum opa
třeno adjektivnim přivlastkem,
klade se toto zájmeno mezi
adjektivum a substantivum;

význam:): onen slavný,
známý, pověstný; Sócra
těs ille :

(onen) slavný So

kratGS; praeclárum illud Soló

nis, onen slavný výrok Solo
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nův: illud Hěsioděum, proslulá
výpověď Hesiodova

illecebra, ae, f. (I.), nástraha,
vnadidlo, vnada, lakadlo; ille
cebra pecca/ndi, lakadlo ke
hřešení, ke hříchu
imperium-, (I, 140), nadvláda
impůnitás, átžs, f. (III.), bez

trestnost, jistota před trestem
in, (viz žactáre)
incendó, is, cre, 3., a) zapalova
ti, zapáliti, spáliti; b) osvětlo
vati, ozařovati; c) rozněcovati,
podněcovati; roznítiti, vznítiti
lndicus, a, um, indický
iniůra, ae, f. (I.), [* in-jů-ri
(j)a], a) bezpráví, křivda, pří
koří; b) urážka; c) věc nabytá
neprávem; d) pomsta za bez
práví; o) porušení; iniúržam
accipere, (u)trpěti křivdu, bez
práví; iniúriam facere (infer
re, impónere ) , (u )činiti křivdu,
bezpráví
innátus, a, um, vrozený; alicui
žnnátum est, někomu jest vro
zeno
insula, ae, f., (I, 42), a) ostrov;
b) (v Syrakusách:) městská
čtvrt, ležící na ostrově; c)
(v Rimě:) komplex budov,
blok nájemních domů nebo je
den nájemní dům, stojící osa
motě; »ve starém Římě slul
tak o samotě stojící komplex
několika budov, nebo (a to
obyčejně) dům obsahujíci byty
nájemné a oddělený ulicemi od
ostatních stavení. O činžov
ních domech v Římě činí se
zmínka již r. 456 př. Kr. Jest
zřejmé, že majíce poskytovati

obydlí mnohým rodinám a
jednotlivým osobám byly jinak
stavěny než domy rodinné,
v nichž majetník sám s rodi
nou a služebnictvem přebýval.
Zdvihaly se do výše několika
pater, zvláště když na počát
ku doby císařské hrnulo se
obyvatelstvo ze všech končin
do Říma, takže císařové Au
gustus a Traianus uznali za
dobré obmeziti jejich výšku
zvláštním nařízením na 70 a
60 stop (stopa : 0.296 m).
Nemajíce svrchního světla by
ly opatřeny okny a do jednot
livých pater často vedly scho—
dy přímo z ulice. Mnohdy byly

tyto domy stavěny s neoby
čejnou povrchností a lehko
vážností, takže zřícení domů
v Římě nebylo nic neobyčej
ného; kromě toho řádily časté
požáry a proto podnikatelé
hleděli stavěti co nejlaciněji a
brali nájemné co nejvyšší, aby
se pojistili proti možným ztrá
tám.<< (O. S. N.)

intellegó, is, ere, 3., a) vnímati
rozumem, poznávati, pochopi
ti, domysliti se, dovtípiti se,
usouditi; b) rozuměti, poroz
uměti; c) mysliti si, předsta
viti si; intellegitur, pochopuje
se, usuzuje se
interfició, is, ere,3., usmrtiti, za

vražditi, zabiti; utratiti, sko
liti; (o věcech:) zničiti

invius, a, um, neschůdný; nepři

stupný
Issus, i, f. (II.), Issos, přímořské
město asijské na hranici Kili
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kie a Syrie, proslulé vítězstvím
krále Alexandra Velikého nad
perským králem Dareiem r.
333 př. Kr.

iter, (I, 219); iter per provin
ciam facere, konati pochod,
táhnouti provincii; (viz: per)
iuvat, áre, 1., těší, líbí se; iuvat
mě ire, rádu jdu
Iacus, 123,m., (I, 295), a) jezero;

b) močál, stojaté. voda; c) (vů
bec:) voda, pramen, zdroj,
proud, rybník a pod.; (1)nádrž

ka; kašna; e) kád'
lateó, és, ěre, 2., a) býti skryt,
ukryt, schován; skrývati se,

ukrývati se, schovávati se; ta
jiti se; b) býti, žití v ústraní;
c) býti nepozorován, neznám,
tajný; aliquid mě latet, něco
jest mi neznámo, tajno
Ievitás, citis, f. (III.), a) lehkost;
hbitost, pohyblivost; b) nepa
trnost, malichernost, nezávaž
nost, bezvýznamnost; 0) po
vrchnost; d) lehkovážnost, leh
komyslnost; e) vrtkavost, ne
stálost, těkavost
libra, ae, f. (I.), a) dvouramen

né váhy;

b) libra (: jed

notka váhy v Italii & na Si
cilii); v nejstarších dobách
libra, na níž se zakládala váha

diny: Calvi, Vari, Crassi, Ma
cri, Lůcullí, Múrěnae, Nervae,
Sacerdótěs; pověstný svým
bohatstvím & labužnictvím byl
Lúcius Licinius Lúcullus, kon
sul r. 74 př. Kr., vítěz ve vál
kách s králem Mithridatem,
protivník Pompejův; byl to
muž nesmírně bohatý, jenž žil
podle toho; odtud příslovečný
výraz >>lukullské hody<<

lůna plěna est, (I, 241, 141), jest
úplněk, měsíc je v úplňku

lůstró, áre,ávi,átum, 1., a) očiš
t'ovati; posvěcovati ; b) konati
přehlídku vojska, přehlížeti;
c) prohližeti, pozorovati, do
hlížeti, hleděti, zírati (na ně
co); d) procházeti; vitam am“
mó lilstráre, přehlížeti, zkou
mati v duchu život, uvažovati

v duchu o životě
maiestás, átis, f. (III.), a) veli
kost, vznešenost, důstojnost;
b) svrchovanost
manifestus, a, wm, a) při činu do
padený, postižený, usvědčený;

b) makavý, zřejmý, patrný,
nepopíratelný; manifestum est,
jest zřejmé, patrné, nepopíra
telné

Március, jméno římského rodu;
Ancus Március, dle pověsti
peněz (as librális : libra),
čtvrtý král římský; C'n. Már
cius Coriolánus
vážila našich 273 g; od dob,
kdy se začaly raziti stříbrné marmoreus, a, um, a) mramoro
penize, 1 libra :: 327.45 g
vý, z 'mramoru; b) jako mra
Lůcullus, i, m. (II.), rodinné jmé
mor lesklý, bělostný
no v rodě Liciniů; >>Licinius<< mátůró, fire, dvi, átum, 1., a)
bylo jméno plebejského řím
činiti zralým, k zralosti při
ského rodu, jenž pocházel z
váděti ; b) urychliti, uspíšiti;
Etrurie; náležely k němu ro—
c) jednati včas; (mátůró ve
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spojeni s présentnim infiniti
vem, viz str. 283, 284)
memoriae próditum est, (paměti

jest odevzdáno :) připomíná
se, vypravuje se, jest zazna
menám; memoriá próditum est,
jest zachováno (ústním) po
dáním, v podání; jest, zacho
valo se ústní podání
mentió, iónis, f. (III.), zmínka;
mentiónem alicuius rei facere,
učiniti zmínku, zmíniti se o ně
čem; mentió iacta est, zminka
byla učiněna, se stala
mercennárius, mercěnárius, (1,mm
a) námezdný, najatý; b) pod
placený, koupený, zaplacený;
mercennárius, ii, m., najatý
člověk; nádeník ; námezdnik ;
(námezdný vojín)
metrum, i, n., metr (naše mira)
ministráre cibčs, (I, 392), podá
vati pokrmy
mittere ad aliquem, (I, 336), po
slatí zprávu, vzkaz, dotaz (a
pod.) někomu; někomu vzká

zati

móbilis, e, 2., a) pohyblivý; b)

nestálý, měnlivý, vrtkavý

monumentum, i, n., (1. 463), a)

památka, pomník; b) socha;
monumenta equitum, jízdecké
sochy; c) znak, známka, dů
kaz; d) památka, dokument,
paměti
moveor

precibus,

(I, 463. 485,

486), dávám se dojmóuti, po
hnouti prosbami
můrus, 5, m-. (I, 217). a) zeď
(vůbec) ; hradební zeď; múri,
hradební zdi, hradby; b) ná
sep; c) záštita, ochrana
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nátálí

diě (I, 501), (II, 86)

nec tamen : a přece ne
neque tamen : a přece ne
nómen, (I, 219); alicui nómen
est někomu jest jméno, někdo
se jmenuje
nómináre aliquem beátissimum,
(I, 501), (vazba 2 akus., viz II,
str. 105), někoho nazvati nej
šťastnějším
notó, áre, dvi, átum, 1., a) ozna
čovati, poznamenávati; zna
menati, psáti, značiti; b) vní
mati, pozorovati, viděti; c) u
děliti důtku (censorskou); po

kárati

nótum est, jest známo
noxius, a, um, a) škodlivý, ško
du působící; b) vinný, provi
nilý, trestný; noxii, noxiórum,
m., vinníci, provinilci
numerále, n., číslovka; numera
lia. cardz'nália, základní číslov
ky; numerália órdinálfia, řado—

vé číslovky
nummus, ?, m. (II.), (gen. plur.
nummum), a) peníz, mince;
(plur.: ) penize; b) stříbrný

římskýpeníz sestercius

nůtrire, (I, 367); nútriri, býti ži
ven, živiti se; býti vychováván
observáre praecepta medici, dbá
ti, šetřiti lékařských předpisů;
zachovávati, plniti lékařovy
předpisy; (str. 123)
obsideó, és, ěre, 2., a) obkličiti,
obléhati, oblehnouti; b) míti

obsazeno, zaujimati; c) uvá
děti v tíseň, tísniti, svírati;
d) čihati (na něco)
obtemperáre, (I, 62); auctóritáti
alicuius obtemperáre, podlé
-—_

hatí, podrobovati se něčí váž
nosti, něčímu vlivu
oportet, ěre, 2., (neosobně slo
veso), sluší se, jest slušno,
jest žádoucí, má se, dlužno, jest
vhodné; oportet ěligere, dluž
no, jest vhodné, má se voliti,
(podmětný infinitivu
lěgem
brevem esse oportet, (vazba
akus. s inf.), jest žádoucí, aby
zákon byl krátký; zákon má
býti krátký; mě ipsum aměs
oportet, (věta ko-njunktivni),
sluší se, abys miloval mne sa
mého; máš milovati mne sa
mého
órdinália (numerália),
řadové
číslovky
párěre necessitátí, (I. 271), POd
dávati se, podrobovati se nut
nosti, nevyhnutelnosti
paró, áre, dví, átum, 1., a) při
pravovati, strojiti, chystati, ho
toviti; konati přípravy; iussa
paráre, prováděti rozkaz; b)
připravovati se, strojití se. (k
něčemu); c) chystati se, za
mýšleti, obmýšleti; d) hodlati,
chtíti, odhodlati se; e) chysta
ti, zaříditi, stanoviti; f) opa
třovati, zjednávati (si), získá
vati (si), nabývati; parátus, a,
um, 1. připravený, získaný,
nabytý; 2. uchystaný, jsoucí
při ruce; 3. ochotný, oddaný;
4. přichystaný, odhodlaný, roz
hodnutý, hotový; 5. vypravený,
vystrojený, vyzbrojený; 6. ho
tový k boji; parátus sum, jsem
odhodlán
pars urbis, (I, 348), část města;

městská čtvrt

peccáre, (I, 421); žllecebra pec
candi, (viz illecebra)
pecůnia, ae, f. (I, 77, 78, 436),

[peců : dobytče, dobytek], a)
jmění, -majetek; b) peníze;- c)
(někdy:) mince, peníz; d)
(zosobnění-) Mamon
per, (I, 182, 420); per tótam hie
mem, po celou zimu; iter per
plánitiem, cesta po rovině;
(Viz Výše >>iter<<)

pěs, pedis, m., (I, 194), a) noha;
b) krok, chůze, běh; c) stopa

(: 29.6 cm :

% dvojkroku,

passus); d) (v lodnictvi:) pla
chetní lana (u spodních cípů
plachty); e) (v metrice:) sto
pa, takt; rozměr, míra, rytmus
Plataeěnsis, 8, 2.. platajský; Pla
taeěnsés, ium, m. (III.), Pla
tajané, Platajští, (obyvatelé
'městečka Plataj v jižní Boio
tii ve středním Řecku; I. 464);
(protože Platajští pomáhali
Athéňanům v bitvě u Mara
thonu r. 490 př. Kr., Peršané
r. 480 spálili Plataje; r. 479
Řekové vedení Pausaniou po
razili u Plataj Peršany veden
Mardoniem)

pluit, ere, 3., prší
plánitiěs, plám'tiěž, f. (V.), ro
vina, pláň, planina; rovná plo
cha; (* plánycijés, plányc'ijóji)
pónó, is, ere, 3., a) klásti, (uklá—

dati, pokládati, rozkládati
předkládati, skládati); usazo
vati, posazovati; stavěti, (po
staviti, rozestaviti ), umístiti;
b) stanoviti; ustanovovati; ur
čiti; c) usaditi, utišiti, uspořá
dati, urovnati; zaříditi; d) ve
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túrus, 1., (viz I, 375), ručiti,
řejně vystaviti, vydati, vyhlá
zaručiti se, býti odpovědný
siti, vyložiti; o) stavěti, vysta
věti, budovati, zřizovati, zaři praesum, praeesse, praefui, prae
futúrus, (alicui), a) býti v čele,
zovati, zakládati; f) klásti,
veleti (někomu), míti velení
pokládati, počítati (za něco);
g) tvrditi, vyjádřiti se, vyslo
(nad někým) ,' b) (alieni rei)
viti mínění, zásadu, uznávati,
býti v čele (něčemu), říditi,
souditi
spravovati (něco), vladnouti
(něčemu, nad něčím) ; c) chrá
portendó, is, ere, 3., věštiti, před
niti, ochraňovati
povídati, býti předzvěstí, býti
znamením; (znamením, ze zna Praga, ae, f. (I.), Praha, hlavní
meni) ohlašovati, hlásati, uka
město Československé repu
zovati
bliky
prímum — deindo — tum — děni
possideó, ěre, 2., a) míti v držení;
que, nejprve ——potom — po
býti v držení (něčeho); držeti,
tom — konečně
míti; b) míti v moci, ovládati,
pro nummis, (I, 336), místo pe
vládnouti (něčím) ; míti
něz; jako peníze; za peníze
post, (příslovce), potom, později;
příště, budoucně, (viz též Abla psalmus, i, m. (II.), žalm
tiv míry časově, str. 270, 271) půblicus, a, um, a) národní, obec
ní, státní, veřejný, úřední; b)
posteá, (I, 443), potom, poté,
od obce, jménem obce, z usne
později
seni obce, z rozkazu obce; ná
posteritás, átis, f. (III-), a) bu
kladem obce; v zájmu obce;
doucnost, budoucí doba, bu
0) obecný, veřejný, všeobecný,
douci čas; b) potomstvo, po
všem přístupný, společný; d)
tomci
obyčejný, všední
prac, (předložka s abl.), a) Pyrrhus, i, m. (II.), Pyrrhus,
(mistně:) před; b) (v přirov
král v Epeiru, (307—272 př.
náni:) proti, vůči; c) (o pře
Kr.), známý svými boji s Ří
kážce:) pro, při; (rčení:) prae
many (r. 282—272 př. Kr.);
mě feró, dávám najevo; zjevně
Římany porazil u Hérakleie
(zřejmě, veřejně), ukazují, je
r. 280 př. Kr. a u Auskulla r.
vim, nezatajuji;
vyhlašuji,
279 př. Kr., což ho stálo tako
hlásám; stavím na odiv, chlu
vou
ztrátu na vojsku, že se
bím se
prý vyjádřil: >>Ještějedno ta
praoclárus, a, um, skvělý, zname
kové vítězství a je po nás ve
nitý, vynikající, výborný, vý
ta.<<Odtud rčení >>Pyrrhovo ví
tečný; přeslavný, velmi slavný,
tězstvíx. Ztratil život v poulič
proslavený, proslulý; památný
ním boji v Argu r. 227.
praestat, (I, 367)
quidem, 1. (jistící, zesilující: ) za
jisté, jistě, věru, právě; 2. (o
praestó, áre, praestití, praestá
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mezovací:) aspoň, ovšem; 3.
však; 4. (připouštěcí:) sice;
5. (vysvětlovací:) totiž, a to,
a sice; 6. (často se přeloží pří
klonným -t' nebo -ž, mnohdy
se do češtiny vůbec nepřeloží)
recipió, is, cre, 3., a) vziti zpět;
zpět dostati; vysvobodíti, za
chrániti; b) přijmouti, vziti; c)
dostati ve svou moc, dobýti;
a) přijmouti v ochranu; e)
vziti na se, převzíti; f) za
ručiti se; sě recipere : a) ode
brati se; b) ustoupiti; c) se
brati se, zotaviti se
recůsáre, (str. 212), a) odmít
nouti, odepříti; b) zpěčovati
se; 0) ohraditi se, protestovati
regió, iónis, f. (III.), a) směr;
b) hraniční čára, hranice; c)
světová strana; (1) krajina;
země, kraj; 9) obor; f) (1)Rí
mě:) městský okres, městská

čtvrt

rěs, (I, 299); domina rěrum, pa
ní, vládkyně světa
respondeó, ěre, 2., a) navzájem
slíbiti, dáti; b) odpovídati, od
větiti (slovy),- c) odpovídati,
souhlasiti, shodovati se, býti
přiměřený; (I, 272)
Rhěnus, i, m., Rýn, pohraniční
řeka mezi Gallií a Germanií,
vzniká ve švýcarských Al
pách, ústí do Severního moře;
Gaius Iulius Caesar přešel
přes Rýn r. 55 a 53 př. Kr. po

mostech mezi Bonnem a Ko
blenzem, po druhé o něco již
něji než po prvé; tím se začaly
římské výboje za Rýn.

Scythae, drum, m., Skyt(h)ové
(souhrnný název kočovných
národů na stepích jihoruských
a. středoasijských, původu zčá
sti íránského, zčásti snad
mongolského; v užším smyslu
název íránských kočovníků,
žijících V území od dolniho
Dunaje na sev.-východ až k ře
ce Donu, kteří se sami nazý
vali Skoloty
sěmis, sémissis, m. (III.), a) půl
assu, (Sámi-as); b) polovice;

c) sémissěs : 6 procent (úro
ku ročně, t. j. půl assu mě
síčně); (viz as)
servíre glóriae, (I, 367), sloužiti
slávě, snažiti se o zjednání
slávy
sěstertius, ží, m. (II.), gen. pl.
sěstertium, (vzniklo ze semís
tertius), sestercius, (stříbrná
mince římská, jež do r. 117
platila 2% assu, pak 4 assy);
značka HS (viz as, str. 246);
při základních číslovkách do
1000 stává nomin. séstertií, při
tisících genit. séstertium ;
z gen. plur. sěstertium vzniklo
substantivum střed. rodu, kte
ré označovalo >>1000sesterciů<<,

ale samo o sobě nebylo v uží

vání (decem sěstertia=10.000

sesterciů); (sestercius byl ra—
žen od r. 269 př. Kr., ale jen
občas, ze stříbra, v době cí
sařské až asi do r. 260 po Kr.
z mosazi, ale se stále klesající
příměsí zinku a stoupajícím
podílem cinu)
simulátió, iónís, f. (III.), a) pře
tvářka, licoměrnost, pokryt
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ství; b) předstírání, záminka;
amóris simulátió, předstírání
lásky; předstiraná, strojená
láska
simuló, áre, áfvž,átum, 1., a) na

podobiti; b) přetvářkou dávati
najevo; přetvářeti se, tvářiti
se; předstírati
situs, 118,m. (IV.), a) poloha,

položení;

b) stavba, vý

stavnost; c) plíseň, špína, rez,
ztuchlina; d) nečinnost, nečin
né ležení
soleó, ěre, solitus sum, 2., míti
ve zvyku, často konati; (bývá
ve spojení s prěsentnim infi
nitivem sloves, překládá se tu
příslovcem

>>obyčejně<<, infi

nitiv pak se překládá určitým
tvarem slovesným ; nebo se
sloveso soleó s infinitivem pře
kládá opětovacim slovesem, viz
Str- 283); dícere solet, říkává,
obyčejně říká; dícere solěbat,
říkával, obyčejně říkal; soleč
Iaudáre, chválivám, obyčejně
chválím

spectč, áre, dví, átum, 1., a) di
vati se, pohlížeti (na něco);

pozorovati (něco), spatřiti;
b) hleděti, míti zření (k ně
čemu), ohlížeti se (na něco),
dbáti (něčeho); c) zkoumati,
zkoušeti; d) hleděti dosíci (ně
čeho), mysliti (na něco), vy
hledávati (něco); e) cíliti, mí
řiti, vztahovati se; f) směřo
vati, býti obrácen (k něčemu)
spěs impůnitátis, (1,299), (98
nit. předmětný), naděje na,

v beztrestnost

studium Iitterárum, studii litte
řárum, (I, 141), studium, vě
decká činnost, vědecké za
městnání
subiectus, a, nm, a) (pod něčim
ležící); sousední; b) podrobe
ný, poddaný
sum magná auctóritáte, (ablativ

vlastnosti, qualitatis), jsem
(ve) veliké vážnosti:požívám
veliké vážnosti; mám veliký
vliv; mám velikou váhu, moc;
(I, 319)

summa, ae, f. (I.), a) nejvyšší
misto, hlavni bod, hlavní věc,
jádro; b) hlavní obsah, pod
stata, úhrn; c) souhrn; úhrn,
součet; počet, množství
suprá, (předložka s akus.), a)
(místně: ) nad (něco), nad (ně—
čím); b) (časově.-) před; c)
(o miře:) nad, přes
suspició est, (str. 7), jest pode
zřeni
tantopere, tak velice, tou měrou,
tolik; (tak horlivě, tak dobře
a pod.)
temeritás, át'is, f. (III.), a) ná

hoda (slepá), nahodilost, na

mátka;b)nerozvážnost,

lehkomyslnost, zaslepenost, ne
rozumnost; unáhlenost, zbrk
lost; c) zaslepená odvážlivost,
nerozvážná smělost
temptáre fortůnam, (I, 201),
zkusiti štěstí
tempus, (str. 86, 87); eóděm
tempore, v téže době, v témž
čase

testis, is, m. (III.), (gen. plur.
-žum), svědek; testis, f., svěd
kyně; testis alicuius rei, svě
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dek něčeho, o něčem; aliquam
testem adhiběre, facere, ně

ůsus, (I, 286); in úsú esse, býti
v užívání, býti užíván, (-a, -o)
varietás, ietátis, f. (III.), a) pe
strost, rozmanitost, rozličnost;
b) různost, nestejnost; c) pro
měnlivost, nestálost, vrtka
vost, kolísání; d) střídání
věndó, is, cm, 3., a) prodávati,
prodati; b) prodávati v draž
bě, dávati do dražby; (draž
bou) pronajimati; c) zapro
dávati, zrazovati ; d) obcho
dovati, kupčiti, kramařiti; e)
doporučovati (ke koupi); či
niti reklamu, vychvalovati

to, že povolil čestný pohřeb
Penthesileii, zabil jej Achilleus
pěsti.

veněnum, i, 11- (II.),

koho si bráti za svědka
thermae, drum, f. (I.), [thermae
aquae], lázně (s horkou vo
dou), thermy
Thersítěs, ae, m. (I.), (akus.
Thersitěn), Thersites, Řek,
účastník výpravy proti Troji,
proslulý svou ošklivostí a
drzosti; za to, že se odvážil
odporovati Agamemnonovi &
raditi k přerušení trojské vál
ky, ztrestal jej Odysseus ber
lou; když poháněl Achillea za

a) kouzel—

ná šťáva, kouzelný nápoj, (ná
poj lásky), kouzlo; b) (uměle
připravená šťáva), je d; o)
otrávení, otrava, travičstvi;
d) otrava, nákaza, zkáza; e)
barvivo, barva
věrum dícere, (I, 321). mluviti
pravdu; věrum audíre, slyšeti,
slýchati pravdu
villa, ae, f. (I.), (I, 36), leto

timěre, (I, 272); (Zmultis timeor,

jsem na postrach mnohým;
lekám, děsim mnohé; budim
strach u (v) mnohých
timidus, a, um, (I, 142), a) bázli
vý, bojácný, nesmělý, ostýcha
vý, plachý; b) zbabělý; c)
úzkostlivý, opatrný, prozře

hrádek

telný
totidem, tolikéž, právě tolik,
zrovna tolik '
trádere, (str. 158); tráditur, vy
pravuje se
transportů, árc, dvi, átum, 1.,
převážeti, přepravovati, pře
plavovati; dovážeti, dopravo
vati; náve t., přepraviti, pře

vincó, is, cm, 3., (I, 319), a)
(aliquem), zvitěziti (nad ně—

kým), býti vítězem, vyhráti,
nabýti vrchu; přemáhati, pře
moci, překonávati, porážeti,
poraziti; zmoci, udolati; b)
(na soudě) vyhráti; c) převy
šovati, předstihovati, předčiti,
vynikati; d) potlačiti, zapudi
ti, zahnati, zmařiti; e) zmoci,
ovládnouti, opanovati; f) (du
ševně:) zmoci, pohnouti, ob
měkčiti, získati; g) dokázati,
dovésti, provésti; (str. 17)

vézti na lodí, po lodi; dopra
viti po lodi
triennium, ii, n. (II.), třileti, tři
léta, doba tří let
ubíque, všude
*
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| 33. úloha.

Přeložte do latiny! — (Viz str. 273!)

1. Jest známo, že člověk často bývá člověku vlkem. ——2. Dobře

vime (: ne nevime), že přátelé jsou nás pamětlivi. — 3. Věz, že
tvůj dopis vždy jest nám milý. ——4. Učitel praví, že dbalý žák
(podmět) není břemenem (sklonný doplněk) škole. -— 5. Myslíme,
že dobří lidé jsou spokojeni svým osudem. — 6. Věz, že vlast je mi
dražší nad můj život. — 7. Jest známo, že rozzlobený člověk nebývá
sebe mocen. -— 8. Slýcháme, že nic není pochybnějšiho než válečné
štěstí. —- 9. Vězte, že zdraví jest lepší než veliké bohatství a že

nejlepším statkem jest zdravá mysl ve zdravém těle. — 10. Domní
vám se, že nejsnažší práce nejsou vždy nejmilejší. ——
11. Vidíme, že snih jest bílý. -—12. Pociťujeme, že med jest slad
ký. ——
13. Peršané věřili, že slunce jest bůh. — 14. Ten, kdo se do
mnívá, že dávati jest snadná věc, se mýlí. ——15. Císař Dioklecián

říkával, že nic není méně snadné (: nesnadnějši) než dobře vlád
nouti. —- 16. Jest jisté, že ctnosti žádná cesta není neschůdná. —
17. Víme, že básně Publia Ovidia Nasona jsou proslulé. ——
18. Jest
známo, že děti bývaji zcela nepodobny rodičům. ——19. Víme, že
africký slon jest menší než indický. — 20. Kdo neví, že světlo,
vzduch a voda jsou základem (v lat. plur. ) života? -—
21. Víme, že stromy na jaře kvetou. — 22. Sokrates se domníval,
že člověk mnoho (věcí) neví. ——
23. Víme, že se často v nejkrásněj
ších květech skrývá (jest skryt) zhoubný jed. —- 24. Víme, že
Herodot(os) vypravuje dějiny řecké, perské a skytské. ——25. Ono
znameni jest předzvěstí, že bohové chrání našeho města. -—
26. Čteme, že města a vesnice jsou ničeny a bořeny od nepřátel.
——
27. Křesťané věří, že svět jest řízen Bohem. — 28. Cicero praví,

že mladíci bývaji podněcování ke studiu (:k

vědecké činnosti)

touhou po slávě. ——
29. Vojínové se domnívají, že nepřátelské město
marně jest obléháno. -—30. Výzvědné hlídky vypravují, že mladíci

jsou od nepřátel zajímáni, starci usmrcováni a města zapalována.
_ 31. Víme, že se člověk tvrdého srdce nedává pohnouti (: není
dojimán) prosbami. -—32. Jest známo, že se bolesti časem zmenšují
a zmirňuji. —-33. Čteme, že dva přátelé jsou jakoby jeden duch ve
dvou tělech. — 34. Jest známo, že živočichové jsou
ve vzduchu, všude. — 35. Víme, že blaho státu jest
občanů. ——36. Kdo neví, že hodina jest dvacátá
dvacátá) část dne? ——
37. Věz, že květiny nemaji

na zemi, v moři,
prvnim zákonem
čtvrtá (čtyřia
vždy touž barvu
(: že květinám není vždy táž barva). — 38. Jest známo, že plody
týchž stromů nejsou vždy tytéž. — 39. Učitel říká, že štěstěna,
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vládkyně světa, jest vrtkavá, že pošetilí lidé vše své jí svěřují, ale
že moudří mužové nevyhledávají jeji přízně. — 40. Dobře víme, že
i trestající otec miluje své děti. —

Genitiv přivlastňovací doplňkem.
Genitívus possessivus.
Genitiv přivlastňovací, jenž OZnačujevlastníka v nejširším slova
smyslu, bývá doplňkem při slovesech: esse : býti, facere : činiti,

viděri : zdáti se, fierl : stávati se, putáre, existlmáre: domní
vati se, habe're : míti, pokládati, cógnóscere :
v češtině tento genitiv vyjadřujeme: '

shledávati & j.

1. doslova,

2. doplňujeme k němu česká substantiva: majetek, vlastnost,
povinnost, věc, úkol, znak a pod.;
3. volně překládáme těmito výrazy: (někomu) sluší, náleži, patři;
svědčí (o něčem) a pod.
Kterého z těchto tří způsobů při překladu použijeme, o tom roz

hodne smysl nebo duch českého jazyka.
Je-li vlastník vyjádřen nikoli přivlastňovacím genitivem, nýbrž
přivlastňovacím zájmenem, počináme si při překladu do češtiny
obdobným způsobem, jak vysvitne z příkladů dále uvedených.

Příklady:
Haec domus est Cicerónis.

Tento dům jest Ciceronův. —
Tento dům jest majetkem Ci
ceronovým.
Vše se stává vítězovým. — Vše
se stává majetkem vítězovým.

Omnia victóris fiunt.

——Vše připadá

Tempori cědere semper sapiontis
habětur.

Est viri boni légibus párěre.

Haec domus est mea.

vítězi.

Ustupovati okolnostem vždy se
pokládá za vlastnost, za znak
moudrého člověka.
Poslouchati zákonů jest vlast
nosti, znakem, povinností řád
ného muže; poslouchati záko
nů prozrazuje, vyznačuje řád
ného muže, svědčí o řádném
muži.
Tento dům jest můj. — Tento
dům jest mým vlastnictvím.
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Meum est magistró oboedíre.

Mou povínností jest poslouchati
učitele. — Mně sluší (přísluší,
náleží) poslouchati učitele.
Zdá se, že toto (takto) mluviti
svědčí o pošetilosti (prozra
zuje pošetilost).
Zdá. se, že toto (takto) mluviti
prozrazuje pošetilého člověka;
jest znakem pošetilého člově
ka; jest vlastností pošetilého
člověka.

Haec dícere stultitiae vidětur.
Haec dícere stultí vídětur.

27. HODINA.
Základní číslovky. II.
(Viz str. 193 a násl. a str. 275 a násl. !)
Všechny základni číslovky až do 1000 (mílle), jsouce souřadnými
přívlastky, shodují se s počítaným předmětem, p o k 11d js o u
s kl o nn é, v rodě, čísle a pádě.

N. mílle
G.
„
D.
„
Ak. „
Abl. „

sescentí
sescentórum
sescentis
sescentós
sescentis

octó
„
„
„
„

equitěs
equitum
equitibus
equitěs
equitibus
=l=

N' ( osmnáct
hochů,
devatenáct
dívekpuellae
duoděvígíntí
puerí,
unděvígíntí
G.
„
puerórum, „
puellárum
D.
„
puerís,
„
puellís
Ak.
„
puerós,
„
puellás
Abl.
„
puerís,
„
puellís
V uvedených příkladech sklonná. číslovka >>sescentí<<shoduje se
s počítaným předmětem >>equítés<<v rodě, čísle & pádě.
Nesklonné číslovky >>mílle<<,»octó<<, >>duodévígíntí<< podržují ne

sklonný tvar, at' jest počítaný předmět, k němuž jsou tyto základní
číslovky připojeny, v kterémkoli pádě.
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V následujících dvou příkladech si všimněte sklonných číslovek
>>trecenti<< a >>ducentí<<!

Romulus měl tři sta o
Rómulus trecentós armá
tós ad custódiam corpom's zbrojenců za tělesnou stráž
nón sólum fin belló, sed nejen ve válce, ale i v míru.
etžam žn páce haběbat.
Sbor dvou set chovanců
Collěgium ducentórum
alumnórum žn nostró audi pěje noční žalmy v naší po
tórió psalmós nocturnós sluchárně.

cantat.

Při spojování

číslovek od 21 do 21, od 31 do 31 . . ., od 91 do 99

(viz I, str. 205, 206, 207) buď se jednotky kladou před desítky, a pak
se mezi jednotky a desítky vkládá spojka >>et<<,
nebo se jednotky
kladou za desitky, avšak bez spojky >>et<<.
Jest tomu v latině jako
v češtině. Latinská. číslovka, ať sklonná. či nesklonná., jest pří
vla s t k e m substantiva, které vyjadřuje počítaný předmět.
Příklady :
Povšimněte si postavení a pádu
počitaného předmětu v latině!

Pueri vigžntž ůnus.
Dvacet
jeden hoch.
J edenadvacet
hochů. ] ______í Únus et víginti pueri.
Dvaatřicet dívek.
Puellae trigintá duae.
Třicet dvě dívky.
Duae et tržgintá puellae.
[ Quadrágintá trěs náves.
Třiačtyřicet lodí.

; ........ í

(Návěs quadrágžntá trěs.)

čtyřicettřílodí. """""

1Trčs et quadrágintá návěs.

Vidím jedenadvacet hochů.

Vidím jedenapadesát dívek.

Videó puerós vžgintž únum.
Videó únum et viginti
puerós.
Videó puellás quinquágintá
ůnam. Vždeó únam et

quinquágintá puellás.
Jedenadvacet lidí.
J edenadvacet legií.

Unus et vigžntž homžněs.
Homžněs vigintž únus.
Úna et viginti legio'něs.
Legióněs vigintž úna.
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*34. úloha.

Přeložte do latiny! — (Viz str. 285!)

1. Pět žáků1 čte7 Homérovy básně. — 2. Dbalost pěti
žáků 2jest chvályhodná. — 3. Učitel uděluje odměny pěti
žákům3; chválí pět žáků4; prochází se s pěti žáky; jest ctěn
od pěti žáků.
4. Tisíc Platajských1 bylo7 spojenci Athéňanů u Mara
thona. — 5. Pomoc tisíce Platajských2 byla Athéňanům
milá. — 6. Dějepisci vzdávají chválu tisíci Platajských3.
— 7. Athéňané s tisícem Platajskýchn přemohli Peršany.
8. Malé návrší od Caesarova tábora bylo vzdáleno tisíc
dvojkroků.4 — 9. Vše jest podrobeno tisíci3 náhod3. —
10. Kolik let 4 po Kr. počítáme? Počítáme tisíc devět set
třicet let po Kr. — 11. Naše krajina jest pustošena od
tisíce vojínůG (tisícem vojínů), Naše krajina jest pusto
šena od dvou tisíc6 vojínů2 (dvěma tisíci vojínů).
12. Proč podléháte vlivu jediného muže?? — 13. Římané
zápasili o nadvládu v Italii se dvěma muži, s Pyrrhem &
Hannibalem. — 14. Králů1 římských bylo7 sedm: Romulus,
Numa Pompilius, Tullus Hostilius, Ankus Marcius, Tar
quinius Priskus, Servius Tullius a Tarquinius Suberbus.
— 15. Člověk má dvě uši, dvě oči, ale (jen) jedna ústa. —
16. Nebezpečnými1 nepřáteli1 římského národa byli Karta
giňané, 'ež Římané přemohli (ve) třech6 krutých válkách.
— 17. „ ímský senát byl poslušen jednoho diktátora.3 —
18. V Rímě byli každoročně od národa (národem) voleni
dva konsulové. — 19. Svoboda mnohých často bývá chrá
něna (zachovávána) obezřelostí jednoho (jediného) muže.
— 20. Tři věci jsou člověku velmi potřebné (: nejpotřeb
nější), víra, naděje a láska. — 21. Co jest přátelství? Je
den duch ve dvou tělech. — 22. Za doby Augustovy bylo7
v Římě sedm vodovodůl; později bylo7 (jich) mnohem
více. — 23. Na Kapitolu (Kapitolském vrchu) byla sva
V latině: * nominativ; = genitiv; “ dativ; " akusativ; “ ablativ;
' plurál. ——8 Latiník k označení neurčitého velikého čísla hyper
bolicky klade číslovku >>sescenti<<,někdy číslovku
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>>mille<<.

tyně tří bohů, neboť s Jovem byly tam vzývány dvě bo
hyně, Juno a Minerva. — 24. Den se dělí ve dvacet čtyři
hodiny. — 25. Tribuí1 římského národa bylo7 třicet pět.
— 26. Od doby Augustovy město Řím se dělilo ve čtyři
advacet okresů.
27. Praha, hlavní město československé, leží na pravém
a na levém břehu řeky Vltavy; řekou jest rozdělována ve
dvě části. Kolik městských čtvrtí1 jest7 na pravém břehu
Vltavy? Kolik městských čtvrtí1 jest7 na levém břehu
Vltavy? Na pravém břehu řeky Vltavy leží7dvanáct měst
ských čtvrtíl, na levém břehu leží7sedm městských čtvrtíl.

| Římské peníze. |

IlSX : sěstertii'decem: deset sesterciů;
HSQ : sěstertiícentum: sto sesterciů;
HSÁ : sěstertium decem mília :- 10.000sesterciů;
HSIXI
centěna mília. %:
1 milion
_ :::. sěstertium deciěs
deciěs11
sesterciů

HSICI
_ :

HS!
HSC

centěna mília )=sesterciů
10 milionů
sěstertium centiěs
centiěs11

: sěstertía decem: 10.000sesterciů
: sěstertia centum : 100.000sesterciů

| 31. úloha.

(Vypracování.) — (Vizstr. 240!)I

O římských penězích. Za nejstarších časů u Římanů (nebyly pe
nize :) nebylo peněz—";
misto peněz se užívalo dobytčat (dobytka),
neboť v oné době Římané byli rolníky. Z té příčiny (: proto) se
později také penize jmenovaly >>pecunia“<<.Nejstarší římský peníz
byl as, jenž se jmenoval také libra. As byl z mědi. Dva a půl assu_
se jmenovaly sestercius, který se označoval písmeny H S [t. j. II S,

t. j. jeden a jeden a půl assu (S : sěmis : půl assu)]. Deset assů
(čili čtyři sestercie) se jmenovaly denár. Sestercius a denár byly
ze stříbra.
5 t. j. ani kovových ani jinakých. ——
9 Z »pecú<<:: pecus, dobytče.
" s vynecháním slov >>centěna milia<<.
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28. HODINA.
Vazba akusativu s infinitivem. — III.
V češtině podmět není vyjádřen.
Jak si vedeme při překladu takové české věty podmětné & před
mětné, uvedené spojkou >>že<<,
do latiny, v níž V češtině není podmět

výslovně uveden (jest zamlčen) ?
P řik l a d y :

Věříme, že nic bez příči

Crědimus || tě nihil sine

causá agere.

ny nekonáš. — (Kdo ne
koná? Ty.)
Uslyšíš, že vše konáme.
— (Kdo koná? Mg.)
Boha nevidíme & přece
věříme, že jest. — (Kdo

Audiěs || nós omnia fa
cere.
Deum nón viděmus et ta
men crědimus !!eum esse.

každodenně káráni & že se
přece nelepšíte? — (Kdo

diě vituperárí
ěmendár'í?

Slyším, že jste voláni od
otce. — (Kdo jest volán?
Vy.)
Jest zřejmé, že nemáme
od nesmrtelných bohů nic
sladšího nad přátelství. —
(Kdo nemá? My.)
Oznamuji ti, Korioláne,
že jsi žalován tribuny lidu
ze zrady.
Nešlechetní mužové byli
odsouzeni; soudce praví, že
jsou provinilci.
Slyším, hoši, že čtete Ho
mérovy básně.

Vós á patre
audió.

jest? On.)
Zda jest pravda, že jste

Est-ne věrum ll vós coti

nec tamen

jest kárán? Vy.)

vocári

||

Apertum est || nós á dis
immortálibus nihil amicitiá
(abl. srovn.) dulcius habě
re.
Núntió tibi, Corioláne, ||
tě á tribúnis plěbis pródi
tiónis accůsárí.
Viri improbi damnáti
sunt; iúdex || eós esse no
xiós || dicit.
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Uvedl jsem několik příkladů, v nichž v češtině ve vedlejší větě
podmět není vysloven (jest zamlčen). V češtině jest to možné.
Ale v latině ve vazbě akusativu s infinitivem akusativ podmětný
(t. j. akusativ, kterým jest v latině ve vazbě akusativu s infiniti
vem vyjádřen podmět české vedlejší věty) vždy musí býti položen.

Je-li v češtině ve vedlejší větě podmět
né nebo předmětné, kterou do latiny
přeložíme vazbou akusativu s infiniti
vem, podmět nevyjádřen (zamlčen),vlatině
se vyjádří, a to akusativem osobního
z a j me na (mě; tě; eum, eam, id; nós; vós; eós, eás, ea).

Ijest:

V češtině:

V latině:

že [já]+indikativ změ .....
že [ty]+
že [an, ona, ono] +

»
„

že [oni,ony,ona] +

„

že[my]+
že[vy]+

„
„

+ infinitiv;

——'
_ ----+
:: eum, eam, id+

n
„

;
;

: eós, eas, ea . +

„

.

: nós .....
: vós .....

+
+

„
„

;
;

*

Příklady:

Hoch praví: »Otec ví, že

Puer dieit: »Pater seit ||

jsem pilen.<< — (. . . . že já
jsem . . .)

mě esse indůstrium.<< —

Otec ví, hochu, že jsi pilen. — (. . . že ty jsi . . .)

Pater seit, puer, || tě esse
indůstrium. —

Dívka praví: »Otee ví, že

Puella dieit: »Pater seit ||

jsem pilna.<< — (. . . . že já
jsem . . .)

mě esse indůstriam.<< —

Otec ví, dívko, že jsi pilna. — (. . . že ty jsi . . .)
Hoši praví:“ »Otec ví, že
jsme pilni.<<— (. . . . že my

Pater seit, puella, ll tě
esse indůstriam. —
Pueri dieunt: »Pater seit
!i nós esse indústriósq —

jsme . . .)
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Dívky praví: »Otec ví, že

Puellae dícunt :

»Pater

jsme pilny.<<— (. .. že my
jsme . . .)

scít || nós esse índústríás.<< 

Otec ví, hoši, že jste pilni.

vá se, že jest pilen. — (. . .

Pater scít, pueri, || vós
esse índůstríós. —
Pater seit, puellae, II vós
esse índůstríás. —
Pater fílíum laudat; exi
stímat „ eum esse índů

že on jest...)
_
Matka chválí dceru; do
mnívá se, že jest pilna. —

Máter fílíam Zaudat; exí
stímat Ii eam esse índú

——(...že vy jste...)

Otec ví, dívky, že jste pil

ny. — (...že vy jste...)

Otec chválí syna; domní

(. . . že ona jest . . .)

Hoch jest doma; slyším,
že zpívá. — (. . . že on zpí

stríum. _—

stríam. —
Puer est domí; audíó ||
eum cantáre. —

vá . . .)

Dívka jest doma; slyším,
že zpívá. ——(. . . že ona zpí
va .

Hoši jsou doma; slyším,
že zpívají. —
zpívají . . .)

(. . . že oni

Dívky jsou doma; slyším,
že zpívají. — (. .. že ony
zpívají . . .)
Města jsou od nepřátel
ničena; slyším, že jsou také
pálena. — (. . . že ona jsou

Puella est domí; audíó ||
eam cantáre. —

Pueri sunt domí; audió ||
eós cantáre. —

Puellae sunt domí; audió
|: eás cantáre. —

Oppida ab hostibus dě
lentur; audió |! ea etiam
íncendí. —

pálena . . .)

Vazba akusativu s infinitivem. — IV.
Podmětný akusativ jest zastoupen akusativem
zvratného

osobního zájmena >>sě<<.

Mají-li věta hlavní (řídící) a věta vedlejší, kterou jest
do latiny přeložiti vazbou akusativu s infinitivem, týž
podmět ve 3. osobě singuláru nebo plurálu a je-li tento
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podmět ve vedlejší větě buď zamlčen nebo zastoupen zá
jmenem třetí osoby (on, ona, ono, om', ony, ona), vyjádří
se v latinské vazbě akusativu s infinitivem tento podmět
akusativem zvratného osobního zájmena >>sě<<
v singuláru
i v plurálu pro všechny rody, nikoli zájmenným akusati
vem »eum, eam, id, eós, eás, ea<<).
Akusativ zvratného osobního zájmena >>sě<<
se tedy v zastoupení
podmětu ve vazbě akusativu s infinitivem klade za těchto tří pod
mínek:

a) je-li ve větě hlavni (řídící) i ve větě vedlejši, která. se do la
tiny přeloží vazbou akusativu s infinitivem, týž podmět,
b) je-li tento podmět ve 3. osobě singuláru nebo plurálu,
c) je-li ve větě vedlejši tento podmět bud' vysloven, a to některým
ze zájmenných tvarů

»on, ona, ono, ani, ony, ona<<, nebo jest za—

mlčen, ale lze jej snadno doplniti některým ze zájmenných tvarů
právě zde uvedených.
Akusativ >>sě<<
se klade, ať jest podmět v kterémkoli rodě a kte
rémkoli čísle.

Příklad:

Bratr praví, že jest pilen.
Kdo pravi? Bratr. ——
Kdo jest pilen? Bratr. — Ve větě hlavni
>>brat'r pravi<< i v předmětné větě vedlejší >>žejest pilen<<, která

se

do latiny přeloží vazbou akusativu s infinitivem, jest týž podmět ve
3. osobě: >>bratr<<.V české vedlejši větě není podmět vyjádřen (jest

zamlčen); kdybychom chtěli podmět vyjádřiti, doplníme: »že on
jest pilen<<.V latině však ve vazbě akusativu s infinitivem podmět
musí býti vyjádřen; nutno tu položiti akusativ zájmena. Kdyby
nebyl v obou větách týž podmět, položili bychom zde ve vazbě akus.
s inf. akusativ zájmena »eum<<.Protože však je podmět věty řídicí
i věty vedlejši týž a je ve 3. osobě, položíme akusativ zvratného
zájmena. >>sě<<.
I přeložime danou větu:

Fráter dicit || sě esse indůstrium.

*
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Podejte obdobný výklad v těchto příkladech:
Bratři praví, že jsou pil
ni. — (Kdo praví? Kdo jsou
pilní? Bratří. Týž podmět.)
Sestra praví, že jest pil
na.
Sestry praví, že jsou pil
ny.
Žák soudí, že jest právem
chválen od učitele.
Žáci soudí, že jsou prá
vem chváleni od učitele.

Fratres dícunt || sě esse
índůstríós.
Soror dícít llsě esse índú
stříam.__

_

Sorórěs dícunt || sě esse
í-ndíístríds.
Discipulus íúdícat || sě

íůre d magístró laudári.
Díscipuli íúdícant
sě
íůre d magistró laudári.

| Ablativ míry časové. |
Ablativem se vyjadřuje mira časová při přislovcích ante a post
na otázku: >>ojak dlouho dříve? o kolík dříve? o jak dlouho po
zději? o kolík pozdějí?<< se něco stalo, stává, stane. Příslovce ante

a post se kladou za ablativ nebo za číselný výraz ablatívu. V těchto
výrazech se užívá číslovky základni nebo řadové.

Po třech letech :

Před třemí lety :

o tří léta později ::
tribus annis post,
tribus post annis,
tertió post annó,
triennió post.
Předmnohalety.......
Multís annís ante; multís
ante annís.
Ante trěs annós.
Předtřemilety........
Potřechletech
........
Post tres annós.
Otec zemřel před třemi lety Pater ante trěs annós (ab
hínc trěs annós) mortuus
(: jsou tomu tří léta, co
est.
otec zemřel).

a tří léta
dříve:
tribus
annis
ante,
tribus ante annis,
tertió ante annó,
triennió ante.

[

Matka zemřela tři léta po
smrti otcově.

Máter dě vítá děcessit tri
bus annis post mortem
patris ( tertz'ó annó post

mortem patris ).

Máter dě vítá děcessžt ter
tió annó post, quam pater

Matka žila ještě tři léta

po smrti otcově......

mortuus erat.
Máter vixžt trěs annós post
mortem patržs.

Tři dny
tribus diěbus post, quam Caesar profectus erat.
po odcho- tertió diě post,
du (;aesa- post trěs diěs,

rove:

tertium post diem,

smrti.
...........

Několik dní po Scipionově

O šest let dříve; o devět dní
později; nedlouho potom;
krátce předtím; o hodně
dříve (předtím) ; po šesti

Paucžs džěbus post mortem
Scipióm's.

Sex annžs ante ( sextó annó
ante ); novem džěbus post
( nónó post diě) ; nón
multó
post; pauló ante
měsících (: o šest měsí
(
brevž
ante); aliquantó
cůpozději)
.........
ante; sex měnsibus post
(sex post měnsibus; sex
tó měnse post; sextó post
měnse).
Homér žil (: byl) mnoho Homěrus multis annis ante
let před Romulem.
Rómulum fuit.
Z některých právě uvedených příkladů jest patrné, že k »ante
(post) <<,založenému za. ablativ, může přistoupiti ještě akusativ, kte
rý se klade u předložek ante (post).
Stojí-li »ante (post)<< před udáním časovým, následuje po nich
akusativ; na. př.:

Přišel po třech dnech.

| Post trěs dz'ěsvěnit.
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| 35. ů|o|1a.

Přeložte do latiny! — (Viz str. 277!)

1. Obžalovaný praví, že jest nevínen; obžalovaní říkají, že jsou
nevinní. _ 2. Hoch předstírá, že jest churav; hoši předstírají, že
jsou churavi. — 3. Dívka předstírá, že jest churava; dívky před
stírají, že jsou churavy. — 4. Vojín praví, že se nedává ničím od
vracetil od povinnosti; vojínové praví, že se ničím nedávají od
vraceti1 od povinností. -— 5. Přítel myslí, že si svou nerozvážnosti
velice škodí; přátelé myslí, že si svou nerozvážnosti velice škodí. ——
6. Vojínové se domnívají, že neobléhají marně nepřátelského města-'.

— 7. Žák praví, že nečte knihy'; žáci praví, že nečtou kniht —
8. Otec praví, že se bojí nebezpečenstvíť; hoši říkají, že se boji
nebezpečenstvi'ž — 9. Děti vědí, že jsou dobře vychovávány od ro
dičů. — 10. Občané přisahají, že milují vlast, poslouchají zákonů
a slouží slávě potomstva. —
11. Slýcháme, že lidé často říkají: »Kéž bychom byli znali bu
doucnosti!<< — 12. Za první punské války Římané vystavěli pře—
veliké (velmi velké) loďstvo. — 13. Miltiadés požíval převeliké váž
nosti u všech řeckých obcí. ——
14. Kdyby lidem scházel rozum, byli
by podobní zvířatům. ——15. At' vedou jiní války, vy zachovávejte
mír! — 16. Voda jest člověku velmí potřebná. -— 17. Sobě samým
bychom škodili, kdybychom byli nepřitomm' mezitím, co se o nás
pronášel“ soud (co se o nás činilo3 rozhodnutí). ——18. Mnoho lidí

ještě za našich časů žije ve velmi trpkém a velmi potupném
otroctví. — 19. Kéž byste neškodili svému zdraví přilišnými vášněmi
(chtíči, náružívostmi)! ——
20. Za nejstarších dob (časů) cesty byly
velmi neschůdné. — 21. Cesta po rovině jest velmí pohodlná. — 22.
Kdyby byl býval úplněk (měsíc v úplňku), naše koně nebyli by
bývali v lese plaší. — 23. Nemoc by tě, hochu, netrápila, kdybys byl
šetřil lékařových předpisů. — 24. Quintus Hortensius Hortalus, řím—
ský řečnik, byl muž velmi výmluvný. — 25. V přemnohých věcech
(ve velmi mnohých věcech) obezřelost jest lepší než síla. ——
*Viz 1, str. 1,85, 1,86! — = V lat. akus., v češt. gen.

— “ Přeložte

présentnim indikativem! — * V češt. gen. zápor., v lat. akus.
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| 33. úloha. — Vypravování: — (Viz str. 260!)
1. Hominem saepe homini lupum esse llcóustat. — 2. Nón
ignórámus || ami'cós nostri memorěs esse. — 3. Tuam
epistulam nóbis semper grátam esse Hscitó!Tuás litterás
nóbis semper grátis esse llsoitó! — 4. Magister dicit dili
gentem discipulum scholae onus1 nón esse. ——5. Bonós

hominěs sorte suá contentós esse || existimámus. — 6. Pa
triam mihi multó cáriórem esse vita meá Hscitó! — 7. H0
minem irátum sui nón esse compotem llcónstat. — 8. Audi
mus ll nihil esse magis dubium1 quam belli fortůnam. —
9. Bonam valětůdinem meli'órem esse quam maguás dívitiňs
et optimum bonum1 esse mentem sánam in corpore sánó ll
scitóte! — 10. Facillimós labórěs nón semper grátissimós
esse Il eaistimó.
11. Nivem esse albam ll viděmus. — 12. Sentimus ll mel
esse dulce. — 13. Persae crěděbant ll sólem esse deum. —

14. Is, qui existimat „ dónáre esse facilem rem, || errat. —
15. Imperator Dioclětiánus dicere solěbat ||nihil esse diffici
lius quam bene imperium.—16. Certum est || virtuti millam
viam esse inviam. — 17. Scimus carmina P( ublii) Ovidii
Násónis praeclára esse. — 18. Líberós pareutibus dissimilli
mós esse || cóustat. — 19. Scimus || elephantum Áfricánum
minórem esse quam Iudicum. — 20. Quis nescit || lůcem,
ňěra2,aquam fundámenta vitae esse?
21. Věre arborěs flórěre Ilscímus. — 22. Sócratěs putá
bat llhomiuem multa uescire. — 23. Saepe in pulcherrimís
flóribus perniciósum veněnum latěre || scímus. — 24. Sci
mus || Hěrodotum narráre historiam Graecórum, Persá
rum, Scythárum. — 25. Illud Signum portendit || deós ur
bem nostram děfendere.
26. Oppida et vicós ab hostibus dělěri et dirui illegimus.
— 27. Christíání crědunt Ilmundumá Deó administrári. —
28. Ciceró dícit Iladulěscentěs ad studium litterárum gló
1:

Akusativ.

2 Viz I, 406!
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riae cupiditáte incendž. — 29. Mílitěs existimant || urbem
hostium frůstrá obsiděri. — 30. Explórátórěs narrant llab
hostibus adulěscentěs capi, seněs žnterfžcž, urběs incendž.
— 31. Scimus || hominem důrí animí precibus nón mověri.
— 32. Nótum est || tempore dolórěs minui et molliri. —
33. Duós amžoós esse quasi ůnum animum in duóbus cor
poribus Illegimus. — 34. In terra, in mari, in áěre, ubique
animália esse llcónstat. — 35. Salútem rei públicae primam
lěgem c'ivium esse || scimus. — 36. Quis ignórat || hóram
vžcěsžmamquártam partem diěí esse? — 37. Nón eundem
semper flóribus colórem esse ll scitó! — 38. Nótum est H
frúctús eárundem arborum nón semper eósdem esse. —
39. Magister dícit Il fortúnam, rěrum dominam, móbilem
esse, hominěs stultós sua omnia ei committere, sed virós
sapientěs eius gratiam nón quaerere. — 40. Patrem etiam
pům'entem líberós suós amáre ll nón ignórámus.

29. HODINA.
Vazba akusativu s infinitivem. — V.
Dva akusativy ve vazbě akusativu
s infinitivem.

Setkají-li se ve vazbě akusativu s infinitivem dva aku
sativy, z nichž jeden akusativ jest podmětem aktivního
slovesného děje, vyjádřeného V latině aktivním infiniti
vem, druhý akusativ pak jeho předmětem, může v mno
hých případech vzniknouti dvojsmysl.
Uvažte, jak lze přeložiti tyto latinské věty do češtiny!
Audió || patrem fílium laudáre.
Překlad:

1. Slyším, že otec chválí syna.
2. Slyším, že syn chválí otce.
V prvním případě pokládáme akusativ >>patrem<<
za podmět věty,
vyjádřené v latině vazbou akusativu s infinitivem, v druhém případě
za předmět. — V prvníín případě pokládáme akusativ »fílium<<za
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předmět věty, vyjádřené v latině vazbou akusativu s infinitivem,
v druhém případě za podmět. ——Latinská
překlad.

věta připouští obojí

sěsRómánós
vincere || Cartháginžěnlegimus.
Kartaginské.
b)
| máhají
a) Čteme,
že Římané—pře
Čteme, že Kartaginští pře

máhají Římany.

Abychom odstranili dvojsmysl, českou aktivní vedlejší větu,
kterou nutno do latiny přeložiti vazbou akusativu s infinitivem,
proměnime ve větu pass-wm a takto upravenou větu přeložíme do
latiny!

Slyším,

že

otec

Audžó || fílíum & patre

chválí syna :. sly- laudňrí.
ším, že. syn jest

chválen od otce
Čteme,

přemáhají
g'inské

že Římané

Karta-

.—_—<
čteme,

Kartaginští

Cartháginiěnsěsá Rómá

nísvincílllegimus.

že

jsou

přemáháni od Ří
manů.

Máte-li přeložiti do češtiny latinskou vazbu akusativu s infini
tivem, v níž jest passivni infinitiv, uvažujte vždy, nedá—lise pas—
sivni latinská věta do češtiny přeložiti aktivni českou větou! Je—li
to možné, přeložte ji do češtiny větou aktivni!

Základní číslovky. III.
(Viz str. 193 a násl. a str. 262 a násl. !)
V číselných výrazech od 101 výše klade se zpravidla vyšší
číslovka před nižší
číslovku, při čemž obě číslovky buď spo
jíme spojkou >>et<<
nebo nespojime. V číselném výrazu však smíme

klásti spojku >>et<<,
chceme-li ji položiti, jen

nejvyšší číslovkou.
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jednou,

a to za

Příklady:
- 546 mužů ___ ( qužngentž
qužngentž et
quadrágžntá
sexsex
viní,
quadrágžntá
virž;

1435 žen :

mille et quadringentae tržgintá quinque
- femme).
_ . 
mzlle quadrmgentae tmgmta qumque
fěminae.

Jest-li v číselném výraze spojena číslovka »milia :

s jinou adjektivní číslovkou nižšího

tisíce<<ještě

řádu, počítaný předmět

a) buď je těsně připojen k číslovce »milia<<,a tu jest v ž d y jen
v množném g e n i ti v u,
b) nebo jest oddělen od číslovky >>milia<<
a připojen k adjektivní

číslovce,atu se shoduje

v pádě s touto

š ího řádu.

číslovkouniž

_,
4600 lldl :

[ quattuor milia hominum et sescentž,
quattuor mihla et sescen'tž hominěs,
i quattuor mžlžasescentž hominěs;

9700 vojínů ::

! novem
et septingentž,
novem mžlia
mžlia militum
et septingentž
mílitěs,
[ novem mília septifngentž militěs.

Jak se váže v latině přísudek se základní
číslovk o u ?

Jsou-li předměty počítané dva (nebo více) podmětem věty, pří
sudek se shoduje s podmětem.
Mezi latinou a češtinou jest tu rozdíl. Pozorujte tento rozdíl
mezi latinou a češtinou na příkladu!

Čtyři tisíce pět set vojínů bylo zajato.
Quattuor mžlža qužngenti mílitěs captí sunt.
Militum quattuor mília qužngentžcaptí sunt.
Quattuor mília militum (et) qužngentí capti sunt.

.

V uvedeném příkladě přísudek se řídí počítaným předmětem
>>militěs<<,
kdežto v češtině jest Věta bezpodmětá a přísudek je v jed

notném čísle středního rodu. Čeština se řídí těmito pravidly:
a) Jsou—li předměty počítané

»jeden<< až >>čtyři<<,
mluví se o nich

v češtině větou s podmětem a přísudek se shoduje s podmětem.
(Na př.: Jeden žák byl pochválen. Dva, tři, čtyři žáci byli po

chváleniJ
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Tímto pravidlem se řídí latina všeobecně;
přísudek se vždy řídí počítaným předmětem,
který jest ve větě podmětem.
b) Mluví-li se o >>pěti<<
a více počítaných předmětech, mluví se

o nich v češtině bezpodmětou větou a přísudek je v singuláru neutra.
(Na př.: Pět, deset, sto, tisíc bojovníků bylo raněno.)
Jak si máte počínati při překladu takovýchto vět z češtiny do
latiny, bylo již výše pověděno. Latina se tu liší od češtiny.

35.ů|o|1a.

—Vypracování.— (Viz str. 272!) |

1. Reus dicit || sě žnnocentem esse; rei dicunt ll sě inno
centěs e'sse. — [Reus IIse innocentem esse || dicit; rei IIse
žnnocentěs esse Ildicunt.] —
2. Puer simulat || .sě aegrótum esse; puerí simulant ll sě

aegrótós esse. — 3. Puella simulat || sě aegrótam esse;
puellae simulant || 56 aegrótás esse. — 4. Miles dicit || sě
milici ré1 ab offició děterrěri; militěs dicunt ll sě núllá rěl
ab officžis děterrěri. — 5. Amicus existimat || sě temeritáte
suá sžbi valdě nocěre; amici existimant || sě temeritáte suá
sžbž valdě nocěre. — 6. Mílitěs putant || sě nón frůstrá
hostžum urbem obsiděre. — 7. Discipulus negat || sě librum
legere; discipuli negant ll sě lžbrós legere. — 8. Pater di
cit ll sě periculum timěre; pueri dicunt || sě periculum
timěre. — 9. Liberi sciunt || sě á parentibus bene ěducari.
-— 10. Civěs iůrant ll sě patriam amare, lěgibus párěre,
posteritátžs glóriae servire. —
11. Audžmus || hominěs saepe dicere: »Utžnam temporis
fůtúri gnári essěmus!— 12. Primó belló Pům'cóRómánž má
xžmam classem aedžficávěrunt. — 13. Miltiadés máxžmá
auctóritáte apud omnes civžtátěs Graecás fužt. — 14. Si
hominibus ratió děesset, bestžis similěs essent. — 15. Bella
gerant alz'i, fvóspácem serváte! — 16. Aqua homini mámi
mě necessária est. — 17. Nóbz's ipsis obessěmus, si, dum
dě nobis žúdicátur, abessěmus. — 18. Multi hominěs etiam
* Viz I, 344!

nostris temporibus in acerbissimci et turpissimá servitzite
vivunt. — 19. Utinam ně valětůdini vestrae nimiis cupidi
tátibus nocěrětis! — 20. Itinera antiquissimis temporibus
difficillima erant. — 21. Facillimum est iter per plánitiem.
— 22. Si luna pléna fuisset, equi nostri in silná timi
di nón fuissent. — 23. Morbus tě nón vexáret, puer, si
praecepta medici observávissěs. — 24. Q. Hortěnsžus Hor
talus, órátor Rómánus, vir ěloquentissimus fuit. — 25. In
plzim'misrébus pmidentia melior est quam róbur (melior
est róbore). —

36. úloha. _ Přeložtedo latiny! _ (Viz str. 286!)
111 jezdců; 222 města; 333 koně; 444 slova; 555 žáků; 666 stro
mů; 777 svědků; 888 topolů; 999 stop; 86 vesnic; 892 lodí; 1.278 řad;

3.681 lidí; 2.040 mužů; 3.000 ptáků; s 1000 (: tisícem) vojínů;
se 2.000 (: dvěma tisíci) vojínů; se 3.300 (: třemi tisíci třemi sty)
vojínů; mám 1.351 (: tisíc tři sta jedenapadesát) assů; mám
2.500 (: dva, tisíce pět set) assů.

37. úloha. _- Přeložtedo češtiny! _ (Viz str. 287!)
1. In hóc parvó vieó sunt centum quinquágintá duo Viri,
centum octógintá duae fěminae,ducentí sagittárií, trecenti
quadrágintá quinque puerí; in illó hortó sunt septingentae
septuágintá septem rosae. — 2. In oppidó sunt mille Viri
et mille fěminae. — 3. In nostrá regione sunt duo milia
virórum, tria mília féminárum, quattuor mília puellárum,
quinque mília puerórum.
4. Videó centum quinquágintá duós virós, centum octó
gintá duás fěminás, ducentós sagittáriós, trecentós qua
drágintá quinque puerós, septingentás septucigintá septem
rosás. — 5. Videó mille virós et mille fčminás. — 6. Videó
duo mília virórum, tm'a mília féminárum, quattuor mília
puellárum, quinque mília puerórum. — 7. In exercitú Da

rěi Codomanni trigíntá mília mercennáriórum Graecórum
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apud Issum contrá Alexandrum pugnávěrunt. — 8. Apud
Thermopylás trecentí Spartiátae et quinque mília Graecó
rum ex aliis civitátibus fortiter cum Persis dímicňvěrunt.
— 9. Quattuor milia peditum et mille ducentí equitěs vi
ginti návibus in Siciliam tránsportábantur. — 10. Unde
sexágintá mília equitum et nónáginta' mília nóngenti duo
děquadrágintá peditěs in armis sunt.
11. Énumeráte numerália Latina, cardinňlia et órdi
nňlia, quae vóbis iam nóta sunt!
12. Ducentis sexágintá annis post mortem imperátóris
Augusti urbs Róma ab imperátóre Auréliánó novis moeni
bus circumdata est. Murus, qui urbem tum circumdabat,
circite'r duodecim peděs vel quattuor metra látus, duode
quinquágintá peděs vel sědecim .metra altus erat.
13. Quártó p. Chr. n. saeculó Rómae erant octó pontěs,
undecim fora, totidem thermae, unděviginti aquaeductus,
duodětrigintá bibliothěcae, duo circi, duo amphitheňtra,
tria theňtra, viginti duo monumenta equitum, dii aurei
octógintá, dii eburnei duoděoctógintá, arcus marmorei tri
gintá sex, quadrágintá sex mília sescentae duae insulae,
mille septingentae nónágintá domus dím'tum, octingenta
quinquágintá sex balnea půblica, mille trecenti quinquá
gintíi trěs lacus.
14. Mercátor quidam variás mercěs quinque ěmptóribus
věndit. Á primó ěmptóre accipit centum septendecim sěs
tertiós, á secundó ducentós viginti quattuor, á tertió tre
centós trigintá septem, á quártó quadringentós unděqua
drágintá, á quintó quingentós quinquágintá quinque. Si
duo assěs et sěmis nóminantur sěstertius, si decem ass'e's
nóminantur děná'rius, quanta est summa děnáriórum ab eó
acceptórum? — ( Quadringenti duoděviginti děnárii.)
15. Alius mercátor mercěs emit et pendit primum ses
centós sexágintá sex séstertiós, deinde septingentós sep
tuágintá tres, tum octingentós octógintá unum, deinde
nóngentós nónágintá quattuor, děnique mille sescentós
duós. Quanta est summa děnáriórum ab eó expěnsórum?
— (Mille ducenti undětrigintá děnňrii.)
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38. úloha. _ Přeložtedo latiny! _ (Vizstr. 288!) |
0 Damoklovi. Damokles, jeden z pochlebníků (lichotniků) syra
kuského tyrana Dionysia, kdysi jej v řeči pro svrchovanost vlády
a bohatství nazval nejšťastnějším ze všech lidí.
Tu Dionysius pravil: >>Jsitedy odhodlán sam zkusiti mé štěstí,
jež jsi tolik vychváli1?<<

To onen známý pochlebnik ihned potvrdil. Tehdy otroci podali na
tyranův rozkaz Damoklovi, ležícimu za stolem na zlatém lehátku,
výborné pokrmy a velmi lahodná vina.
Již Damokles vychvaloval své štěstí, když tu spatřil nad (svou)
hlavou břitký meč; tohoto pohledu on(en) nesnesl a hned odmitl
býti šťastným. -—

| 39.ů|o|1a.

— Přeložtedo češtiny! — (Viz str. 288!)
Colloquium.
Magister et Carolus.

M. Quot assěs possz'děs, Carole?

C. Hodiě quadrágintá sex ( sex et quadrágintá ) assěs
possideó; diě nátálž accipiam á patre assěs quinquágintá
unum (unum et quinquágintá assěs), á mátre octógintá
trěs ( trěs et octógintá) assěs, ab avó duoděseptuágintá
assěs, ab aviá centum duós assěs.
M. Quot assěs possiděbis, Carole?
C. Trecentós quinquágintá assěs possiděbó.
M. Si decem assěs nómžnantur děnárius, quot děnáržós
possžděbis, Carole? Bene computá!
C. Trigintá quinque ( quinque et trlgintá ) děnáriós possi
děbó.

32. úloha.

Vypracování. — (Viz str. 244!)

Dě pávóne. Pávó, pulcherrimis pennarum suárum coló
ribus n—ón
contentus, á Iůnóne cantum lusciniae Sibi postu
lávit. Tum Iůnó: »Vóbis omnibus,<< inquit, >>certa sunt

dóna náturae, tibi varietás et pulchritůdo colórum, aquilae
vlrěs, lusciniae cantus, corvó augurium.<<— -—
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Pávó, pennás explicáns gruí, »Quanta,<<inquit, »mea est
pulchritúdo! <<— At grůs ěvoláns, >>Qua'nta,<<
inquit, »est
mea Zevitá31<<— —

30. HODINA.
| Infinitiv. |
Kdežto v češtině jest pouze jeden aktivní infinitivní tvar (na
př. nésti, chváliti, volati a j.) a jeden passivní infinitivní tvar (na
př. býti nesen, býti chválen, býti volán a j.), má latina u většiny
sloves:

A.) 1. přítomný (présentní) infinitiv činný,
infinitivus praesentis áctžvž;
2. minulý (perfektní) infinitiv činný,
infinitivus perfecti áctžvž;
3. budoucí infinitiv činný,

infinitivus futúrí áctivi;

B.) 1. přítomný (présentní) infinitiv trpný,
2.

žnfinit'ivus praesentžs passivi;
minulý (perfektní) infinitiv trpný,
infinitivus

perfectž pass—iní;

3. budouci infinitiv trpný,

infinitivus futúrž passívi.
Pamatujte, že v latině infinitiv nevyjadřuje dobu (čas), třebaže
říkáme >>présentni, perfektní, futurální infinitiv<<, nýbrž jen děj.
je-li položen samostatně, je-li položen závisle, se
_ __

'"f'"'t“'

bez zření k jinému slo- zřením k jinému sloves

vesnému dějí, vyslovuje nému ději, vyslovuje děj:
děj:

presentni
(přítomný),

t

.
rvacl'

současný s dějem řídícího
slovesa,

perfektní
(minulý),

,
dokonany,

předčasný před dějem
řídícího slovesa,

futurální
(budoucí),

., „_
nas tá vancl,

následný po ději řídícího
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slovesa.

Présentní infinitiv;
infinitivus praesentis.
Jak se překládá do češtiny?
Infinitiv présentní (přítomný) jest aktivni (činný) & passivní
(trpný). V jednotlivých konjugacích jest zakončen:
Kon

jugace:

Aktwm mfmztw.

Passwm mfzmtw.

I.

-áre
Iaud-áre, chváliti

Jari
laud-ári, býti chválen,
('a) “O), (“i) "Y)'a)

ll.

-ěre
děl-ěre, ničiti

-ěrí
děl-ěri, býti ničen,
('a, “O), (“i) “y) 'a)

III.

-ere

-í

carp-em, trhati,

carp-i, býti trhán,
('a, “O), ("i, 'Y7-a)

IV.

-íre
aud-žre, slyšeti

-írí
aud-žri, býti slyšen
('a) “O), (“i) 'y, 'a)

Do češtiny se latinský présentní infinitiv
(aktivní, passivni) p ř e k l á d á :
1. českým infinitivem (činným, trpným); na př.:

laudáre :: chváliti (chválit);

(napomínat);carpere:

moněre :: napomínati

trhati (trhat); capere: chy

tati (chytat); audire—
__ slyšeti (slyšet);

laudarí—__ býti chválen, (--,a -;o -1 -y, -a); moněri—
__
býti napomínán, (--a, -0; -i, -y, -a); carpž—
_ býti trhán,
(-a, -0; -i, -y, -a); capž : býti chytán, (-a, -0; -i, -y, -a);
audžrž: býti slyšen, (-a, -0; -i, -y, -a);
2. ve vazbě akusativu s infinitivem se překládá českou vedlejši
větou, která. jest uvedena spojkou >>že<<
& v níž jest určité sloveso

v présentnim indikativu (činném, trpném); na př.:
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vocáre : že [já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona]
volám [voláš, volá, voláme, voláte, volají] ;
vocári : že [já, ty on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona]
jsem [jsi, jest, jsme, jste, jsou] volán [-a, -o, -i, -y, -a];
audió || tě vocáre : slyším, že (ty) voláš;
audió || tě vocárí : slyším, že (ty) jsi volán (-a, -o) ;
3. ve vedlejších větách bezpodmětých, závislých na slovesech
džcendi et sentiendi, se překládá českou vedlejši větou, která jest
uvedena spojkou_>>že<<
& v níž jest určité sloveso v présentním

kativu; na př.:

indi

fulgurat : blýská se, (str. 251); viděmusfulguráre :
vidíme, že se blýská;

plnit : prší, (str. 255); putó pluere : myslím, že prší;

4. u slovesa »soleó, solére : mám ze zvyku, jsem zvyklý<<(str.
258) se překládá různě: bud' českým infinitivem; nebo indikativem,
při čemž se sloveso soleó překládá příslovci »Obyčejně, často<<; nebo
se sloveso 30166 s infinitivem přeloží českým slovesem opětovacím;
na př.:

soleó laudáre : mám ve zvyku chváliti;
„
„
? jsem zvyklý chváliti;
„
„
:. obyčejně, často chválím;
„
„
: chválívám;
medicus ad rěgem scríbere solěbat : lékař často, pra
videlně psal, psával králi;
ut fierí solet : jak tomu bývá; jak se obyčejně děje;
jako obyčejně;
mžnórěs nón semper facžunt eadem, quae maiórěs facere
solěbant : potomci nečiní vždy totéž, co (v lat. akus. plur.
neutr. ) činívali předkové;
clámor esse solet :: křik obyčejně'bývá, obyčejně se
zdvihá, obyčejně se ozývá;
5. ve spojení i s jinými slovesy, na př. >>mátúráre (str. 253),
contendere (I, 500), persevěráre (str. 212), děsistere (str. 249)<<
se překládá do češtiny českým indikativem, při čemž se příslušný
určitý slovesný tvar těchto zde právě uvedených sloves překládá
českým příslovcem nebo jiným českým obratem, na př.:
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mátůró, áre, 1., spěchati;
contendó, ere, 3., spěchati, kvapiti;
mátúró venžre, contendó venžre : kvapně, spěšně,
přicházím; mátůró Signum dare, kvapně, spěšně, předčasně
dávám znamení;
persevěró, áre, 1., vytrvati, neustávati;
persevěró aliquid facere : neustále, bez ustání dělám
něco; dále konám; persev'e'ró belláre : dále válčím, (po
kračuji ve válce) ;

»

děsistó, ere, 3., ustávám, přestávám;
nón děsžstó mon'e're: neustále napomínám; děsistžte

pugnáre :

nebojujte dále;

6. v některých případech se překládá českým slovesným tvarem
ve spojení se spojkou >>aby<<
nebo s jinou spojkou; o těchto připa

dech promluvime níže.

* 40. úloha.

Přeložte do češtiny! — (Viz str. 289!)

1. Imperáre sibi maximum est imperium. ——
2. Necessi

tátž párěre semper sapientžs habětur. — 3. Peccáre licet
nemíní. — 4. Ex duóbus malžs minus ělžgere oportet. —
5. Senátuž placet legátós mžttere. — 6. Iniůriam accžpere
quam facere praestat. — 7. Helvětžž per próvincžam Ró
mánam iter facere audent. — 8. Caesar oppidum oppugná
re parám't. — 9. Hostěs pugnáre persevěrant. — 10. A3
suěsce ( *assvésce ) et dicere věrum et audžre! — 11. Á vžržs
sapientžbus Zaudárž pulcherržmum est. — 12. Vžtuperáre
facillimum, ěmendáre džffžcillžmum est.
13. Erráre hůmánum est, turpe žn erróre persevěráre. —
14. Malus est error, peior děfěnsió erróris, pessimum men
dácžum. — 15. Maxima illecebra peccandi est spěs žmpúni
tátis. — 16. Parěs cum paribus facillz'měcongregantur. —
17. Adúlátórěs longě pessžmum genus hominum sunt. —
18. Amóržs simulátió odió pez'or est. — 19. Quod nocet,
saepe docet. — 20. Quálža sunt opera, tálža sunt praemia.

*
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Dě lupó. Lupus mortem exspectáns et vitam animó
lůstráns, »Malus quidem fui,<<inquit, »sed nón pessimus.

Aliquandó ovem, quae á grege aberráverat, quam faeile
fuit dilaceráre, nón dilacerávi. Eódem tempore convicia
ab alia ove in mě iaetáta benigně tolerávi.<<-— Et vulpěs
callida: »Haec omnia,<<inquit, »adjirmó; eódem enim tem

pore os illud in faucibus tuis fuit, quó tě tandem grůs
liberávit.<<

| 34. úloha. — (Vypracování) — (Vizstr. 264!)
1. Quinque discipuli carmina Homěri legunt. — 2. Dili
gentia quinque discipulórum laude digna est. — 3. Magister
quinque discipulis praemia tribuit ; quinque discipulós
laudat; cum quinque discipulis ambulat; á quinque disci
pulis colitur. —
4. Mille Plataeěnsěs [* Platé-én-zés] apud Marathónem
Athéniěnsium socii fuěrunt. — 5. Auxilium mille Pla
taeěnsium Athéniěnsibus grátum fuit. — 6. Rěrum scrip
tórěs mille Plataeěnsibus laudem tribuunt. — 7. Athé
niěnsěs cum mille Plataeěnsibus Persás superávěrunt. —
8. Parvus collis á Caesaris eastris mille passůs [akus.]
aberat. — 9. Omnia mille cásibus [dat.] subiecta sunt. —
10. Quot annós p. Chr. n. numerámus? Numerámus annós
mille nóngentós trigintá sex p. Chr. n. — 11. Nostra regió
á mille militibus vástátur. Nostra regió á duóbus milibus
militum vástátur. —
12. Cur ůnius Viri auctóritáti obtemperátis? — 13. Ro
máni cum duóbus viris, cum Pyrrhó et cum Hannibale, in
Italia dě imperió dimicávěrunt. — 14. Septem erant Rómá—
nórum rěgěs: Rómulus, Numa Pompilius, Tullus Hostilius,
Ancus Március, Tarquinius Priscus, Servius Tullius, Tar
quinius Superbus. — 15. Homó duás aurěs, duós (duo)
oculós, sed ůnum ós habet. (Homini sunt duae aurěs, duo
oculi, sed ůnum čs.) — 16. Periculósi hostěs populi Rómá
ni fuěrunt Cartháginiěnsěs, quós Rómáni tribus gravibus
bellis superávěrunt. — 17. Úni dictátóri senátus Rómánus
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obtemperávit. — 18. Rómae quotannis duo consulěs ažpo
puló ereábantur. — 19. Libertás multórum saepe pruden
tiá ůníus Viri servátur. — 20. Tria homini máximě ne
cessária sunt, fiděs, spěs, amor. — 21. Quid est' amicitia?
Únus animus in duóbus corporibus. — 22. Augusti aetáte
R'ómae septem aquaeductůs fuěrunt; posteá erant multó
plůrěs. — 23. In Capitólió templum trium deórum erat,
nam cum love duae deae, Iiinó et Minerva ibi adórában
tur. —
24. Diěs in víginti quattuor (quattuor et vígintí) hórás
dividitur. — 25. Trígintá quinque erant tribůs populi Ró
máni. — 26. Ex Augusti aetáte urbs Róma in quattuor
decim regióněs dividěbátur. —
27. Praga, caput rei públicae Bohěmoslávicae, in dextrá
et in sinistrá ripá fluvii Vultavae sita est; fluvió in duás
partěs dividitur. Quot urbis partěs in dextrá Vultavae ripá
sunt? Quot urbis partěs in sinistrá Vultavae ripá sunt? In
dextrá fluvii Vultavae ripá duodecim partěs urbis, in si

nistrá ripá seme partěs urbis sitae sunt. —

| 3ó.ů|o|1a.

— Vypracování.— (Viz str. 278!)

Centum undecim equitěs; ducentae (et) viginti duae
urběs; trecenti (et) trigintá trěs equi; quadringenta (et)
quadrágintá quattuor verba; quingenti (et) quinquágintá
quinque discipuli; sescentae (et) sexágintá sex arborěs;
septingenti septuágintá septem testěs; octingentae (et)
duoděnónágintá pópuli; nóngenti (et) nónágintá novem
peděs; sea: et octógintá vici, octógintá sex vici; octingen
tae (et) nónágintá duae návěs; mille (et) ducenti duodě
octógintá órdiněs; tria mília sescenti octógintá únus ho
miněs; duo milia (et) quadrágintá viri; tria mília avium;
cum mille militibus; cum duóbus mílibus militum; cum
tribus mílibus militum et trecentis, cum tribus mílibus
(et) trecentis militibus; possideó mille (et) trecentós
quinquágintá unum assěs; possideó duo mília assium et
quingentós, possideó duo milia (et) quingentós assěs.
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| 37. úloha.

Vypracování. — (Viz str. 278!)

1. V této malé vesnici jest sto dvaapadesát (152) mužů, sto
dvaaosmdesát (182) žen, dvě stě (200) lučištníků a tři sta čtyřicet
pět (345) hochů; v oné zahradě jest sedm set sedmdesát sedm (777)
růží. ——2. Ve městě jest tisíc (1000 mužů) a tisic (1000) žen. —

3. V naší krajině žiji (:

jsou) dva tisíce (2.000) mužů, tři tisíce

(3.000) žen, čtyři tisíce (4.000) dívek a pět tisíc (5.000) hochů.
J,. Vidím sto padesát dva muže (sto dvaapadesát mužů), sto osm
desát dvě ženy (sto dvaaosmdesát žen), dvě stě lučištníků, tři sta
pětačtyřicet hochů &sedm set sedmdesát sedm růži. — 5. Vidím tisíc
mužů, tři tisíce žen, čtyři tisíce dívek a pět tisíc hochů. ——7. Ve
vojsku Dareia Kodomanna třicet tisíc (30.000) řeckých námezd
níků bojovalo u Issu proti Alexandrovi. — 8. U Thermopyl statečně

s Peršany zápasilo (bojovalo) tři sta Sparťanů a pět tisíc Řeků
z jiných obcí. -—9. Čtyři tisíce pěšáků a tisic dvě stě jezdců bylo
přepravováno (na) dvaceti lodích na Sicílii. — 10. Devětapadesát
tisíc jezdců & devadesát tisíc devět set třicet osm pěšáků jest ve
zbrani.
11. Uveďte v řadě (za sebou) latinské číslovky, základní a řa
dové, které již jsou vám známy!
12. Dvě stě šedesát let po smrti císaře Augusta město Řím bylo
od císaře Aureliana obehnáno novými hradbami. Hradební zeď,
která tehdy obkličovala město, byla široká asi (kolem) dvanáct
stop čili čtyři metry [a] vysoká čtyřicet osm stop čili šestnáct metrů.
13. Ve čtvrtém století po Kr. v Římě bylo osm mostů, jedenáct
náměstí, tolikéž lázní (therem), devatenáct vodovodů, dvacet osm
knihoven, dva cirky, dva amfit(h)eatry, tři divadla, dvacet dvě jíz
decké sochy, osmdesát zlatých soch bohů, sedmdesát osm soch bohů
ze slonoviny, třicet šest mramorových vítězných oblouků, čtyřicet
šest tisíc šest set nájemních domů, tisíc sedm set devadesát domů
boháčů, osm set padesát šest lázní veřejných a tisíc tři sta padesát
tři kašny.
14. Kterýsi obchodník prodá pěti kupcům (: zákazníkům) roz—
manité zboží. Od prvního kupce obdrží 117 sesterciů, od druhého 224
(sestercie), od třetího 337 (sesterciů), od čtvrtého 439 (sesterciů),
od pátého 555 (sesterciů). Jestliže dva assy a půl assu se jmenují

sestercius, jestliže deset assů se jmenuje denár, jak veliká jest částka
denárů od něho přijatých (: jež obchodník přijal) [: kolik činí
součet denárů. ..]? — (418 denárů.)
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15. Jiný obchodnik koupi zboží a. zaplati nejprve 666 sesterciů,
potom 7773 (sestercie), potom 881 (sestercius), potom 994 (sester
cie), konečně 1.602 (sestercie). Jak veliká jest částka denárů [:
kolik činí součet denárů] od něho vyplacených? — (1.229 denárů.)

*38. úloha.

Vypracování. — (Viz str. 280!,

Dě Dámocle. Dámoclěs, ůnus ex adsentátóribus Dioný
sii, Syrácůsánórum tyranni, aliquandó in sermóne eum
propter maiestátem dominátiónis et dívitiás beátissimum
omnium hominum nóminávit.
Tum Dionýsius: »Parátus igitur es,<<inquit, >>ipsefortů
nam meám temptáre, quam tantopere laudávistí ?<<
Id ille adsentátor ílicó adfírmávit. Tum servi iussů ty
ranní Dámoclí in aureó lectó accubantí optimós cibós
vínaque dulcissima ministrávěrunt.
Iam Dámoclěs fortúnam suam práedicábat, cum suprá
caput gladium acůtum spectávit; hunc adspectum ille nón
tolerávit et iam fělix esse recusávit. —

| 39. úloha. — Vypracování. — (Viz str. 280!)
Rozmluva. — Učitel &Karel.
. Kolik assů máš, Karle?
. Dnes mám čyřicet šest (šestačtyřicet) assů; o (svých) naroze
ninách dostanu od otce padesát jeden as (jedenapadesát assů),
od matky osmdesát tři assy (třiaosmdesát assů), od dědečka
šedesát osm (osmašedesát) ássů & od babičky sto dva assy.
. Kolik assů budeš míti, Karle?
. Budu míti tři sta. padesát assů.
. Jestliže se deset assů jmenuje denár, kolik denárů budeš míti
Karle? Spočti (to) dobře!
K. Budu míti třicet pět denárů.
WC:

CNC:
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větrů třeti deklinace jsou maskulina, ať jsou v nominativu (a v ge
nitivu) singuláru zakončena jakkoli;

bi jména žen (vlastní i obecná) a jména bohyň třetí deklinace
jsou feminina, ať jsou zakončena jakkoli;
c) jména měst třetí deklinace jsou feminina, některá jsou
maskulina.
U ostatních podstatných jmen zpravidla poznáte rod podle kon

covkyv nominativu

a genitivu

singuláru,

zejména

pak tehdy, zapamatujete-li si odchylky.
V následujícím rozdělil jsem výklad ve dvanáct části, a to:
1. Jak jsou zpravidla zakončena maekulina III. deklinace v no
minativu a genitivu singuláru?
2. Odchylky. |.

3. Jak jsou zpravidla zakončena feminina III. deklinace v nomi
nativu a genitivu singuláru?
4. Odchylky. II.

5. Jak jsou zpravidla zakončena neutra III. deklinace v nomina
tivu a genitivu singuláru?
6. Odchylky. III.

7. Jména
8.-Jména
9. Jména
10. Jména
11. Jména
12. Jména

mužů, národů a bohů III. deklinace.
měsíců III. deklinace.
větrů III. deklinace.
řek III. deklinace.
žen a bohyň III. deklinace.
měst III. deklinace.

| 1. Maskulina m. deklinace.|
I. Mužského rodu (maskulina) jsou podstatná jména
III. deklinace, která se končí
v nominativu singuláru
v genitivu singuláru
-6
-6
-or
-ós
-er
I
I
.. .
I
_
I
-onis
-inis
-ons
-oris
-eris :
-er
-is
-is
-ris

,

—eris

[ _-ris .

Příklady (každý příklad jest uveden v nominativu sin
guláru, vedle něho v závorce jest uveden genitiv singuláru
nebo koncovka genitivu singuláru):
45, (MM): carbó niger, (carboms), černý uhel; Zeómagnus, (leó
nás), veliký lev; ligó parvus, (ligónis), malá motyka; sermó Latinus,
(sermónis), latinská řeč; a j.;
%, '(-Inis): homó bonus, (hominis), dobrý člověk; Apollo, (Apolli

nis), Apollo(n) (buh);
-or. (dl-Is): amor fráternus, (amóris), bratrská láska; calor,
(calóris), horko, žár; clámor magnus, (clámóris), veliký křik; color
var—ius,( colóris), rozmanitá barva; dolor magnus, (dolóris), veliká
bolest; error malus, (erróris), zlý blud, klam; honor magnus, (ho
nóris), veliká čest, pocta; labor maximus, (labóris), největší, pře
vellká práce, námaha; maeror, (maerórt's), zármutek, nářek; olor
pulchcr, (olóris), krásná labuť; terror nón parvus, (terróris), ne
malá hruza, nemalý postrach; timor summus, (timórís), svrchovaný
strach, svrchovaná bázeň; a j.;

453, (af—Is); flós pulcher, (flóris), krásný květ, krásná květina;
honós magnus, (honórt's), veliká čest, pocta; lepós, (lepóris), Půvab,
duchaplnost; mós meus (móris), můj obyčej, zvyk; boni mór'ěs,
dobré mravy, dobrý mrav; rós grátus, (róris), milá, vítaná rosa; a j.;

-or, (mm: career, (carceris), vězení, žalář; later magnus, (late
ris), veliká cihla; vómer jerreus, (vómeris), železný pluh; agger
altus, (aggeris), vysoký násep; passer parvus, (passeris), malý
vrabec; a j.;
-or. (-erls): accipiter saevus, (accipitris), zuřivý jestřáb; pater
bonus, (patr—is),dobrý otec; fráter meus, (frátris), můj bratr; a j.;
-ěr, (mac): děr crassus [čtiz á-é—rl, (áěris), hustý vzduch;
aethěr imměnsus, (aetheris), nezměrné, nekonečně nadvzduši;
'is. (-cris): Ginis dolósus, (cineris), šalebný popel; cucumis par
vus, (cucumeris), malá okurka; pulvis niger (pulveris), černý prach,
popel; vómis ferreus, (vómeris), železný pluh, radlice; a j.;
(Pokračování na obálce 7. sešitu)
Světově běl v 1000 slovech. Ročník 19%. Vycházejí za redakce A. Nsuberta měsíčně.
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Opakování z latinské mluvnice.
(Pokračování. )

II. Substantiva, která jsou zakončena v nominativu sin
guláru v »-es<<a v genitivu singuláru jsou nestejnoslabičná
(t. j. mají v genitivu singuláru větší počet slabik než v no
minativu singuláru) , v ě t š i n o 11jsou maskulina; z nich
uvádím substantiva, která jsou zakončena:
v nom. sing
-es
-es
-os
.
V
I
_ ! __
:
v gen. smg.
-itis
-et1s
-etis
caespes pulcher, (caespitis), krásný trávník, pažit, drn; ]ómes,
(fómítis), troud; gurges turbidus, (gurgitis), kalný vir; times látus,
(limitis), široká cesta, stezka, pěšina; palmes pulcher, (palmitis),
krásná větev, ratolest; stipes praeacůtus, (stipitis), zpředu přiostřený
kůl, kyj; trámes certus, (trámitís), jistá, určitá cesta, dráha;
ariěs magnus, (arietis), veliký beran; pariěs proximus, (paríetís),
nejbližší zeď, stěna;
tapěs pulcher, (tapětis), krásný koberec, krásná přikrývka; leběs
magnus, (lebětis), veliký kotel, veliké umyvadlo;
jména mužů, zakončená v res, (-itls)< jsou maskulina podle zá
kladního pravidla o rodě jmen mužu.

*
III. Ze substantiv III. deklinace, zakončených v »-dó,
( -dim's)(, »-gó, ( -gim's)4<,»-ió, ( -ióm's)<, která jsou větši
nou f e m i n i n a, několik substantiv jest mužského rodu

(maskulin) ; maskulina jsou:
cardó, órdó,
margó, harpagó,
curculió, pápilió, půgió, scípió, septentrió, vespertilió,
jména mužů zakončená v »-ió<, na př. centurió.
(Viz níže v »Odchylkách I.< !)
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31. HODINA.
40. úloha. —Vypracování.— (Vizstr. 284!) |
1. (Sobě vládnoutiz) ovládati sebe jest (největší:)

nejmocnější

vláda. — 2. Podrobovatí se nutnosti vždy se pokládá za vlastnost
(znak, věc) mudrce; (viz str. 261, 262!). — 3. Nikomu není dovoleno
hřešiti. (Nikdo nesmí hřešiti.) — 4. Ze dvou zel dlužno voliti
menší. — 5. Senát uznává za vhodné poslati vyslance (posly).
——
6. Jest lépe křivdu (bezpráví)

trpěti než činiti. ——7. Helvetiové

se odvažují táhnouti římskou provincii. _—8. Caesar se odhodlal
dobývati města (obléhati město). ——
9. Nepřátelé (neustávají bojo

vati :) neustále bojuji (bez ustání bojují, dále bojuji). — 10. Zvykňi
i mluvití i slýchati pravdu. -— 11. Býti chválen od moudrých mužů
jest velmi krásné (velmi čestné). — 12. Haněti (kárati, tupití) jest
velmi snadné (velmi lehké), opravovati velmi nesnadné (velmi
těžké).

_—

13. Chybovati (mýliti se) jest lidské, v omylu (bludu) setrvati jest
hanebné (jest hanba). — 14. Poklesek (pochybení) jest špatný, horší
jest obrana poklesku (pochybení), nejhorší jest lež (úmyslná ne
pravda). ——15. Největším lakadlem ke hříchu (ke hřešení) jest
naděje na beztrestnost. — 16. Rovni s rovnými nejsnáze se spojují
(se druží). — '17. Pochlebníci (lichotníci) jsou daleko nejhorší druh
(třída) lidi. — 18. Předstíráni lásky (:předstíraná, strojená láska)
jest horší než nenávist. — 19. Co škodí, často učí (poučuje) [: Ško
dou se učíme]. — 20. Jaká jsou díla, takové bývají odměny.
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0 vlku. Vlk, očekávaje smrt a v duchu zkoumaje (přehlížeje)
svůj život, pravil: >>Špatný jsem sice byl, ale ne nejhorší. Kdysi
jsem nerozsápal ovci, která odběhla (se zaběhla) (plqupf.) od stáda,
kterou rozsápati bylo snadno. V téže době blahovolně jsem snesl
(ztrpěl) hanlivá slova (nadávky) pronesená proti mně.<<— A tu
zchytralá liška řekla: >>Totovše potvrzuji, neboť v téže době byla
ve tvém jícnu ona [z jiné bajky známá] kost, které tě nakonec
zbavil jeřáb.<<

| Hlavní a vedlejší časy v latině. |
Co do doby, do které slovesný děj spadá, v latině rozeznáváme
(viz I, str. 90, 91):
a) časy doby přítomné: 1. praesens; 2. perfectum praesens (viz

strana 293);
b) časy doby minulé: 1. imperfectum; 2. perfektum historicum;
3. plusquamperfectum;
c) časy doby budouci: 1. futurum I. (primumh 2. futurum II.
(secundum, e_ractum).
To, co v latině obyčejně sluje »čas<<,jsou slovesné

neboť čas jest
K uvedeným
1. historické
2. historický

>>tvary časové—<<,

pouze trojí: přítomný, minulý, budoucí.
zde latinským >>časům<<
dlužno ještě připojiti:
présens (praesens historic—um),(viz str. 291).
infinitiv, (viz str. 294).
*

Všechny tyto »slovesné časy<<dělíme ve dvě skupiny;
jedna z nich sluje »hlavní časy<<, druhá sluje >>vedlejší
časy<<.

K hlavním časům řadíme: praesens, futurum I., futu
rum II .
K vedlejším časům řadíme všechny minulé časy; minu
lým časům se též říká »hžstoržcké časy<<nebo >>praeteržta<<

(* préterita).

Praesens historicum (viz str. 291) se obyčejně pokládá
za vedlejší čas, ale vzhledem k svému tvaru mívá někdy
platnost též hlavního času, zejména když“ »zpřítomňující
život řídící věty přechází ještě do věty závislé<<.
Perfectum praesens (viz str. 293) se pokládá za hlavní
-— 290 —

čas, můžeme—limísto něho položiti présens jiného sou
značného slovesa; jindy se pokládá za vedlejší čas.
Historický infinitiv (viz str. 294) se pokládá za vedlejší
čas.
Konjunktiv perfekta, má-li význam možnosti nebo za- 
braňováni, se pokládá za hlavní čas.

hlavní :
Slovesné
časy '_

praesens;
futurum I.;
futurum II.;
imperativ;
konj. perf., má-li
význam možnosti nebo
zabraňováni;

. .
VEdlelšl'

imperfektum;
perfektum;

praesens
htstortcum
a
perfectum

praesens.

plusquamperfectum;
historický i'nfinitiv;

Praesens historicum.
Historické présens.
Latiník v živém vypravování rád vyjadřuje minulý děj pré
sentem (přítomným časem), aby děj byl tak oživen, jako by se právě
dál před čtenářem nebo posluchačem. Toto présens zoveme >>praesens
historicum<< (>>historicum<< proto, že se užívá výrazu »historický<<,
jak výše bylo pověděno, pro >>minulé<<
časy, a historické présens
zastupuje >>minulý<<čas).

Do češtiny se historické présens (praesens historicum ) obyčejně
překládá přítomným časem sloves dokonavých; má-li se zdůrazniti
delší trvání děje, přeložíme je někdy i nedokonavými slovesy. Někteří
překladatelé latinských spisů překládají historické présens i minu
lým časem českých dokonavých sloves. Nevyžaduje-li toho nutná
potřeba (na př. za účelem dosažení lepšího porozumění latinskému
textu), překládejte historické présens přítomným časem dokona
vých sloves!
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Pisidás resistentěs Data
měs invádit, primó impetú

Datames Pisidy stavějící
se na odpor napadne, prv
pellit, multós interficit, ca— ním útokem (je) zažene,
stra hostium capit.
mnoho jich pobije a nepřá
telského tábora dobude.
Hoste's posteró diě castra
Nepřátelé se hnou druhé
'movent; idem facit Caesar ho dne táborem; totéž učiní
equitátumque omnem prae Caesar & napřed pošle ve
mittit.
škeru jízdu.
Post tergum hostium re
V týle nepřátel náhle jest
pente equitátus noster cer spatřena naše jízda; jiné
nitur; cohortěs aliae appro kohorty se přiblíží; nepřá
pinquant; hostěs terga ver telé se dají na útěk; jezdci
tunt; fugientibus equitěs napadnou utíkající; nastane
occurrunt; fit magna cae- veliké krveprolití.
děs.

V uvedených příkladech každé historické présens [>>invádit,pellit,

interficit, capit, movent, facit, cernitur, appropínquant, vertunt,
occurrunt, fit] zpřítomňuje minulý děj [napadl, zahnal, pobil, dobyl,
hnul se, učinil, napřed poslal, byla spatřena, se přiblížily, se dali,
napadli, nastalo]; za účelem živého vylíčení děje Latiník zde položil
historické présens — a tak Čech z téhož důvodu položí v těchto při
kladech přítomný čas, ovšem přítomný čas dokonavých sloves, aby
naznačil, že tu jde o minulé události a děje [napadne, zažene, pobije,
dobude, se hnou, učiní, napřed pošle, jest spatřena, se přiblíží, se dají,
napadnou, nastane]. ——(Kdyby každé présens v uvedených příkla

dech vyslovovalo děj přítomný,
présens nepokládali

kdybychom tedy každé toto

za >>hi s t o r i c k é<<présens, přeložili bychom

všechny présentni tvary, vyskytující se v uvedených zde příkladech,
přítomným časem českých sloves n e d o k o n a v ý c h, nikoli d o

konavých;
bylo by tudíž přeložiti: >>napadá,zahání, pobíjí, do
bývá, hýbají se, činí, napřed posílá, jest spatřována, se přibližuje,
se dávají, napadají, stává se<<.
)
*

Výše jsem se zmínil o českých slovesech d o k o n a v ý c h a n e
d o k o n a v ý 0 h. K tomu připojuji tento výklad z české mluvnice:
Česká. slovesa podle dokonavosti dělíme na >>dokonavá<< a

>>nedokonavá<<.

»D 0 k on av á<<slovesa jsou ta, která vyjadřuji dokonání (vy
konání) děje, na př. hodím, přinesu. Jsou to jednak všechna slovesa
-——292—

okamžitá

(hodím, koupím, padnu, řeknu, seknu a j.), jednak

mnohá slovesa složená s jednou nebo s několika předponami, která,
jsou-li prostá nebo ve spojení s předponami, jsou nedokonavá (na
beru, pře-čtu, u-dělám, vy-házím, po-vy-sko-čím a j.).
>>Ne d o k o n a v á<< slovesa

vyjadřují

trvání

nebo

opětování

(opakování) děje a jsou buď prostá či nesložená (nesu, vezu, nosím,
vozím, vracím, dávám a j.) a složená (pro-dávám, od-hazují, vy
vracím a j.).
Několik příkladů sloves nedokonavých a dokonavých (vždy -na
prvním místě zde jest sloveso nedokonavé, na druhém místě sloveso
dokonavé v čase přítomném):
chválím — pochválím; jdu ——
příjdu, vyjdu; odcházím — odejdu;
napomínám — uapomenu; čtu — přečtu; dobývám — dobudu; kří
čím ——
vzkříknu; říkám, pravím — řeknu; mlčím ——
smlčím; odpo

vídám — odpovím, a j.

| Perfectum praesens.J
Kdežto >>perfectumhístoricum<< (historické perfektum) vyjadřuje
minulý děj ukončený _ bez zřetele k jeho trvání a k jeho následkům
v přítomnosti, -—
vyjadřuje >>perfektum praesens<< obyčejně přítomný stav, vzniklý
z minulého děje.

Uvedu zde za příklad několik perfektních slovesných tvarů (v zá
vorce jest časován aktivní perfektní indikativ příslušného slovesa),
jejichž český význam prozrazuje, že jsou to >>présentní perfekta<<;
na př:

memin'í, (1. memíuí, 2. memíuístí, 3. memíuít; plur. 1.
memíuímus, 2. memíuístís, 3. memíuěruut), pamatuji „se
(na někoho), pamatuji (něco), jsem pamětliv, jsem pa
mětníkem; (str. 306);
ódí, (1. ódí, 2. ódístí, 3. ódít; plur. 1. ódímus, 2. ódístís,
3. óděruut ), nenávidím, mám odpor (k něčemu) ; (str. 308) ;
nóví, (1. uóví, 2. uóvístí, 3. uóvít; plur. 1. uóvímus,
2. uóvístís, 3. uóvěruut, znám, vím, rozumím; (str. 307);
cónstiti, (1. cóustítí, 2. cóustítístí, 3. cóustítít; plur. 1.
cóustítímus, 2. cóustítístís, 3. cóustítěruut ), stojím; (str.
299);
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cónsuěvi, (1. cónsuěvi, 2. cónsuěvisti, 3. cónsuěvit;
plur. 1. cónsuěvimus, 2. cónsuěvistis, 3. cónsuěvěrunt ),
[* kónsvéví], jsem zvyklý, mám zvyk, mám v obyčeji;

(str. 299);

didicí, (1. didici, 2. didicisti, 3. didicit; plur. 1. didicimus,
2. didicistis, 3. didicěrunt), [* dydycí], (naučil jsem se =)
vím, umím; (str. 301);
perií, (1. perii, 2. peristi, 3. periit; plur. 1. periimus, 2.

peristis, 3. periěrunt), [* per-i(j)i], (zahynul jsem :)

jest po mně veta; (str. 309).

*

P 0 z n a m k a : Někdy »perfectum praesens<< vyjadřuje úsudek
o minulém ději se stanoviska doby přítomné; toto perfectum prae
sens zove se >>perfectum logicum<<.

Příklad:

Fuimus Tróes : my Trojané už jsme byli : jest po
našem bytí : bytí naše náleží již minulosti;
dnešní úsudek o našem bytí jest: fuimus Tróes.
[ Historický infinitiv. |
Někdy — a to ojediněle ——
bývá u latinských spisovatelů ve hlav

nich větách za účelem živého vylíčení min ul é události misto in
dikativu imperfekta položen présentni infinitiv, jejž pak překládáme
do češtiny minulým časem sloves nedokonavých (t. j. obdobně jako
indikativ imperfekta); tento infinitiv zove se >>historickýinfinitiv<<.
Příklady z Caesarova

spisu >>Paměti o válce gallské<<z

Cotidiě Caesar Haeduós
frúmentum flágitáre; diem
ex diě důcere Haedui; frúmentum cónferri, compor-

Caesar denně důtklivě žá
dal obilí od Haeduů; Hae
duové ode dne ke dni prů
tahy (jej) zdržovali; Hae

tári, adesse || ( Haedui ) di— duové řikali, že se obilí sná
cere. —
ší, že se sváží, že již jest
tu. —
Nihil Sěquani responděre,
Sekvanové nic neodpovi—
sed in eádem tristitiá per- dali, nýbrž setrvávali v téže
maněre. —
sklíčenosti. —
*
—— 294

——

| Slovník. - (K 31._ 33. hodině.) - (Dodatek na str. 342) |
abdůcó, cre, abdúxí, abductum,
3., a) odváděti, odvésti; b) ná.
silně odvésti, unášeti; c) od
vraceti,
odcizovati, sváděti
k odpadnutí; d) (od činnosti,
od úmyslu, od náklonnostiz)
odváděti, odvraceti; e) sni
žovati
absolvó, ere, absolvl, absolutum,
3., a) vyprošťovati, vybavovati,
zprošt'ovati; b) osvoboditi, ža
loby zprostiti; c) dokončiti,
dokonati; d) vyložiti
ácor, (I, 383); ácre proelium,
tuhá, lítá bitva; ácria, n. pl.,
ostré, pronikavé věci
addůcó,ere, addúa'ci, adductum, 3.,
a) přivaděti, dováděti, do
vésti (k někomu); b) uváděti,
přiváděti (v něco, v nějaký
stav); c) pohnouti, nakloníti
k domnění, (ut, ně, str. 329);
d) přiváděti, naváděti (ně
koho k něčemu) ; e) addúcor
(s vazbou akus. s infin.), klo
ním se k přesvědčení, že.. .;
f) viac addúcí possum, ut (vedl.
věta účinková), stěží mohu
věřiti, že . . .; nemohu

věřiti,

že . . .

adhiběre, (I, 438); curam adhé
bére, vynakládati, vynaložiti
péči

adhortárí viz hortári

admoneó, ěre, admonuí, admoni
tum, 2., a) upamatovati (ně
koho na něco), připomínati
(někomu něco), uváděti na pa
mět; b) napominati, varovati,

dávati výstrahu;

c) napomi

nati, nabádati, pobádati. -—
(Vazby viz při moneó, str.
352, 329.)

adversus, (předložka s akus.),
a) (o místě:) proti (něčemu);
b) (metafor.): proti (někomu),
k (někomu), (ve smyslu ne
přátelském i přátelském); ad
versus hostěs proficiscor, táh
nu proti nepřátelům; pi'ctás
adversus deós, zbožnost, odda
nost k bohům; adversus ea
responděre, odpověděti na to,
k tomu; adversus opiniónem,
proti, mimo nadaní; f'ldem ad
versus aliquem habére, chovati
důvěru k někomu
aegrótó, áre, (lvi, átum, 1., (I,
103), chřadnouti, churavěti,
stonati, býti nemocen
aegrótus, a, um, churavý, chorý,
nemocný; (II, 245); alteró pe
de aegrótus sum, mám jednu
nohu churavou
alacer, (I, 383); alacri animó,
s odhodlanou myslí
aliquí, aliqua, aliquod, některý,
nějaký
aliquid, (I, 93, 170); alžquid dé

trimentí, něco škody, ztráty,
pohroma : nějaká. škoda,
ztráta, pohroma

aliquotiěs (aliquotie'ns), několi

krát

alter, era, erum, (sklonění viz
1,342), a) jeden (ze dvou),
druhý (z obou); b) (v plat
nosti číslovky, jde-li 0 před
měty téhož druhu:) druhý; o)
(o vzájemnosti:) druhý; alter
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alteri inimicus erat, jeden dru
hému byl nepřítelem: druh
druhu byl nepřítelem, oba si
byli navzájem nepřáteli; frá
ter alter alteri subsidium fe

rěbat, bratří jeden druhému:
navzájem si pomáhali; d)
unus et alter, a) jeden [a]
druhý, některý; b) ten onen,
několik; e) (na označeni po
dobnosti.-) druhý; alter Han
nibal,' druhý Hannibal; alter
ego, druhé

>>já<<;Crassus

mě

sicut alterum parentem dili
git, Krassus mne miluje jako
druhého otce; f) druhý, opač
ný, protivný; změněný; g)
druhý, bližní; h) alterum tan
tum, jednou tolik, dvojnásob
ný počet; alteró tantó longior,
o jednou tolik, dvakrát delši;
alteró quóque diě, každé dva
dny (: jedenkráte ve dvou
dnech) ; uterque discipulus
alteri obicit, oba žáci jeden
druhému : navzájem si vy
týkají;
cónsulum (genit. celkový)
alter exercitum perdidit, alter
vendidit, (duo cónsulěs alter...
alter...), jeden z konsulů voj
sko uvedl v záhubu, druhý za
prodal (zradil); (avšak jen:)
hórum (quórum) alter... alter;

tem, který jest bezpodmínečně
druhým za prvnim předmě
tem; v řadových číslovkách 22.,
32., 42. atd. se číslovka »dru
hý<< v latině vyjádří

>>alter<<);

alteró pede aegrótus sum,
mám jednu nohu churavou;
alteró pede valeó, mám jednu
nohu zdravou; alteró oculó
caecus sum, jsem na jedno oko
slepý; maiórem anni partem
rúri agó, alt—eram (: reli
quam) in urbe, větší část ro
ku trávím na venkově, druhou
(část roku trávím) v městě
ámittó, ere, ámisi, ámissum,
(aliquid), 3., a) pustiti mimo
sebe, propustiti, nepoužití, pro

pásti, promeškati; b) ztra

titi

(něco),pozbýti

čeho), přijí-ti

(ně

(o něco)

ámoveó, ěre, ámóvi, ámótum, 2.,
a) odkliditi, odstraniti; b) od
ciziti; c) vypověděti, vyhostiti;
d) bellum á., odvrátiti válku;
sě á., vzdáliti se; exercitum á.,
odvésti vojsko; culpam ab ali
quó á., někoho zbaviti viny
a'nxius, a, um, a) úzkostlivý, sta
rostlivý, znepokojený, sklíče—
ný; b) tisnící, tísnivý, znepo

kojující, mrzutý, trapný

appropinquó, áre, dvi, átum, 1.,
(I, 77), a) (ad aliquid) nebo
(o dvou stranáchz) alteri'
(alicui rei), blížiti se, přibli
alteri, jedni — druzí;
žovati se (k něčemu); b) (a
annó trecentěsimó alteró, ro
čase:) blížiti se, nastávati; c)
ku třístého druhého; alter et
býti blízek; míti blízko (k ně
vicěsimus, vice'simus' alter
čemu)
dvacátý druhý; (číslovka >>se apud, (předl. s akus.), a) (u
cundus : druhý<< se klade,
jmen mistnich:) u, při; pugna
jde-li předmět ji označený bez
apud Plataeás, bitva u Plataj;
prostředně za prvním předmě
apud Rómánós, u Římanů;
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apud Persás, (u Peršanů :)

dicere, mluviti před senátem,
k senátu; apud militěs contió
nári, mluviti ve shromáždění
vojínů, před vojíny, k vojínům
assequor, i, 3., (viz str. 330)
atque, ac, (I, 218); po výrazech
znamenajicich stejnost, rov
quem, u někoho, v něčích spi—
nost, podobnost a toho opak
sech; apud Platónem legimus,
klade se v latině spojka >>ac,

v Persii; b) (a jmen osob:) u,
při: esse, sede're apud aliquem,
býti, seděti u někoho; c) apud
aliquem : u někoho, v něčím
příbytku, v něčím bytě; d)
(o spisovatelíchz) apud ali

čteme u Platona (:

ve spi

sech Platonových, in Platónis
scriptis) (nesprávné jest: in
Platóne legimus); e) apud ali

quem (:

penes aliquem), u

někoho, při někom, v něčí mo

ci; f) apud aliquem (= córam
aliquó), v něčí přítomnosti,
před někým, (před něčí tváři);
apud rěgem verba facere, mlu
viti před králem; g) u, za
(doby); apud maiórěs nostrós,
u našich předků, za časů na
ších předků; h) u (někoho),
podle (něčiho) soudu (v mrav
nim smyslu); apud aliquem
valěre, u někoho platiti, míti
vliv, míti význam, zmoci, roz
hodovati; i) dějepisec Tacitus
klade někdy
(misto
(místo

»apud<< o místě

předl. >>in<<)a o čase
předl. >>sub<<s abl.)

apud (: ad) oppidumcastra
facere, klásti se táborem u
města (před městem); amicus
apud tě cénávit, přítel oběd
val, stoloval u tebe, ve tvém
domě; apud exercitum esse,
dliti ve vojště (v družině voje
vůdcově); [in exercitú esse,
sloužiti, konati vojenskou služ
bu]; apud populum dicere,
mluvíti před národem, před
lidem, k lidu; apud senátum

atque<< ve významu
»jako<< nebo >>než<<;jsou

českého
to vý—

razy: idem, týž, tentýž; pár,
stejný; aequus, stejný; alias,
jiný; similis, podobný; pariter,
stejně; aliter, jinak; a j.; idem
atque tú, týž jako ty; alias
atque tú, jiný než ty; pár
atque . . ., stejný jako . . .
auctóritás, (I. 319: II, 247); in
summcl auctóritáte esse, býti
ve svrchované vážnosti
audáx, (I, 459); audácěs (homi
něs), směli, odvážní lidé; směl
ci, odvážlivci
ávocó, áre, avi, átum, 1., a) od
volati; b) odvraceti, odraditi
bellum viz suscipió (str. 313)
bonus, (I, 389); bonum, (I, 495;
II, 101); bona, órum, n. pl.,
(II, 121), dobré věci, dobré
. vlastnosti; bona discere, do
brému se učíti
calamitás, (I, 284); máximae ca
lamitáti esse, býti k největší
škodě, pohromě; býti k nej
většímu neštěstí
capió, ere, cépi, captum, 3., (I,
488)'' (II, 82, 101); cónsilium
capió, pojímám úmysl, odhod
lávám se, ustanovuji se; de
trimentum capere, vzítí, utrpě
ti škodu; castra capere, dobýti

tábora
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castra, (I, 217, 218); castra mo

věre táborem (se) hnouti [:
jíti, táhnouti dále]

dovoz špiže;

a)

zásobovací

sbor; a) [co se převáží, dová—
ží.-] d o v o z, (dovezená) š p i—

catulus, i, m., mládě (zvířeci);

že, potrava; zásoby;
válečné potřeby

cernere, (I, 317, 318), zřiti, vidě

committó, ere, commisi, commis
sum, 3., (I, 406); praelžum,
pugnam committere, počínati
boj; sváděti, svésti boj; dáti

(psi mládě :)

štěně

ti, spatřovati
classis (I, 425) centum návium,

(genit. qualitatis), loďstvo či
tající 100 lodí, loďstvo o stu
lodí
cčgitó, áre, dvi, átum, 1., a)
mysliti, přemýšleti, přemítati,
uvažovati;

(de' alžquá Tě),' C'a

tónem cogitáre, mysliti na Ka
tona; maiórěs cógitáre, míti
na paměti předky; id cógitáre,
mysliti na to; nihil cógitáre,
nemysliti na nic; b) předsta
vovati si (v mysli něco); o)
vymýšleti, vymysliti; d) po
mýšleti (aliquid, na něco), za
mýšleti, míti v úmyslu, hodla
ti, obmýšleti; e) smýšleti (s
někým), chovati smýšlení, mi
ti záměry; f) cógitó, ut (ne)...,
pomýšlím, zamýšlim, uvažuji,
mám na mysli, aby (aby ne)...,
(str. 330)
cógnóscere, (I, 390), (zde:) roze
znávati, rozeznati
cógó, ere, coěgí (* ko—é-gi), co

áctum, 3., (ut, ně, str. 329),
doháněti, nutiti, donutiti, při
nutiti, činiti nátlak, aby (aby
ne) . . .; (II, str. 248)
cohortárí. (II, 329)
commeátus, ůs, m., a) (volné

přecházení sem tam), styk;

b) (odpuštění z vojenské služ
by na čas), dovolená; c) do

prava, dovoz, převoz
(vojska, vojenských potřeb);

se do boje, v boj; bojem, v bo—

jí se sraziti, se utkati (s ně
kým);

prdel/zum commissum

est, bitva byla svedena
commonefació, ere, commonefěci,

commonefactum,3.,: commo
neó, (str. 298, 329). — (Vazbyz

aliquid; vazba akus. s inf.; zá
vislá táz. věta; alicuius rei;
hoc, illud, id).
commoneó, ěre, commonui, com
mom'tum, 2., (někomu něco)
připomínati; (někoho na ně

co upominati, upamatovávati.
— (Vazby: aliquem dě aliquá
ré, někdy aliquem alicuius rei;
zájmeno ve střed. rodě v akus.:
hoc, illud, id) ; (commoneó, ut,
ně . . .) (str. 329)
commověre, ut (ně) . . ., (II. 210.

219), pohnouti povzbuditi, aby

(aby ne...)

(str. 329)

comparáre sibi aliquid, (I, 487;
II, 52, 211), něco si zjednati,
si opatřiti, si zaopatřiti
comportó, áre, dví, átum, 1., a)

snášeti; b) svážeti, dopravovati
condició, ióm's, f.,

3) dohoda,

úmluva, smlouva; b) nabídka,

návrh; c) podminka,

po

žadavek; d) (na podmínkách,
na úmluvě založený poměr),
postaveni, stav; okolnosti, po

——298—

měry; ea condicióne, ut ..., stou

podmínkou, aby..,

(str. 322)

cónferó, cónferre, snášeti (do
hromady)
cónfirmáre (I, 372) animós míli
tum, posiliti, vzmužiti mysl
vojínů; povzbuditi vojíny; do
dati mysli, zmužilosti vojínům
consequor, i, 3., (viz str. 330)
cónsilium, ii, n., (II, 34), a) rada,

porada; b) rada :

shromáž

děni rádců, poradní sbor, rád

cové; o) státní rada : senát;
d) rada, shromážděni soudců;
e) válečná, vojenská rada;
f) (chytrá rada), rozvaha,
rozmysl, důmysl, moudrost,
důvtip, obratnost, zručnost, vě
hlas; g) důvtip, chytrost, lest,
lstivost, podskok;
h) (daná rada), rada, míně
ní, návrh; i) (přijatá, usnese
ná rada), úrada, usneseni, roz
hodnuti, opatření, vůle; cón
silió alicuius, na něčí radu;
j) (rada v mysli pojatá),
předsevzetí, úmysl, záměr,
účel; rozhodnutí; cónsilium ca
pere, inire, pojimati úmysl,
odhodlávati se, ustanovovati

“stanouti, usaditi se; h) zasta
viti s_e, váznouti, přestávati;
]) klidně stanouti, nabýti klí
du, nalézti klid, pokoj; k) pev
ně stanouti, setrvati (na ně
čem), držeti se, obstáti
cónstití viz cónsistó
cónsuěscó, ere, cónsuěví,

3., [*

kónsvéskó], a) zvykati (si);
b) zvyknouti důvěrnému obco
vání, důvěrně obcovati, míti dů
věrnéstyky; c) (perf. praes., str.
293, 294:) cónsuěví, jsem zvyk
lý, mám zvyk, mám v obyčeji;
(plqupf.:) cónsuěveram, : byl
jsem zvyklý, měl jsem zvyk,
měl jsem v obyčeji; a) cón
suěvi s présentním infinitivem
lze překládati présentem _slor
Vesa opakovaciho nebo présen
tem slovesa, k němuž při
stoupí příslovce >>ob y č e jn ě,

zpravidla<<;

haec re's tri

buí cónsuěvit, tato věc bývá
udělována, zpravidla se udě
luje; accidere cónsuém't, oby
čejně se stává
cónsůmere, (I. 335); cónsůn'wr,
%, (passiv.),

opotřebovati

se,

se (na něčem); eo" cónsilió,
ut . . ., (str. 322_),s tím úmys

,hynouti, zanikati; vyčerpávati
se; (u)mořiti se, (u)trápiti se;
(a čase:) ztráviti se, uply

cónsistó, cre, cónstiti, 3., a) po

nouti; býti (z)ma_řen
contáminó, áre, áví, átum, 1.,

lem, aby...

'

staviti se, stanouti; b) míti
místo; uváznouti, ulpěti; c)
státi, záležeti (v něčem); za
kládati se, záležeti, záviseti
(na něčem); d) (perf. praes.,
str. 293:) cónstití, stojim;
e) pevně se postaviti, sta
nouti, zastaviti se; f) (někde)
se zdržeti, pobýti; g) trvale

(dotykem)znečistiti,

po

s k v r n _iti

continěns, entis, f., pevnina;
(continěns terra); in conti
nentž habitáre, bydleti na pev
nině; (II, 68)
convalěscó, erejconvalui, 3., a)
nabývati
síly,
mohutněti,
vzmáhati se; b) (po nemocí:)
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nabývati zdraví, p o z d r a v o
v a ti s e, zotavovati se, uzdra
vovatí se
corpus, (I, 202); mortuus, (I.
365); corpora mortuórum, tě
la mrtvých, mrtvoly
cruor, óris, m., a) krev (tryska
jící z rány, ssedlá, stydlá); b)
krveprolití, vražda; [sanguis,
krev v těle]
crůs, (I, 372); crúra cicóniae,
nohy čápa
'
cupíditás divitiárum (genit. před
mětný), (I, 364, 439; II, 249),
touha. po bohatství
cůra, (I, 122), Viz adhiběre; cůra
rěrum húmánárum (genit.
předmětný), starost, péče o
lidské věcí, o pozemské věci,
o pozemské statky
dare operam, ut . . ., (I, 241),
vynaložiti péči, vynasnažiti se,
přičiniti se, aby . .. (str. 330);
dare operam alicui rei, věno
vati práci něčemu, zabývatí se
něčím, pěstovatí něco; alícui
operam dare, prokazovati, ko
nati službu někomu
Dataměs, is, m. (III.), Datames,
perský vojevůdce a. satrapa
decemvir, %,m., decemvir,

(člen

desetičlenného úředního sbo
ru);
acemviri lěgibus scri
bund'zs, decemvirové zvolení
k sepsání zákonů, (desítka,

býti pozorován; c) diem děci
pere, (nepozorovaně tráviti,
mařiti den), krátiti si čas;
děcipior,

(I, 485, 486), jsem

klamán, šálen, podváděn; kla
mu se; dávám se klamati, šá
liti, podváděti
dělectárí alžquá ré, (v lat. abl.),
(I, 440, 486), těšiti se z ně
čeho
Děmocritus, i, m., Demokritos,
(filosof z Abder, žil asi r. 460
——361př. Kr.; učil, že svět po

vstal z atomů)
děnique, a) (uzavírá výčet: ) ko
nečně, nakonec, posléze; b)

(uzavírá a shrnuje:) vůbec,
zkrátka, krátce, slovem; c)
(časově.—)konečně, teprve;

0)

(stupňuje:) ba, ba i, nadto;
e) (omezuje:) aspoň, konečně,
přece; (vyslov : dénykve ).

Pamatujte! Výčet dvoučlen
ný:

prímum

——tum

(nebo

deinde); výčet trojčlenný: prí
mum — tum (nebo deinde) —
post; výčet čtyřčlenný: prí
mum ——deinde — tum — dě

nique (nebo postrěmó, ad ex
trěmum); výčet pětičlenný:
prímum

——deinde -— post —

tum — dénique (nebo postrč
mó, ad extrémum).
děnůntió, fire, ávi, átum, 1., (I,
str. 461); a) oznamovatí, ohla
šovati, dávati na jevo, zvěsto
desetičlenný úřední sbor, zvo—
lený r. 451 př. Kr., aby sepsal
vati; b) vyhrožovati; c) vyzý
vati, rozkazovati, vydávati
zákony, t. zv. zákony dva
nácti desk)
rozkaz; (ut, ně, str. 329); d)
věštití, prorokovati; e) vyzý
děcipió, dé'cvípere, décěpi, děcep
vati k vydání svědectví; f)
tum, 3., (I, 492), a) klamati,
ohlásíti podání žaloby
šáliti, podváděti; b) (něčí) po
zornosti ujíti, (od někoho) ne děplóró, áre, dvi, átum, 1., a)
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(hořce) plakati, bědovati, na
říkati, hořekovati, (dě alžquá
rě, nad něčim); b) oplakávati
(věc jako ztracenou), oželeti
(něco)
děscríbó, ere, děscržpsi, descrip

tum, 3., a) (na)rýsovati, (na)
kresliti; b) (písmem) zobra
zovati, napsati, zaznamenati;
c) popisovati, vypisovati (slo
vem, písmem), líčiti, vyličiti,
vyložiti, vysvětliti
děsistere belló (ale,
(II, 249.
284), ustávati, ustati, upustiti
od války
discó, ere, didici, 3., (I, 318);
(perf. praes., str. 294:) didicí,

naučil jsem se :

vím, umim;

á patržbus didici, od otců jsem
naučen; ab aliquó discó, u ně
koho se učím, jsem od někoho
vyučován; disce, puer, m'rtú
tem ex mě, fortúnam ex aliis,
uč se, hochu, statečnosti ode

mne, štěstí od jiných (:

bud'

statečný jako já., ale šťastněj
ší mne); iús civžl'ediscere, stu
dovati práva
discordia, ae, f., (5, 53); a) ne
svornost, nesjednocenost; b)
roztržka, rozbroj; c) rozepře,
různice, svar, spor; d) nepřá
telství; e) vzpoura, odboj,
vzbouření
důcó, ere, dúxi, ductum, 3., (I,
318), (zde:) protahovati; prů
tahy zdržovati, meškati
důráre, (II, 121); dúrári, (I, 485,
486), otužovati se; dúrátus,
otužilý
ědioó, ere, ědixi, ědictum, 3., [im
perat. ědžce!], a) veřejně ozná

miti, stanoviti, ohlásiti, vyhlá

siti; ustanoviti, určití; (ut,
ne', str. 329); (akus. s inf.) ;
b) oznamiti, stanoviti, zaříditi,
naříditi, vypověděti, vyhlásiti;
rěx ědžcor, (vazba 2 nomin.),
jsem vyhlašován za krále
edó, edere, ědí, ěsum, 3., a) jim,
jisti; b) žráti; c) sžirati, strá.
viti, rozhlodati, zničiti, (o zu
bu. času, ohni, jedu, rezu). —
Rozlišuj: ědó, ědere : vydá.

vati (I, 407) a edó, edere :
jisti!
effició, is, efficere, effěc'z', effec
tum, 3., &) způsobiti, vykonati,
učiniti, udělati, provésti, vy—

tvořiti, dokázati; b) (o roz
měru, výměře, míře, výnosu,
zisku a pod.:) činiti, obsaho
vati, obnášeti, vydávati, vy
nésti; c) (aliqnid ab aliquó),
dokázati (něco na někom), do
jíti (něčeho); d) (1)mluvě filo
sofickě :) dokázati, dovoditi;
e) efficitur, nasleduje, plyne,
vyplývá,; f) efficz'ó at..., a)
způsobují, aby . . . (účelová. vě
ta., str. 330); b) způsobují, že

. ..

(věta účinková). — (I,

492; II, 122, 137.)

efflágitó, áre, dvi, átum, 1., a)
důtklivě vyžadovati, požado
vati; b) prosbami vymáhati;
doprošovati se (něčeho); (ali
qnid ab aliquó)
egeó, ěre, egui, 2., a) míti, trpěti
nedostatek, nouzi; býti v nedo
statku; b) potřebovati (něče
ho), miti nedostatek (něčeho),
(aliquá rě, v lat. ablat.); c)
žádati, vyžadovati (něčeho),
přáti si
ěmendáro mórěs, (II, 122), opra
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viti, napraviti mravy (špatné
mravy)
eó, ut . . ., (ve význ. účel.), pro
to, aby . . .; s tím úmyslem, za

tím účelem, aby...,

(str. 322)

et '— et, i — i; jednak — jednak;
jak — tak; (I, 78)
Euphrátěs, is, m. (III.), (akus.

Euphrátěn, abl. Euphráte),
Eufrates, řeka v Mesopotamii
excitáre, 1., (I, str. 122; II, str.
70); elxcitáre, ut (ne') . . ., (str.
329), povzbuditi, rozohniti, po
nukn'outi, aby (aby ne) . ..
excoló, ere, excolui, excultum, 3.,
pečlivě vzdělávati, pěstiti; zu
šlechtiti, zdokonaliti, zjemniti,
vzdělati
exitus, (I, 373), východ, odchod,
(možnost vyjíti); konec, za
končení; (II, 52)_
exóráre (aliquid), (I, 481), VY
prositi, prosbami dosíci, upro
siti, prosbami pohnouti
fació, cre, fe'ci, factum, 3., (viz

delného tvaru >>familiae<< též
tvar >>familiás<<;tento druho

tvar se vyskytuje ve spojenich:
»pater familiás<<: hlava ro
diny, hospodář, pán (: pán
domu); »máter familiás<<:
hospodyně, paní (: paní do
mu)
fěstínó, áre, dvi, átnm, 1., a)
spěchati, pospichati, pospíšiti
si, spěti, chvátati, kvapiti, mí
ti na spěch; b) (něco) spěšné
konati, urychliti, uspíšiti; fu
gam féstináre, rychle se dáti
na útěk; cúncta paráre festi
náreque, všechny přípravy
spěšně vykonati
“fíó, fieri, factus sum, a) stávati
se, povstávati, vznikati, díti se;
b) (viz str. 350), jsem konán,
činěn; via vi fit, cesta jest
(u)dělána násilím; grátulátió
fit, (blahopřání jest konáno-___)

jest blahopřání; caeděs fit,
krveprolití nastává, se stane,
_fació, str. 349); (I, 492; 11, 70,
nastane (praes. histor.)
137, 250, 252, 253); honesta
facere, konati čestné, počestné fodió, ere, jódi, fossum, 3., a) bo
dati, píchati; b) kopati, oko
věci, _činy, skutky; (viz fió,
pávati, překopávati, vykopá
, fie'ri, str. 302)
vati, vykopati; rýpati
familia, ae, f., (1, 122; n, 90).
_a) domácnost, dům, ro forte, a) náhodou; b) zrovna,
právě; c) maně, nazdařbůh,
.dina (: rodina v nejširšim
naslepo, slepě; d) (ve spojení
_smyslu, všechny osoby a vše
3 Me?, si, nisi, sin<<:) snad; ně
chny věci, jež náležely pod
forte, aby snad ne; [forte jest
právni moc hlavy rodiny, hos
abl. sing. k >>fors, náhoda,
_podáře); b) rodina, příbuzen
osud<<ve významu příslovce]
stvo, rod, (jako celek hospo
dářský, politický a nábožen fugáre, (I, 319); superáre et fu
gáre, poraziti a zahnati na
ský) ; c) otroci, čeleď, čelád
útěk : úplně, na hlavu pora
_ka; d) (o gladiátorech:) tlu
py, oddíly. ——Slovo »familia<<

má v genit. sing. vedle pravi

ziti

.

fůstis, is, m., (abl. sing. fúste
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i fústi), (kus dřeva), klacek,
kyj, hůl (k biti, k zabiti)
Gáděs, ium, f. plur., Gady, Cadix,
slavné obchodni město na jiho
západ. pobřeží Hispanie; Gá

ditánus, a, um; gaditánský;
Gáditánus, i, m., Gaditán, ga
ditánský občan, muž z Gad
Haeduí, Haeduórum, m., Haedu
ové, (podle římské výslovno

sti; jinak se zvali Aedui :

ohniví); byl to mocný keltský
kmen, sídlící mezi Ligerem

(: řekaLoire) a Ararem (:

řeka Saóne) v Gallii
honestus, (I, 220), viz: facere;

petere

im—mortális,a, (I, 435); immortá

lia, n. plur., nesmrtelné věci,

nesmrtelnost

impetró, ára, ávi, átum, 1., dosa
hovati, dosáhnouti, docházeti,

dojíti :: dosíci; (str. 330)
impetus, (I, 285); impatum in
aliquam facere, učiniti útok na
někoho
implóró, áre, ávi, átum, 1., a)
s pláčem volati, dovolávati se,
plačky prositi; b) snažně pro
siti, plačky žádati. — Vazby:
implóráre aliquid; aliquam;
auxilium; misericordiam ali
cuius; le'gěs; daós; partěs; ali
quid ab aliquó; auxilium á

populó Rómánó :

auxilium

hóra, ae, f., (1, 250), a) (určitá)
doba; |:) hodina; 0) čas, čas
denní, čas roční. — (Římané
počítali hodiny od východu
slunce; V době rovnodennosti

populi Románi; (jen velmi
zřídka: aliquam aliquid)
impugnó, dra, ávi, átum, 1., a)

hóra prima byla naše ranní
hodina 6.—7., hóra undecima,
11. hodina : poslední hodina
před západem slunce.) —
quota hóra ast? kolik jest
hodin?

quid), napadati (něco), bojo
vati (proti něčemu, aliquid)
in, (předložka s akus. a s abla

Quintus Hortěnsius Hortalus, řeč

ník a básník římský, vrstev
ník a sok Ciceronův, (žil v ].
144—50 př. Kr.), často vystu
poval v týchž procesech jako
Cicero, jsa bud' jeho pomocní
kem nebo obhájcem protivné

strany
hortor, hortári, viz str. 329
idcircč, a) proto, z té příčiny; b)
proto, za tím účelem, (aby...)
ideó, proto; (str. 322)
ine, (II, 251); calabris illa pugna
Salaminia, (ona) slavná bitva

salaminská

útočiti, útokem hnáti (na ně—
co); b) útočiti (na něco, ali

tivem):
A) s akusativem: a) d 0, na,
(o místě na otáZku: kam?);
b) na (o čase na otázku: do
kdy? na kdy?) in praesěns,
na ten čas, pro přítomnost;
vivere in diam, žíti ze dne na

den; in dies, den ode dne (:
čím dále tím více); c) na,
(o způsobu); mirum in m0
dum, podivuhodné; d) k, p ro
t i, (o poměru přátelském i ne
přátelském); amor in patriam,
láska k vlasti; órátió in Cati
linam, řeč proti Katílinovi; mea
in ta beneficia, má dobrodiní
tobě prokázaná; bonó animó
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esse in aliquem, dobřesmýšleti
s někým, e) na, (o účelu);
'ecúniam dare in rem militá
rem, dáti peníze na vojsko;
aliquid in contumeliam dice
re, něco říci na potupu; hoc
in rem est, to vede k cíli; in
fugam dare, obrátiti na útěk;
B) s ablativem: a) v, ve,
11a, (o místě na otázku kde?);
b) za, v, ve. (0 čase); in táli
tempore, za tak vážné doby;
fin tempore, v pravý čas; in
his annis, za těchto let; bis in
die, dvakrát za den; in páce,
v míru, za míru, v čas míru;
c) v, ve, při, na, (o pomě
rech, okolnostech, stavu); in
magna paupertáte dě vítá de'
cédere, zemříti ve veliké chu
době; magnó in aere aliěnó,
při velikých dluzích; rebus in
arduís, za nepříznivých pomě
rů, v neštěstí; (1)v, ve, mezi
(k označení celku nebo množ
ství, do něhož něco náleží);
in hóc numeró, v počtu těchto,
mezi těmito; fin numeró ho
stium haběri, býti kladen, po
čítán mezi nepřátele;
fin tě hoc laudó, toto při to
bě, u tebe, na tobě chválím;
in eó est, ut

aliquid

far,—iam,

jest na tom, abych něco uči
nil;
(v lat. kde?, v češť. kam?)z
aliquem in cubili collocáre,
někoho položiti do lože; ánu
Zum in mari abicere, hoditi
prsten do moře;
exercitum in hostem dúcere,
vésti vojsko na nepřítele, proti
nepříteli

incitáre, 1., (I, str. 407); inci
táre, ut (ně) . . ., (str. 329), po
bídnouti, podrážditi, ponuk
nouti, podnítiti, poštvati, aby
(aby ne) . . .; (II, 72, 82)

indůcó, ere, indůxi, inductum, 3.,
a) táhnouti, vésti (něco na ně
čem, přes něco); potáhnouti;
b) natáhnouti, obléci, na se
vzíti; c) rozprostříti; d) vy
mazati, zrušiti; e) uvésti, za—
vésti; f) předváděti, dávati vy—
stoupiti (na jevišti, na zápa—
siště) ; uvésti jako mluvící
osobu; g) navésti, pohnouti,

zlákati,svésti, (ut,né, str. 329);
h) zavésti (mrav, novoty a j.);
i) (in) animum indúcere, před
sevziti si (něco), odhodlati se

'( k něčemu)
ineó, inire, a) vcházeti, vejiti;
b) počínati, míti začátek; cón
silium inire, pojmouti záměr,
odhodlávati se, ustanovovati
se; o) začíti, počíti (něco),
přistoupiti (k něčemu), na
stoupiti (něco); d) zjednávati
(něco), vcházeti (v něco), u
zavírati (něco)
ínferus, (II. 45): dí inferí, POd
zemní bohové
initió, (II, 87), na počátku, s po

čátku

inspició, ere, ínspěxi, inspectum,
3., a) (do něčeho) hleděti, na
hližeti, nahlédnouti (librós, do
knih); b) pohlížeti (na něco),
pozorovati, zpytovati, zkou
mati (něco)
instituere (II, 153) návěs, vy
stavěti lodi
interfició, ere, interfěcí, inter
fectum, 3., (II, 252). zabiti,
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pobiti, utratiti; (o věcech:)
zničíti
into:-sum, interesse, interfui, a)
býti mezi (něčim); rozkládati
se, ležetí; b) (alicui rei, da
tivz) býti při (něčem), býti
přítomen (něčemu), býti ú
časten (něčeho), účastníti se
(něčeho); (též in aliquá Tě);
interest, a) jest rozdil; b) zá
leží (na něčem), jest důležité;
(II, 122)
invenió, íre, invěni, inventum, 4.,
a) přijítí (na něco), nalézti
(něco), vynalézti; b) najiti,
shledati; dověděti se; o) vy
hledati, vymysliti si, vynalézti
iterum, a) po druhé; b) opět,
zase; ještě jednou; c) opět a
opět, několikrát; d) (při vý
čtu: ) zadruhé; e) (při opaku:)
naproti tomu; f) ut . .. sic ite
rum, jako . . . tak zase
Titus Attius Labiěnus, tribun li
du r. 63 př. Kr., legát (pod
velitel) Caesarův v Gallií, za
Caesarovy nepřítomnosti i ve
litel římského vojska (lěgátus
pro praetóre); v občanské
válce přestoupil k Pompeiovi;
padl v bitvě u Mundy r. 45
př. Kr.

labóráre, ut (ně) . . ., (II, 72),
namáhati se, přičiňovati se,
usilovati, snažití se, aby (aby
ne) . . . (str. 330)
Lacaena, ae, f., (Lacaena mu

h'er), lakonská, spartská žena;
Lakonka, Sparťanka

Iaetus, a, um, a) (o dobytkuz)
tučný, vykrmený, vypasený;
b) (o půdě:) úrodný, žírný;
c) (o oseni:) bujný;
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(I) v e s e l ý, radující se, po
těšený; š t' a s t n ý; o) veselý,
veselost působící, radost půso
bící, r a d o s t n ý, utěšený,
rozkošný, příjemný, šťastný;
f) (o znameních :) šťastný,
PřízniVý;

laeta, n. plur., radostné věci
levó, áre, dvi, átum, 1., (I, 122,
374), a) činiti lehkým, uleh
čovati; b) zmenšovati (něco
tižžvého), zmírňovati, zeslabo

vati; c) uleviti, pomáhati, u
snadňovati; těšiti, posilovati,
podporovati; a) ulehčiti, zba
vovati, zprostíti; e) polehčiti,
prospěti, zotaviti, posílití ; ob
veseliti; f) nadlehčovati; opí
ratí, zdvihati, vznášeti;
calamitátem alžcuius leváre,
někomu pomáhati v nehodě,
v neštěstí
Iěx, (I, 315); eá lége, ut...„
s (pod) tou podmínkou, aby
. .; le'a: est, jest ustanoveni,
předpis, zákon; lěgés duodecz'm

tabulárum, zákony dvanácti
desk, dvanáctideskové;

(záko—

ny dvanáctideskové byly se
psány r. 450 a 451 př. Kr.; byl
to první římský zákoník, jenž
obsahoval iús públicum, iús
sacrum, 'iús privátum).——(Zá

kony dvanáctideskové byly se
psány sborem úředniků zv.
„decemviri légibus scržbundis“.
Až do r. 451 př. Kr. nebylo

v Římě psaných zákonů, čímž
římští občané, zejména plebe
jové, byli vydání libovůli úřed
níků. Proto r. 451 př. Kr. tri
bun lidu Terentilius Harsa vy
mohl, aby bylo zvoleno na je
—

den rok 10 mužů (decemviri),
kteří by sepsali zákony a při
tom vedli po celý rok neome
zeně správu státu. Decemviro
vé toho roku sepsali 10 desk
zákonů. Aby se doplnily nedo
statky, byli zvoleni noví de
cemvirové na r. 450, kteří při
dali ještě 2 desky zákonů. Ce
lé dílo slulo lěgěs duodecim
tabulárum. Když pak se de
cemvirové pokusili protizákon
ně vládnouti i r. 449 př. Kr.,
donutili svými ukrutnostmi
plebeje vystěhovati se z Říma
po druhé, čímž přivodili svůj
pád. Decemvirové sluli »de
cemvirí Zěgibus scríbundisx. )
Iiberáre patriam ab hostibus,
zbaviti vlast nepřátel, osvobo
diti vlast od nepřátel; dominá
tióne sě líberáre, zbaviti se
nadvlády; (II, 53, 103)
Lingoněs, um, m. (III-). Lingo
nové, keltský kmen při pra
menech Matrony a Mosy
locó, áre, dvi, átum, 1., a) umí
stiti, vykázati místo; klásti,
stavěti, usazovati, usidliti: ca
stra locáre, rozbití tábor, roz
ložiti tábor, polem se položiti;
b) (o penězích:) ukládati (na
úrok), půjčovati; c) (0 po
zcmcích:) pronajímati. dávati
do nájmu; d) (o pracích:) za
dávati, dávati (podnikateli ně
co dělati)
longinquus, longinqua, longin
quum, a) daleký, vzdálený; b)
v dáli bydlící; cizi; c) dlouho
trvající, trvalý, dlouhý; d)
zdlouhavý
Lýdí, órum, m., Lydové, obyva

telé Lydie, pobřežní krajiny
v Malé Asii; hlavním městem
byly Sardy; pověstný svým
bohatstvím byl lydský král
Croesus (Kroisos) v 6. století
př. Kr.
m-agis, více; spíše; raději

mala, n. plur., (I, 496), zlé vě
ci, špatnosti, vady; nehody,

utrpení,útrapy; zlé vlast

nosti

mandó, áre, ávi, átum, 1., (II,
53), a) odevzdati, svěřiti, (alí
quid alicui); b) uložiti, naři
diti, (aliquid alicui), (ut, ně) ;
(velmi zřídka na »mandóx zá
visí infinitiv), (str. 329)
meminl, memžnisse, (perf. prae
sens, str. 293), a) pamatuji se
(na něco), jsem pamětliv (ně
čeho); pamatuji (někoho, ně
co); (v latině má při sobě:
genitiv osoby, genitiv nebo
akusativ věci; akus. s inf.;
větu s ut; závislou tázací vě
tu); b) aliquam memžní, pa—

matuji někoho: jsem pamět
níkem někoho, pamatuji se na
někoho; c) činím zmínku (o
někom)
memoria viz scrváre; (I, 92, II,
254)

měns, (I, 462); od mente, ut. . .,
s tím úmyslem, aby... (str. 322)
metuó, cre, metuí, 3., (I, 318);

mortcm metucre, báti se smrti;
met-uerc dě suá vítá, báti se
o svůj život, (míti obavu stran
života); alicm' rei metuere,
báti se o něco; metuó s infin.,
ostýchám se, rozpakuji se;
metuó aliquid ab aliquó, bo
jim se něčeho od někoho; me

——306—

tuó aliquid alicui, bojím se ně
čeho pro někoho, vzhledem
k někomu; metuó, ut . . . (věta

obavná), metuó, ně nón. ..
(věta obavná), bojím se, že
ne..., (ve smyslu: přeji si,
aby se věc stala); metuó, ně

tách:) aby ne; že; ně — aut,
aby ne — a ne; ně aut — aut,
aby ani ne — ani ne; ně __
něve, aby ne -— a aby ne; ně
quandó, ně quis, ně quid, ně
quisquam, ně quod bellum, ně
úllus, ně umquam, viz str. 323!

(věta. obavuá), bojím se,

něcubi, (: ně alicubi), aby ně

že..., (ve smyslu: přeji si,
aby se věc nestala)
Minerva, ae, f., Minerva, bohyně
moudrosti a umění, (řecky:

kde ne
něcunde, aby odněkud ne

neu :

něve

něve, (II, 123), a. aby ne; neu

mu, aby ani— ani... ne

Pallas Athene)

nimius, uimia, nimium, neobyčej
ně veliký; nesmírný; přílišný;
mistum, 2., a) misiti, smě
(o zvuku:) přiliš silný, přiliš
šovati; b) pojiti, spojovati;
d r u ž i t i, přidružovati, řadi
ostrý; (o světle:) příliš ostrý
ti; c) ve zmatek uváděti, pla nisi, a) (v podminkové vedlejši
větě:) jestliže ne, ne-li, kdyby
šiti, bouřiti; d) spojením, smí
šenim vytyořiti;
miscěri, ne; D) (po záporu:) leda, le
mísiti se
daže, leč, než; nihil aliud nisi,
nic jiné(ho) než; amicitia esse
mittere (II, 254) litterás ad ami
cum, poslati dopis příteli; co
nón potest nisi in bonis, přá.
lumbás é sinú mittere, vysí
telstvi nemůže býti leč mezi
dobrými : přátelství může
lati, vypouštěti holuby z klina
býti jen mezi dobrými
móbilis, 6, (II, 254), pomíjející
nóscó, ere, nóvi, nótum, 3., po
můnitió, iónis, f., 3) opevňování,
znávati; (perf. praes.: ) nóví,
stavba; b) opevnění; hradba
nóvisse, znam, vím, rozumím.
můnus (I, 320); múnus est, (II,
umím; nóveram, znal jsem.
329), jest povinností, úkolem;
věděl jsem, rozuměl jsem,
vyžaduje se
uměl jsem; (str. 293)
natě, áre, ávi, átum, 1., a) plo
vati; b) téci, prouditi; pře nóvi, nóvisse, viz nóscó
tékati; c) kolísati se, býti ne nůgae, drum, f. plur., hlouposti,
misceó, ěre, miscui, miwtum neb

jistý

trety, malichemosti

návigó, áre, dvi átum, 1., (I,
501) a) plaviti se, plouti; od
plouti, vyplouti, (o člověku,
a lodi); b) plaviti se (po ně
čem), přeplaviti (něco)
ně, (II, 123), a) ať ne; kéž ne;
kéž by ne; b) třeba ne; o)
aby ne; 11) (v obavných vě

obsecró, áre, dvi, átum, 1., zapři
sahati, prositi. ——(Vazbyz ali

quem; aliquem aliquid; ut;
ně.) —- (Vložka jako výraz
zdvořilosti:

obsecró tě, »pro—
sírn<.) — (Str. 329.)
obtostor, ári, obtestátus sum, 1.,

a) bráti za svědka, dokládati
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se jako svědkem, dovolávati
se; |:) zapřisahati, snažně pro
siti. ——(Str.

329.)

occídó, ere, occidi, occžsum, 3.,

zabiti, usmrtiti, pobijeti, pobiti
occupátus, a, um, (I, 336), za
městnaný
occurró, occurrere, occurri, occur
sum, 3., a) naproti, vstříc bě
žeti, spěchati (alicui, někomu);
potkati (někoho, alicui); (o
věcech:) naskytnouti se, ob
jeviti se; b) (ve smyslu ne

aliquá ré oneráre, zahrnoutí
někoho něčím; b) ztížiti, uči

niti těžším

onus, onem's, n., (I, 442), a) bří

mě, náklad; b) tíže; c) obtíž;
d) břímě, tíha povinnosti; gra
ve onus, těžké břímě; nimium
onus, přílišný náklad; omnia
onera, všechna. břemena, celý

náklad

'

opera, ae, f., (I, 241), a) práce,
námaha, činnost; přičinění; b)
(práce pro jiného), služba, po
přátelském:)napadnoutí
moc; o) čas, pokdy (k něče
(někoho, alicui), udeřiti (na
mu); d) pracovník, dělník, ná.
někoho, ulic,—ní); narazíti (na
denik; e) pomocník, náhončí;
operam dare viz dare, str. 300
_ něco); c) namanouti se (k ně
čemu), býti přítomen (něče opěs, opum, f. plur., (I, 355, 426),
mu), dostati se (k něčemu);
bohatství, jmění, poklady
d) postaviti se na odpor, od opportůnus, a, um, příležitý, pří
znivý, vhodný, příhodný
porovati; e) předejití (něco),
zameziti (něco), odpomoci (ně optó, áre, ávi, átum, 1., (II, str.
72), a) vybrati, vyhlédnouti,
čemu); f) objeviti se, vyvstati
Čceanus, i, m., okeán, (podle
zvoliti; b) přáti si, žádati (ně
čeho). — (Vazby: aliquid; ali
představy starověkých lidí
quid dě aliquó; aliquid ab ali
moře obtékající celou zemí)
quó; alicui aliquid); (na slo
ódí, ódisse, (perf. praes., str.
vese optáre závisí vedlejší vě
293), mám odpor (k něčemu,
ta účelová. žádaci; spojky ut,
alžquid), nenávidím (něco)
ně,str. 329; nesprávná jest vaz
odium, odii, n., (II, 104), a) od
ba: optó s infin.; ojedinělá jest
por, nenávist, zášti, (k, proti
někomu, něčemu, alicuius, alž—
vazba: optó s vazbou akus.
cuius rei, in aliquam, adversus
s infin.)
aliquem); nelibost (nad ně opus, operis, n., (I, 202); opera
čím); hnus; b) protivné, od
animí, díla ducha
porné chování
pábulátió, iónis, f., picováni.
(shledávání a sváženi píce pro
omnínó, a) celkem; vůbec; vů
dobytek, zejména ve vojen
bec jen; b) úplně, zcela; do
ství); pábulátióněs, výpravy
čista, nadobro; c) výslovně
pro píci
oneró, áre, dví, átum, 1., a) Ob—
tížiti, obtěžkati; aliquid aliquá pacíscor, i, pactus sum, 3., a)
učiniti smlouvu, smluviti se,
ré oneráre, obtížíti něco něčím,
naložiti na něco něco; aliquam
ujednati se, shodnouti se; b)
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smlouvou zajistiti, slíbiti, za
ručiti; smlouvou se zavázati;
uvoliti se (k něčemu); o)
smlouvou si zajistiti, vymíniti
si, vyhraditi si, vyjednati si;
(str. 329)
pár, (I, 458); atque, (I, 218);
pár atque. . ., stejný, rovný

jako...;

parž studio, se stej

nou horlivostí
paráre (II, 255) laetitiam, při
pravovati, zjednávati radost
pater familiás viz familiar,
patrimónium, ii, n., a) otcovský

majetek, otcovské jmění; b)
dědičné jmění, dědictví; c)
majetek, jmění
pedester, pedestris, pedestre, (I,
384), a) pěší; b) náležející pě
chotě; c) (konaný) na pevni
ně, na suché zemi, na suchu,
na souši; d) prosaický, psaný
prosou; e) obyčejný, všední,
nevzletný
pelló, ere, pepuli, pulsum, 3., a)
tlačiti, puditi, poháněti, strka
ti; b) odháněti, odpuzovati,
odstrkovati; c) v y h á n ě t i,

vypuzovati, zaháněti,
zapuzovati;

d) odstraňo

vati, odklizovatí; e) vyhnati
z vlasti, vyobcovati, vypoví
dati; f) (ve vojenství.-) zahá
něti na útěk, odrážeti; přemá
hatí, porážeti;
g) tepati, tlouci, bíti, (do
něčeho, aliqwid) ; vrážeti (do
něčeho);
h) animum alicuius pellere,
dojírnati něčí mysl; dotýkati
se, vzrušiti někoho; působití
na někoho
perdó, ere, perdidi, perditum, 3.,

a) zahubiti, zmařiti, zničiti,
zkaziti; b) přivésti do zkázy,
přivésti na mizinu; c) (o ži
votě:) zabiti, utratiti, usmrti
ti; d) (o jmění.:) plýtvati, pro
marniti, mařiti; e) (0 čase:)
tempus aliquá ré perdere, ma
řiti, utratiti, promarníti čas
něčím; f) ztratiti (něco), po
zbýti; přijíti (o něco)
pereó, peržre, perii, peržtúrus, a)
hynouti, zahynouti, vziti za
své, zaniknouti, zajíti, býti
zničen; (o člověku: ) mřiti, ze
mříti, zmírati; b) hynouti,
zmírati láskou; c) přicházeti
na zmar, v m'več; býti zmařen;
d) zanikati, ztráceti se, mi

zeti; perii :

1. zahynul jsem;

2. jest po mně veta; (str. 294)
perfició, is, perfžcere, perfěcí,
perfectum, 3., (I, 493; II, 123,
137); perficere, ut. . ., a) do—

kázati, vymoci, způsobiti, aby
..., (věta účelová, str. 330);
b) dokázati, vymoci, způsobiti,
že . . ., (věta účinková); [pas
sivum: perfz'cior, perficž, per
fectus sum]
perículum, 5, IL. (I, 70). a) zkouš

ka, pokus; zkušenost; b) ne
bezpečenství, nebezpečí; c) ne
bezpečná zkouška, nebezpečný
pokus (podnik, stav); pováž
livý stav; d) pohroma, zkáza,
zhouba; e) (ve vojenství.? po
rážka; boj; f) (1) soudnictví.?
nebezpečná pře, soud, proces,
soudní stíhání, žaloba; rozsu
dek, soudní protokol;
peržcula rei públicae, nebez
pečné doby státu
permaneó, ěre, permánsi, per
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mánsúrus, 2., a) zůstávati, se
trvati, vytrvati, přetrvati, vy
držeti; b) trvati, potrvati
permittó, ere, permísi, permis
sum, a) pustiti, vypustiti, me
tati, vrhati; b) přepustiti, po
pustiti, přenechati, nechati,
dáti na vůli, nechati na vůli;
c) odevzdati, svěřiti, vznésti
(na někoho), uložiti; a) dáti,
odevzdati v (něčí) ochranu;
e) dopustiti, připustiti, dovo
liti, povoliti, svěřiti, dáti dovo
lení, (ut, né, str. 329), (s infin.,
má-li při sobě osobní předmět

v dativu) ; f) odpustiti
permoveó, ěre, permóvž, permó
tam, 2., a) pohnouti, poháněti,

dojmouti, uchvátiti, otřásti,
vzrušiti; b) pohnouti, povzbu
diti, přiměti, pobidnouti; (ut,
ně, str. 329); c) překvapiti,
znepokojiti, rozjitřiti, rozhoř
čiti, roztrpčiti
piger, pigra, pigrum, (I, 162;
II, 11, 20), a) líný, lenivý; b)
liknavý, chabý; nestatečný,
zbabělý; c) líně se vlekoucí;
zdlouhavý; d) tuhý, ztuhlý, ne

hybný; e) tuhý (: tuhým či
nící) ; pigra frigora, tuhé mra
zy
Pisidae; drum, m., Pisidové, oby
vatelé Pisidie, hornaté krajiny
v jihozápadní Malé Asii
“placěre, (I, 271); senátní placet,

ut. .., senát schvaluje, se u
snáší, ustanovuje, nařizuje,

aby... (věta účelová)
plůma, ae, f., 3) pírko; b) (plur.
i sings) peří; c) chmýří, pýří
(první vousy)
[poster-us, a, um]. potomní, ná

sledující, přiští, druhý; posterů
diě, druhého, příštího dne; den
potom; posterí, órum, m., po
tomci, potomstvo; (II, 86)
pótó, áre, dvi, pótum, 1., pití; po
píjeti; vpíjeti, ssáti; pótus, a,
um, a) napitý; b) opilý; o)
výpitý
praecipió, ere, praecěpi, praecep
tam, 3., a) napřed (si) bráti,
napřed se chápati; b) napřed
(duševně) pojímati; napřed si
představovati;

napřed pociťo—

vati; c) nařizovati,

roz

kazovati, přikazovati, před
pisovati; raditi, povzbuditi, na
pomínati, varovati; (alicwi ali
qužd); (ut, ně, str. 329), (velmi
zřídka na praecžpió v tomto
významu závisí infín.); a) po
učovati, učiti, dávati naučení;
(II, 124)
praedicó, ere, praed'wci, praed'ic

tum, a) napřed říkati, napřed
oznamovati; napřed se zmíni
ti; b) předpovídati, věštiti; c)
(napřed) ustanoviti, určití ;
nařizovati, přikazovati, porou
četi; (ut, ně, str. 329); a) ra
diti, napomínati, varovati
praemittó, era, praemisí, prae
missum, 3., napřed posílati,
předesílati
praoscríbó, ere, praescrípsi, prae
scriptum, 3., a) nadpisovati,
v čele něčeho psáti; b) bráti
(si) za záminku, předstírati;
o) předpisovati, nařizovati, po
roučeti, rozkazovati, určovati;
(alicwi alžquid; dě aliquá ré;
ut, ně, str. 329); d) ukazovati,
udávati, naznačovati
praesěns, (I, 457); praesentia,
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(neutr. plur.), (I, 472), při
tomné věci (události a pod.),
přítomnost
precor, árí, precátus sum, 1., a)
prositi ; vyprošovati si, dopro
šovati se; prosebně vzývati;
b) modliti se; o) přáti si; d)
přáti. — (Str. 329.)
princeps, (I, 498), Vládce, vladař
prius, dříve, napřed, předtím;
decem annis prius, o deset let
dříve

prohibeó, ěre, prohibui, prohibi
tum, a) odvraceti, odlučovati,
oddělovati, nepřipouštěti; ode

přiti;b) překážcti,

niti, zabraňovati;

brá

c)

nepřipouštěti, nedovolovati, za
kazovati; d) vzdalovati, zdržo
vati, odvraceti, odrážeti; e)
hájiti, brániti, chrániti, ochra
ňovati;
aliquem pábulátióne prohi
běre, někomu bránítí v pico
váni; hostěs itinere prohibeó,
bráním nepřátelům v pochodu;
prohibeó iter, zadržují pochod;
prohibeó civěs (i calamitáte,
odvracim pohromu od občanů;

prohibeó tě'venire, bráním ti
přijíti; prohibeó mě ab iniuriá,
zdržují se od bezpráví: prohi
beor dolóre, jest mi bráněno,
brání se mi bolestí : bolest
mi brání, překáží, nedá; di
prohibeant, nedejtež bohové;
aliquem servitió prohiběre, u
chráníti někoho (od) otroctví;
prohibeó aditum, zabraňují
v přístupu; prohibeó equitátum;
bráním, překážím jízdě; pro—

hibeor exire, brání se mi vy
jití; commea'tú prohibeor, jest

mi bráněno, brání se mi, pře
káží se mi v dovozu špíže
prómoveó, ěre, prómóvi, prómó
tum, 2., a) pohybovati kupře
du; vpřed hnouti, posunovati,
postrkovati, dopravovati, vé
sti; b) rozšiřovati, zvětšovati;
c) povyšovati, povýšiti
próspició, próspicere, próspěxi,
próspectum, 3., a) vpřed hle
děti, dívati se, pohlížetí, vyhlí
žeti, zírati, rozhlížeti se; b)
próspicere alicui, alicui rei,
pečovati, starati se (o někoho,
o něco); míti na péči (něco);
činiti opatření (stran něčeho);
mysliti, pomýšleti (na někoho,
na něco); c) próspicere aliquid,
předvídati (něco); d) viděti,
spatřiti zdaleka, v dálce (něco
před sebou); 9) alicui aliquid
próspicere, někomu něco vy
hlížeti, opatřovati; někomu se
o něco postarati. ——(Str. 330.)
próvideó, e're, vidi, visum, 2., a)
viděti vpředu, zahlédnouti; b)

předvídati; býti prozíravý, o
patrný; c) činiti opatření, sta
rati se, (alicui, o někoho; ali
cui rei, o něco; ut, aby; ně,
aby ne, str. 330); d) próvidere,
né . . ., předejití, zameziti, aby
ne. . .; e) próviděre aliquid
(alicui), opatřovati, obstará
vati něco (někomu, pro něko
ho); připravovati, chystati ně
co (někomu, pro někoho)
quaesó, prosím; quaesumus, pro—

síme; (quaesó á tě, ut...);

(str. 329); (dic quaesó); (quis
quaesó dubitet?)
recěns, (I, 457); recentia, (neutr.
plur.),- nové věci
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recůsáre (II. 212, 257) auxilium,
odmítnouti, odepřiti pomoc
rěició, ere, rěiěci, rěiectum, 3.,
(* ré-i—cijó, ré-jé-cí, ré-jek

tum), a) zpět házeti, metati;
b) odhoditi; odložiti; c) zpět
zahnati; d) odvrátiti; 6) od
mítnouti; f) odkázati; g) od
ložiti; tělum in aliquem rěi
cere, metati střelu, kopí, oštěp
na někoho
repente, náhle, nenadále, znena
dání, najednou
repudíó, áre, ávi, átum, 1., od
mítati, zamitati
rěs, (I, 375; II, 52, 89, 257); rěs

húmánae, a) pozemské věci,
pozemské statky; lidské osu
dy; cúra rěrum húmánárum,
starost, péče o lidské věci, o
pozemské statky; rěs dubia,
pochybná pře; rěs gestae, činy
resistó, ere, restiti, 3., a) zasta
viti se, stanouti; b) zůstávati
vzadu; zůstati; c) opět se po
staviti; povstati; d) (nepřátel
sky se postaviti proti něko

mu), na odpor se sta
věti, postaviti; odporo

vati; alicui resistitur, někomu
se klade odpor; verba resi
stant, slova váznou
reus, rei, m., obžalovaný, obvi
něný; aliquem reum facere,
obžalovati někoho
sacrósánctus, a, um, (svátosti
chráněný), nedotknutelný
Salamís, inis, f., (I, 443); apud
Salamina, (t. zv. řecký akus.
sing.), u Salamíny; pugna Sa
laminia, (II, 106), bitva sala
minská, (svedená r. 480 př.
Kr.)

saucius, saucia, saucium, raně
ný, poraněný
scelus, sceleris, n., (I, 285), a)
zločin, hanebnost, bohaprázd
ný čin; b) zločinnost; boha
prázdnost; c) ohava, zlosyn
Sěquani, órum, m., Sekvanové,
gallský kmen sidlicí mezi ře
kami Rhodanem a Rýnem a
pohořími J urou a Vogesami
servo, áre, dvi, átum, 1., (I, 122),
a) hlidati; b) pozorovati (ně
co), dávati pozor (na něco);

o) míti pozor; d) zachová

vati; e) chrániti, za
chrániti;

f) uchraňovati,

chovati; g) neopouštěti nějaké
misto, zdržovati se, obývati;
memoriam vestri servó, zacho
vávám vzpomínku na vás; li
bertátem suam serváre, za
chovati, uchovati svou svobodu
Sibyllínus, (I, 293); libri Sibylli
ni, sibylské knihy
simul, zároveň, najednou, spolu,
současně; simul ——simul, jed
nak -— jednak; právě tak ——
jako; jak ——tak
sinus, 123, m., a) záhyb, ohyb,

oblouk; zakřivení, zákrut; b)

záliv,zátoka; o) z áhyb

odě

vu; záňadří, záhyb togy na
prsou; d) prsa, náručí; e)
kl in, lůno; f) řasnaté roucho;

g) náručí: ochrana, útočiště
situs, (I, '220); sepulcra sita
sunt, náhrobky jsou postave
ny, položeny
sollicitó, áre, dvi, átum, 1., a)
uváděti v pohyb, hýbati; b)
znepokojovati, rušiti, působiti
starost; c) rozčiliti, popuditi,
popíchnouti; naléhati (na ně
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koho, vybizeti;

(ut, ně, str.

329)

sollicitůdó, dinis, f., rozčilení, ne

pokoj, neklid, starost
spatium, (I, 321); temporis spa
tium, délka času, trvání doby;
doba, čas
Spěráre aliquid, (II, 74), a) vně
co doufati; b) něco očekávati;
něčeho se báti, obávati
struthiocamělus, %,m., pštros
studiósus, a, um, a) horlivý, sna
živý, pečlivý; b) dbalý (něče
ho), dychtivý (něčeho), vy
hledávající (něco); milovný
(něčeho); veri studiósus, d-ba
lý pravdy, pravdymilovný; c)
chtivý vědění, učený; d) (ně
komu) nakloněný, oddaný,
přejici
studium philosophiae, (I, 141.
464; 374), (II, 258), studium
filosofie, filosofická studia;
pari studio, se stejnou horli
vosti
suáděre (I, 272); alieni aliqužd
suáděre, někomu raditi k ně
čemu; suádére fugam, raditi
k útěku; suáděre lěgem, do
poručovati zákon; suádeó dě
páce, podávám návrh týkající

se míru; snádeó, nt (ně) ....,

(str. 329), (jen ojediněle sná
deó s infin.), radím, vybízim,
pobádám, přemlouvám, aby
(aby ne) . . .; Sibi sudděre,
nabýti přesvědčeni, že . . .; pře
svědčiti se, že . . .
subigó, ere, suběgi, subdctum,

3., a) (hnáti pod něco), vzhů

ru hnáti; b) doháněti,nuti
ti,

(ad aliquid, k něčemu);

donutiti, přinutiti, či

niti nátlak, (ut, ně, str. 329);

c) podrobiti, ujařmiti;

d) pracovati, vzdělávati
sublevó, áre, dví, átum, 1., a)
pozvednouti, nadzvednouti, nad
lehčiti, zdvihnouti; b) polehči
ti, zmirniti, usnadniti; c) pod
porovati; dodati ducha
superáre (II, 106, 212) at fugáre,

poraziti a zahnati na útěk :

úplně, na. hlavu poraziti
superbě, pyšně, hrdě, zpupně
superbia, ae, f., pýcha, hrdost.
zpupnost
[superus, a, um,] a) horní,
vrchní; nadzemský; (dí) su
perí, órum, m., nebešt'ané, bo
hové; b) pozemský (v protivě
k: podzemní)
suscipió, suscipere, suscěpi, sus—

ceptum, 3., a) chytiti zespodu,
chytiti, podchytiti, zachytiti;
b) vzíti k sobě, přijmouti,
ujmouti se (někoho),“ c) vzíti
na se, podstoupiti, podniknou—
ti; d) převzíti (něco), podro

biti se, podvoliti se (něčemu);

bellum suscipió, podnikám vál—

ku

suus, (I, 153); sui, suórum, m.
plur., svoji lidé, svoji druzi,
svoji přátelé, svoji krajané,
svoji vojinové (a pod.); (I,
495)
tělum, i, n., a) zbraň (házecí);
kopí, oštěp; šíp; b) (vůbec

každá útočná) zbraň (na,př.
meč, dýka, sekyra, Ink); vra
žedný nástroj
tempus, (II, 86); nostris tempo
m'bus, za našich časů
tergum,

%,n., a)

záda, zadek.

hřbet; b) záda, týl; zadní stra
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na; post tergum, vzadu za se
bou; za zády, v týle; terga
vertere, obrátiti se zády, (ve
vojenství:) dáti se na útěk
tel-reč, ěre, terrui, territum, 2.,
(I, 272), a) strašiti, děsiti, po
děsiti, vyděsiti, lekati, nahá
něti strachu; b) zastrašovati,
odstrašovati; o) zaplašovati,
zaháněti; terreor, jsem děšen,
strašen; děsím se, lekám se;
dávám se desíti; (I, 484)
trístia, neutr. plur., (I, 436, 496),
smutné věci

ůná, spolu, zároveň; společně,
pospolu; úná cum aliquá ré,
spolu, společně s něčím
ut, (spojka účelová, str. 323),
aby; (zápor: ně, někdy: ut
ně, aby ne); ut ně quis, ut ně
quid, (str. 324); ut nón sólum
. . . . sed etíam, aby nejen . . . .

ale i, (str. 324)
valeó, ěre,valuí, valitúrus, 2., (I,
272,

377;

II,

117, 118, 125,

159); alteró pede valeó, (jsem

zdráv jednou nohou:)

mám

jednu nohu zdravou
věnális, e, a) prodejný, (kupný,
trucídó, áre, dví, átum, 1., a) po—
co lze koupiti, jsoucí na pro
rážeti (na př. dobytek na jat
dej); b) prodajný, (ten, je
kách); b) vražditi, povražditi,
hož lze zakoupiti :) úplatný,
pobíjeti, zabíjeti; c) ničiti,
porušitelný
uváděti do záhuby, uváděti ve
verberó, áre, dví, átum, 1., a)
zkázu; d) hanobiti slovy
šlehati, mrskati (metlou, bi
ůllus, a, um, (gen. sg. m., f., n.:
čem, dútkami); bičovati,
úllíus; dat. sg. m., f., n.: ůllí),
bíti; b) (vůbec:) biti, tepati,
některý, nějaký; (neurčité :)
tlouci, udeřiti; c) napadati
který, jaký; (subst. maskul.:)
(někoho); týrati, trápiti, ká
některý, někdo; (klade se aby
rati
čejně ve výrazech záporných vetus, (I, 475, 496; II, 107); ve
nebo majících záporný smysl) ;
tera, (neutr. plur.), staré věci,
haud ůllus, žádný; neque ůllus,
(1,496)
a. žádný; sine útlá spě, beze vší vexáre, (II, 107); cúris vexáre,
naděje; sine úllá dubitátžóne,
trápiti, svírati, znepokojovati
bez váhání, neprodleně, roz
starostmi; ab aliquó vexárí,
hodně,přímo; (plurál »ůllk na
od někoho, někým býti sužo—
hrazuje plurál zájmena »quis
ván, trápen, trýzněn, utisko—
quam<<) ; [( zřídka bývá neutr. :)

ůllum: něco, (při záporu :
nic); (v klasické latině :)
ůlla rěs]; ně ůllus : aby vů

bec žádný ne . . . (str. 323)
umquam, unquam, někdy, (při
záporu: nikdy); ně umquam,

aby vůbec nikdy ne . ..
323)

(str.

ván, svírán, znepokojován, stí—

hán, pronásledován; morbó
vexáre, trápiti nemocí; ven,-or,

jsem trápen : trápím se

vix, sotva, stěží; skoro ne, skoro
ani ne
vultur (voltur), uržs, m., sup
Xerxés, Xeran's, (akus. Xerxěn),
m., Xerxes, jméno dvou per
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ských králů; (obyčejně se roz-

val r. 486—465 př. Kr. & pod

umi tím jménem nejstarší syn
Dareia Xerxes I., jenž pano-

nikl válečnou výpravu proti
Řekům)
*

| 41. ůloha. — Přeložte do latiny! — (Viz str. 337!)
1. Bohatého lakomce máme (: pokládáme) za chudáka, neboť
lakomec vždy má nedostatek; víme, že se lakomec (: lakomcův
duch) trápí touhou po bohatství. — 2. Život boháče nebývá vždy
tak krásný, jako život chud'asa. — 3. Kéž by ctnost se stejnou hor
livostí byla. ctěna od vladaře a boháče jako od člověka nízkého a.
chudého. —-4. Řecké obce asijské (: které byly v Asii) se snažily
zachovati svoji svobodu a zbaviti se nadvlády perského krále Dareia
s pomocí Řeků, kteří bydleli na pevnině a na ostrovech.
5. Jest známo, že od starců staré věci obyčejně bývaji přiliš chvá
leny, nové věci bývaji haněny, — 6. Dobří lidé pozoruji dobré vlast
nosti jiných lidí, zlí lidé toliko zlé vlastnosti. —-7. Smutné věci se
mísí s radostnými. — 8. Pečujte o přítomnost (: o přítomné věcí)!
——
9. Dobří lidé chválí dobré (dobré věci), zlí zlé; rozeznati dobro
a zlo vždy není snadné. Od dobrých se uč dobrému! — 10. Proč

nezachraňuješ nic ze svých statků? — 11. Pronikavé (:

ostré)

věci nejsou příjemné smyslům; příliš silný zvuk jest nebezpečný
sluchu, přiliš ostré světlo jest nebezpečné zraku. — 12. Přátelům
vše jest společné. — 13. Lidé mnoho vynaleznou, ale stěží vše budou
znáti. -— 14. Bezbožným lidem vše jest prodejné. -— 15. Práce vše
přemáhá, — 6. Hoši, bud'tež vždy dbali pravdy! -— 17. Pozemské
statky (věci) jsou pomíjející. ——
18. Všecky věci užíváním se opo
třebují (t. j. hynou, zanikají), ale díla ducha tak jako duch sám jsou
nesmrtelná.
19. Voda jest člověku velmi potřebná. — 20. Pověrčivost jest
velmi škodlivá. -—21. Vlk a pes jsou (si) velmi podobni. — 22. Nohy
čápů jsou velmi štihlé. — 23. Výsledek boje jest velmi pochybný
a velmi nejistý. —-—
24, Velmi snadná jest cesta. rovinou (po rovině).

— 25. Haněti jest velmi snadné, napravovati jest velmi nesnadné.
— 26. Obyvatelénašeho města jsou velmi přičinlivi a jsou zaměst
náni přemnohými (velmi mnohými), velmi rozmanitými pracemi.
—- 27. Začátky mnohých věcí bývají velmi nesnadné. — 28. Jest
známo, že ještě za našich časů mnoho lidí žije ve velmi trudném &
velmi potupném otroctví. — 29. Víš-li, že v přemnohých (velmi
“
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mnohých) věcech obezřelost jest lepší než sila?

30. Cesty za

pradávných (: nejstarších) dob byly velmi neschůdné (: velmí.
nesnadné). ——
31. Chyše (chatrče) jsou velmi nízká stavení. — 32.
Velmi slavni mužové často bývají v nebezpečí velmi úzkostlivi.
——33. Převeliký byl odpor všech řádných občanů proti Katilinovi.
_ 34. Hortensius byl velmi výmluvný řečník.

35. Naše vojsko svádí boj se 2.000 (: dvěma tisíci) nepřátelských
vojínů & se 3.300 (: třemi tisíci třemi sty) jezdců. — 36. Slavné

zákony dvanáctideskové (:

dvanácti desek) byly u Římanů ve

svrchované vážnosti. ——37. Kolik jest pět a pět? (5+5=?)

Od—

povězte! Deset (10). ——38. Můj otec měl jednu nohu zdravou, dru—

hou měl churavou.

*

Přeložte do češtiny:
Dě pugná Marathóniň et Salaminiá. — Persae Athé—
niěnsium hostěs fuěrunt; itaque aliquotiěns cum magná
classe návium longárum contra eós in Graeciam návigávě-
runt. Ex variis pugnis imprimis nóta est pugna Salaminia,
quá Graeci máximam glóriam sibi parávěrunt. Pugna
Marathónia decem annis prius fuit, quam celeberrima ilia1
pugna Salaminia.
Apud Salamina Graeci, quamquam iis neque multae
návěs neque magnae cópiae erant, tamen audáciá Persá
rum classem superávěrunt et fugávěrunt. Cunctae Persá
rum návěs in fugá erant. Ipse Xerxés, rěx Persárum, fuit
testis eius cládis. Victória Salaminia Themistoclis meri
tum fuit; quárě civěs ei grátiam haběbant. Sed posteá ne
id quidem meritum eum servávit. Civium ingráti animi
exsilii Themistoclis causá fuěrunt.
Etiam campus Marathónius celeber est semperque ce

leber erit et gravi cláde Persárum et insigni victóriá
Graecórum. Decem milia Athéniěnsium et mille Pla
taeěns'e'salacri animó Persás impugnávěrunt; ita Graeci
centum milia hostium superávěrunt ac fugávěrunt, quam
quam initio"Persae mediam Graecórum aciem iam prófli
gáverant. Hoc proelium ácre Persis perniciósum fuit. Ce
leri fugá pedestrěs Persárum cópiae vitam serváre stu
děbant. Multa et illůstria Persárum arma erant praedá
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Graecórum, ea: quá Athěuiěfnsěs post vžctóriam aěneum
simulácrum Mžnervae dědicávěruut. Dé celebrl eá victóriá,
oui victória Salamluia Similis erat, Mžltžadis fuz't žugěns
meržtum.
Proelium Marathóuium commissum est anuó quadržu
gentěsžmó nónágěsimó a. Chr. u., pugna Salamlm'a com
missa est anuó quadriugeutěsžmó octógěsimó a. Chr. u. —
Poznámky k latinskému článku:
' Adjektivní přívlastky, vyslovující u vla s t n i 0 h jmen chválu
nebo hanu, vyjadřuji se v latině obyčejně superlativem, spojeným
se vhodným j m ě n e m o b e c n ý m ; toto jméno obecně se super
lativem připojujeme k vlastnímu jménu ve formě přístavku. Na př.:
Crassus, m'r dlvitissžmus, bohatý (boháč) Krassus; Plautus, scrip
tor clárissimus, slavný spisovatel Plautus.
Místo obecného jména klade se tu někdy zájmeno >>ille,llla, žllud<<,
jež v tom případě označuje osobu (někdy i věc) známou, proslave
nou. Zájmeno llle se tu klade za substantivum; je-li substantivum
opatřeno adjektivním přívlastkem, klade se zájmeno llle mezi sub
stantivum a adjektivum. Na př.:
Sócratěs žlle, slavný Sokrates; Meděa žlla, známá. (z tragedie)
Medea; Plautus, clárissimus ille scriptor, slavný spisovatel Plautus;
praeclárum illud Solónis, [onen] slavný výrok Solonův; vir ille,
onen slavný muž; celeberrima illa pugna Salamim'a, [ona] slavná
bitva salaminská; Sócratěs žlle sapientisslmus, moudrý Sokrates;
praeclárum illud Apollžnis, slavný výrok Apollinův, slavná věštba
Apollinova.

32. HODINA.
Účelové věty:
1. Příslovečné vedlejší věty účelové.
»Ut : aby<<.— »Ně : aby ne<<.

»Máme oči, abychom viděli; uši máme, abychom sly
šeli.<<

»Chválite nás, abyste byli od nás (po)chválem'.<<
»Občaué proto jsou služebníky zákonů, aby byli svo
bodnia
—317-—

Uvedené tři příklady jsou podřadná souvětí; sestávají z věty
hlavní a z věty vedlejší.
Hlavní

věty

jsou:

>>máme oči<<, »ušz' máme<<, »chvállte

nás<<,

>občané proto jsou služebníky zákonům
Vedlejší věty jsou: »abychom viděliex,»abychom slyšeli<<,»abyste
byli od nás (po)chváleni<<, »aby byli svobodnk.
Kterého druhu jsou tyto vedlejší věty? Otažte se na ně! >>Proč,
za jakým účelem máme oči, máme uši?<<— »Proč, za jakým úče
lem nás chválíte?<<— »Proč, za jakým účelem občané jsou služeb

níky zákonůh
Vedlejší příslovečná věta uvedená. spojkou >>aby<<,
na

niž se lze tázati tázacími Výrazy »proč? za jakým úče
lem?<<,slove »přžslovečná věta účelova<<.

Vedlejší věty v příkladech zde právě uvedených jsou
vedlejší příslovečné věty účelové.1
Kterou spojkou jsou uvedeny tyto vedlejší příslovečné věty
účelové? Jsou uvedeny spojkou »aby<<(abych já; abys ty; aby on,
ona, ono; abychom my; abyste vy, aby oni, ony, ona).
rl:

Jak si vedeme při překladu české vedlejší účelové věty
do latiny?
1. Spojka »aby [abych (já); abys (ty); aby ( on, ona,
ono); abychom (my); abyste (vy); aby (om',ony, ona)] <<
se do latiny přeloží >>ut<<,
jež v latině zůstává beze změny.
[Kdežto v češtině gramatická osoba slovesa vedlejši věty účelové
jest patrná na spojce, která se podle toho svým tvarem mění (abych,
abys, aby, abychom, abyste, aby), v latině gramatická osoba slo
vesa věty účelové jest patrná přímo jen na slovesném tvaru, zatím
co se spojka »ut<<nemění.)

* P 0 z n á m k a : Otázkou >>p'roč?<se lze tázati na vedlejší věty
účelové, ale též na vedlejší věty důvodové. Lze-li tázací »proč?<<na
hraditi tázacím výrazem >>žakterým, jakým účelem ?<<a je-li věta,
kterou se odpovídá na danou otázku, uvedena spojkou »aby<<,jest
vedlejši věta, na niž se tážeme, >>účelová<<.
Lze-li však tázací »proč?<<
nahraditi tázacím výrazem >>zkterého důvodu? z které přičiny?<<
a je-li věta, kterou se odpovídá na danou otázku, uvedena spojkami
»protože, poněvadž, ježto, jelikož, (proto)že<<,jest vedlejší věta, na
niž se tážeme, »důvodovác.
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Záporná spojka »aby ne [abych (já) ne; abys ( ty) ne;
aby (on, ona, ono) ne; abychom (my) ne; abyste (vy) ne;
aby ( oni, ony, ona ) ne]<< se přeloží do latiny

>>ně<<.

2. Určité sloveso české vedlejší věty účelové přeloží se

do latiny vždy jen konjunktivem, a to:
a) je-li řídicí sloveso ve větě hlavni (ve větě řídící)
v hlavním2 čase, jest určité sloveso latinské vedlejší věty
účelovév konjunktivu présentnim,
b) je-li řídicí sloveso ve větě hlavní (ve větě řídící) ve
vedlejším2 čase, jest určité sloveso v latinské vedlejší větě
účelovév kojunktivu imperfekta.
Majíce tedy přeložiti českou vedlejší větu účelovou do latiny, nej
prve stanovte, v kterém čase jest řídící sloveso ve větě hlavni (ve
větě řídící), a potom teprve podle pravidla právě uvedeného sta
novte, konjunktivem kterého času přeložite určité sloveso vedlejši
věty účelové, zda konjunktivem présentnim či konjunktivem im
perfekta.

*
Hlavni věta.

Máme oči,

Vedlejší věta účelová.
%

abychom

viděli.

|

|

A

Řídí“ 81012680
2€8t v hlavním
(Las—e,
proto
„
'

ult
,
'
slovesny tvar
bude v 1- osobě

plurálu (aktiv.)

4%

slovesný tvar ve větě
účelové bude v présent
nim konjunktivu (aktiv.)
slovesa »viděre<.

|

Haběmus oculós, ut vždeámus.
&'—

“ Které časy jsou >>hlavui<<& které časy jsou »vedlejši<<, viz na
str. 290!
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f

J

Hlavni věta.

\

4

Vedlejší věta účelová.

r

Chválíte nás,

|

"
Řídí“

„%

abyste byli chválení od nás.
4+

4+

ll

81006637

JGSt'0 hlavnim
čase, proto _!

It

slovesný

,
,
*
slovesný tvar

tvar

ve

větě

účelové bude v present
nim konjunktivu (pas

bude ve 2. ?SObě

siv.)

plur. (passw.)

slovesa

»laudáreex.

I

Laudátis nás, ut lauděminí á nóbžs.

*
Hlavni věta,
_J—

Vedlejší věta účelová.

—/—

Jsi kárán,
„_' , .

labys ne!chyboval po druhé.
'

_“

dezcz sloveso
jest v hlavnim

A %

]1ě

|

slovesný tvar
'č lo é b de

„

čase, proto

*

"

slovesnýtvar
4

u'e ;

bude ve 2. osobě

sing. (aktiv.)
|

Vituperám's, ně peocěs žterum.

*
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ve větě
é t

. ukt.v Frič" 

21136 oníuzccgíu (.a. ,W')
.
sa p .
e<<,zapor
jest ve spOJoe.

Hlavni věta.

Vedlejší věta účelová.

Občané proto jsou služebníky zákonů,

aby byli svobodní.
%

Rídict sloveso jest
v čase hlavnim, proto slovesný tvar ve
větě účelové

*

?
slovesný tvar

lit
a

'
bude v présentmm
konjunktivu slovesa

bude ve 3. osobě

—'

4%

>>esse<<.

plurálu a

Cívěs ždcircó lěgum servl sunt, ut lžberž sint.

*
Hlavní věta.

Byl jsi pokáráí,

_.

-—P——di

Vedlejší věta účelová.

,'rabys nejchyboval po druhe.

___—__

upa

|_

Ridící sloveso jest ve
“Ie
vedlejším čase, proto ,
a
“
islovesný tvar
bude ve 2_ osobě
sing.

slovesný tvar ve větě
účelové bude v konjunk
tivu imperfekta (aktiv.)
slovesa »peccáre<<; zápor
je ve spojce.

Vžtuperátus es, ně peccárěs iterum.

*

Příklady.
1. Jíme (řídící sloveso,
hlavní čas), abychom žili
(proto konj. prés.), nežije
me (říd. Slov.,/hlavní čas),
abychom jedli (proto konj.
prés.). —

1. Edimus, ut vívňmus,
uóu vlvimus, ut edámus. —
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2. Jedli jsme

(říd. slov.,

2. Eděbámus,

čas vedlejší), abychom žili
(proto konj. imperf.), nežili jsme (říd. slov., čas
vedl.), abychom jedli (pro
to konj. imperf.). —

ut víverě—

mus, nón vívěbámus, ut
ederěmus. —

*
Poznámk

a:

Pozorujte, že v češtině vedlejší věty účelové

»abychom žili<<,>>abychom jedli<<jsou v obou příkladech stejné; roz

díl v obou příkladech jest pouze ve slovesném čase řídících sloves
_ v prvním příkladu jest čas přítomný (>>jime,nežijeme<<),v dru
hém příkladu jest čas minulý (>>jedlíjsme, nežili jsme<<), Do latiny
jsou vedlejši věty účelové »abychom žili, abychom jedli<<přeloženy
v prvém příkladu >>utvívámus, ut edámus<<,v druhém příkladu >>ut
viverěmus, ut ederémus<<.V latině jest rozdíl v obou příkladech i ve
větách účelových, neboť v prvním příkladu ve větě účelové jest kon
junktiv présentní, v druhém příkladu ve větě účelové jest konjunk
tiv imperfekta. Tento rozdíl v latině jest způsoben časem řídícího
slovesa věty hlavni, -— (viz výše uvedené pravidlo, str. 318, 319) -—\
jež jest v prvnim příkladu v čase hlavnim, v druhém příkladu v čase
vedlejším.
Vštipte si do paměti tuto tabulku:

Je-li řídící sloveso
v hlavní (řídící) větě

jest slovesný tvar ve vedlejší
větě účelové

v hlavním čase,

v konjunktivu présentním.

ve vedlejším čase,

v konjunktivu imperfekta.

Poznámka:

Ve větě hlavní (řídící), na níž závisí vedlejší

příslovečná věta účelová, bývají výrazy:

eó :

proto, s tim úmyslem, za tím účelem (aby...);

ideó :

proto; idcircó: proto, za tím účelem; eá mente, eó cónsilió: s tím
úmyslem (aby . . .); eá condicióne: s tou podmínkou (aby) . . .).
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Kterými spojkami a výrazy
bývají uvedeny vedlejší věty účelové?
>>ut<<
( >>uti<<): aby;
>>ně<<
:: aby ne-;

Záporná vedlejší věta úče
lová se připojuje k před

>>něve<<>
__ a b y ne-, _
>>neu<< “3
»ně . . . něve<<:: aby ne- . . .
& (aby) ne-;
»ně . . . aut<< : aby ne- . . .

cházející
vedlejší
úče
lové
pomocí
spojkyvětě>>něve<<
(WCM),
(nekdy
>>3llt<<,
>)et(<,»atque(().

ani ne-;

»ně. . .aut . . .aut<<=aby...anine-...anine-...
V latinských záporných vedlejších větách účelových zápor se pře
náší na spojku a česká záporná zájmena >>nikdo,nžc<<,české záporné
přid. jm. >>žádný<<,česká záporná příslovce >>nikde, nikam, nikdy,
nijak a j.<<se do latiny překládají neurčitými zájmeny, případně
příslovci významu kladného, jak vysvítá z připojených příkladů. —

(Ve vedlejších větách účinkových jest tomu jinak.)
Obráceně zase — při překladu z latiny do češtiny ,— latinská
neurčitá zájmena a příslovce významu kladného, následující po zá
porné spojce účelové >>ně<<,
do češtiny přeložte zájmeny a příslovci

významu záporného. — Příklady:

aby
aby
aby
aby
aby
aby

nikdo ne- . . . : »ně quis . . .<<;
nic ne- . . . : »ně quid . . .<<;
žádná válka ne- . . . : »ně quod bellum . . .<<;
(vůbec) nikdo ne- . . . : »ně quisquam . . .<<;
(vůbec) žádný ne- . . . : »ně ůllus . . .<<;

nikdy ne. . . : »ně quandó . . .<<;
aby (vůbec) nikdy ne- . . . : »ně umquam. . .<<;
aby snad ne- . . . : »ně forte. . .<<;
»něcubi . . .<<: aby někde ne- . . .;
»něcunde . . .<<: aby odněkud ne- . . .;
*

V záporných vedlejších větách účelových se' někdy místo
spojky >>ně<<
klade pro vyjádření obzvláštního důrazu spoj
ka >>utně<<::

»aby ne<<.
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Tak bývá někdy: »ut ně quis<<:: »aby nikdo ne . . .<<
;
»ut ně quid<<: »aby nic ne . . .<<.
Nenásleduje-li záporka >>uě<<
v tomto spojení hned za
spojkou >>ut<<,
jest nutno položiti záporku

>>ně<<
přímo před

určité sloveso vedlejší věty účelové.

Poznámky:
Náleží-li ve vedlejší větě účelové zápor jen k jednotlivému slovu,
klade se tu spojka >>ut<<,
za níž následuje u příslušného slova zápor
ka >>nón<<.
Zejména pamatujte:
»aby nejen . . ., ale i. . .<<:

>>utnón sólum _ , . sed etiam . . .<<

2. Místo spojky >>něve ( neu) : a aby ne<<někdy bývá — ze—
jména předchází-li spojka »ut<<-—spojka >>neque (nec)<<.

3. Ojediněle se vyskytují spojení:

»ně... et né<<: »aby ne... a aby ne...<<;
>>né. . . et<<; »ně . . . ac<< :

»aby

ne . . . & ne<<;

>>ut. .. et ně<<: »aby... a (aby) ne<<.
4., Ojediněle se vyskytují spojení: >>utněve . .. něve<<; >>ně neque
. neque<<;

>>ne'uěve . . _ uěve<<; >>ut neque

|Cvičení A. |
1. Jsme posíláni ( řídicí
slov., hlav. čas) do školy,
nikoli abychom mařili ( pro
to konj. pre's.) čas mali
chernostmi, nýbrž abychom
byli vzděláváni (proto kouj.
pres. ) ve vědách a umě
ních. —

. . _ ueque<<; >>ně et . .. et<<.

1. In scholam mittimur,
uón ut nugis tempus perdá
mus, sed ut litteris et arti
bus ěrudiámur. —
(Poznámka: Latiník rád kla
de určité sloveso na konec věty.
Povšimněte si proto v latinských
větách v tomto cvičení slovo
sledu!)

——

2. Byli jsme posíláni ( řžd.
2.1u soholam mittěbámur,
slov., vedl. čas) do školy, uón ut uůgžs tempus perde
nikoli abychom mařili ( pro rěmus, sed ut litteris et ar
to konj. imperf. ) čas mali i—ibusěrudírěmur. —
chernostmi, nýbrž abychom
byli vzděláváni (proto konj.
imperf. ) ve vědách a umě
ních. —
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3. Chválite (řid. slov., hlav.
čas) nás, abyste byli od nás
chválení [abyste byli chválení
——
proto konj. prés. passivJ. —
4. Chválilí jste nás (řid. slov.,

vedl. čas), abyste byli od nás
chválení [abyste byli chválení
— proto konj. imperf.]

(proto

konj.

imperf.

5.

Cívěs idcžrcó lěgum

semi erant, ut líberž essent.

slovesa

-—

6. Lovec vychovává ( řid.
slov., hlav. čas) štěňata,
aby je vyváděl (proto konj.
prés.) na kance. —
7. Lovec vychovával ( řád.

slov., vedl. čas) štěňata, aby
je vyváděl (proto konj. im
perf.) na kance. —
8. Demokrítos daroval (řid.
slov., vedl. čas) své otcovské
jmění vlasti, aby nebyl odvracen
(proto konj. imperf.) od filoso—
fických studii starostí o věci po
zemské.
9. Naší vojinové statečně bo
juji (ř'íd. slov., hlav. čas), nejen
aby byli (po)chválení (proto

konj. měs.), ale také aby vlast
byla zbavena (proto konj. měs.)
nepřátel.

l;. Laudábátžs nós, ut a
nóbžs laudňrěminí. —

——

5. Občané proto byli (řid.
slov., vedl. čas) služebníky (v
lat. nomin.) zákonů, aby byli
>>esse<<
) svobodní.

3. Laudátis nós, ut á nó

bžs lauděmini'. —

6. Věnátor catulós ěducat
(indik. prés. slovesa »ědu
cáre<<), ut eós žn aprós ědů
cat (konj. prés. slovesa
>>ědúcere<<). —

7. Věnátor catulós ěducá
bat (indik. ímperf. slovesa
>:-ěducáre<<),ut eós in aprós

ědůceret (konj. ímperf. slo
vesa >>ědúcere<<). —

8. Děmocritus patrimó
m'um suum patriae dónám't,
ně á studió philosophiae ců
rá rěrum hůmánárum avo
cárětur. —
9. Nostri mílitěs fortžter
pugnant, nón sólum ut lau
dentur, sed etžam ut patria
ab hostibus líberětur.

——

10, Naši vojinové statečně bo
jovali (řid. slov., vedl. čas), ne
jen aby byli (po)chválení (proto
konj. imperf. ), ale také aby vlast
byla zbavena (proto konj. im
perf. ) nepřátel. —

10. Nostri militěs fortžter
pugnábant, nón sólum ut
laudárentur, sed etiam ut
patria ab hostžbus líberárě
tur. —
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11. Otec tě kárá [proč?
za jakým účelem-?], abys

11. Pater tě vžtuperat, ut
mórěs tuós ěmenděs. — Pa

napravil své mravy.——Otec

ter tě vituperávit, ut mórěs

aby uviděl Tita Livia. ——

mam mžgrá'vit,ut T. (: Ti
tum) Livium viděret. —

tě pokáral, abys napravil
své mravy. —
12. Kterýsi gaditanský
(občan) přesídlil do Říma,
13. Války jsou často pro
to podnikány, abychom žili
v pokojném míru. —
14. Cvičte pamět každo
denně, hoši, aby se nezmen
šovala (= nebyla zmenšo
vána)! —
15. Zákony bud'tež krát
ké, aby také od nezkuše
ných (lidí) V paměti byly
chován . —
16. ímané odvedli Cin
cinnata od pluhu s tím
úmyslem, aby byl diktáto
rem. —
17. Statečně bojujme, aby
chom od nepřátel nebyli pře
možení. — Statečně jsme
bojovali, abychom od ne
přátel nebyli přemoženi. —
18. Vojevůdce vzmužil
mysl (plur.) vojínů řečí,aby

se nepoděsili (: nebyli po
děšeni) útokem nepřátel. —

tuós ěmendárěs. —

12.Gádžtánus quidam Ró
13. Bella saepe

idcžrcó

suscipiuntur, ut žn páce
tranquillá vivámus. —
II,. Memoriam
cotždiě
exercěte, pueri, ně minuá
tur. —

15. Lěgěs brevěs suntó,
ut etiam ab imperitžs me
moriá teneantur. —

16. Rómánž Cincinnátum
eó cónsilió ab arátró abdů
xěruntl, ut dictátor esset.

17. Fortiter pugněmus,
ně ab hostibus superěmur
(vincámur). — Fortiter
pugnábámus, ně ab hosti
bus superárěmur (vincerě
mur). —
18. Imperator animós mž
litum órátióne cónfirmávit,
ně žmpetú hostžum terrě
rentur. —

[Z k r a t k y : řád.slov, : řídící sloveso; konj. prés. : konjunk
tiv présentni (přítomného času); konj. imperf. : konjunktiv im
perfekta.]
* Indik. aktiv. perf. slovesa _.,abdůcere“.
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Zopakujte si vše, co bylo pověděno o konjunktivu présentním na
str. 160——163
a o konjunktivu imperfekta

na str. 175—183!

42. úloha. — Přeložtedo latiny! — (Viz str. 339!)
1. Mnozí jiné chválí (budou chváliti), aby sami od nich byli chvá
leni. Mnozí jiné chválili, aby sami od nich bylo chválení. ——
2. Bu
voli se blíží k jezeru, aby pili vodu. ——
3. Přicházim, abych ti pomohl.

Přijďte, abyste nám prospěli. Pospíšili jste, abyste nám pomohli.
— 4. Učíme se, aby duch byl vzděláván. — 5. Arabové zabíjejí pštrosy
kyji (klacky), aby jejich peří nebylo znečištěno (poskvrněno) krví.
_ 6, Miluj přátele, abys od nich byl milován! Miloval jsi přátele,
abys od nich byl milován. — 7. Bud'tež přičinliví, jinoši, abyste pro
spěli i sobě i vlasti! Byli jste přičinliví, abyste prospěli i sobě i vla
stí. ——
8. Spěchejte, vojínové, abyste osvobodili vlast. Vojínové, spě
chali jste, abyste osvobodili vlast. ——
9. Občané, varujte se rozbrojů,
aby se moc státu nezmenšila (neoslabila)! — 10. Vojínové, držte tyto
obsazené kopce, aby bylo zabráněno nepřátelům v picováni! — 11.
Ukaž mi, hochu, cestu, abych marně nespěchal! ——
12. Poslouchejme
jiných, aby také nás jiní poslouchali. — 13. Budiž (on) povýšen,
aby byl odstraněn. ——
14. Nastrojíme úklady nepříteli, aby konečně
byl přemožen, — 15. Opevníme město a přístav, aby nám nebylo
bráněno v dovozu špiže (aby nám nebyl zamezen dovoz špíže). ——
16. Caesar pošle posly k Lingonům, aby nepodporovalí Helvetie
obilím ani jinou věcí. —- 17. Staří národové obětovali žertvy, aby
usmířili hněv bohů. ——18. Rodiče nás posílali do školy, abychom

byli vzděláváni ve vědách a uměních. — 19. Hosté (cizinci) často
přicházeli k lydskému králi Kroisovi, aby se podívali na jeho bohat
ství. -— 20. Náhrobky byly postaveny u cest, aby pocestní čtli
jména1 a v paměti [je] chovali (pamatovali si je). ——21. Za sta
rých (starodávných) časů města byla zakládána na návrších, aby
nebyla dobyta od nepřátel. — 22. Lakonští (spartští) hoši každo
ročně bylí bičování u oltáře Dianina, aby se otužovalí (: byli otu
žování). — 23. Ženy Germánů se účastnily bitev, aby přispěly raně
ným. — 24. Caesar oblehl město, aby žádného nepřítele za sebou
nezanechal. — 25. Za doby Augustovy římská říše byla ohraničo—
vána okeánem a řekami Rýnem, Dunajem a Eufratem; aby Římané
obyvatele tak vzdálených krajů drželi na uzdě, usadili na mnóha
místech vojenské pluky (legie). -—
! t. j. jména zemřelých,

Přeložte do češtiny!
Dě Lacedaemoniis. — Nihil apud Lacedaemoniós turpius
erat quam in proelio'scůtum ámittere. Mulier igitur Lacae

na filió in bellum properanti scútum his verbis dónávit:

»Aut cum hóc, aut in hóc!<<—

Persa quidam, ut Lacedaemoniós terrěret, dixit2: »S 6 

lem prae multitůdine sagittárum nón vi
d ě b i t i s.<<— Tum ůnus ea: Lacedaemoniis, »I n u m b r a

igitur,<< inquit, »pugnábimus.<< —

Bo HODINA.
Účelové věty:
Podstatné vedlejší věty účelové.

V latině k vedlejším větám účelovým řadí se ještě tyto
podstatné vedlejší věty:

a) vedlejší

kazovací) ,

věty žádací (:věty přácí a roz

b) vedlejšívěty

c)
d)

„
„

snahové,

„
„

zabraňovací,
ohavné.

Všechny tyto čtyři druhy vedlejších vět účelových sluji >>pod
statné

věty<<, protože

se jimi vyjadřuje

>>podmět<<nebo >>předmět<<

řídicího slovesa věty hlavní (věty řídící),
Proč se řadí k účelovým větám? Čeho si žádám, oč se snažím,
čemu bráním, jest účelem mého jednání.

Účelové věty:
2. Vedlejší věty žádací a snahové.
Spojky:

>>ut<<, >>ně<<.

A.
Vedlejší věty ž á d a cí
rozkazovací
=:

jsou jednak věty p ř a c i,

pravil, (indik. akt. perf. >>dicere<<)_
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jednak věty

Vedlejší věty žádací

závisí na slovesech a výrazech zname

najicich: »žádatž, prosžti, přáti si, rozkazovati, ustanovitž, raditž,
napominati, vybízeti, přiměti, nutžti, pohnoutž, dojmouti, dovoliti<<
&.některých jiných výrazech.
Tato zde uvedená slovesa Shrnujeme ve dvě skupiny, »slovesa
znamenající žádatž a poroučeti<<,»verba postulandi et imperandi<<,

Příklady—Slovesa. znamenající:
žádati: petere (str. 355); postuláre (str. 355); flágitáre
efflágitáre (str. 301); aj.;
prositi: óráre (str. 353); exóráre (I, str. 481); rogáre
preoári : prositi; žmplóráre (str. 303); quaesó (str.
secráre (str. 307); obtestárž : zapřisahati, prositi (str.
přáti si: optáre (str. 308); a j.;
rozkazovati: žmperáre (str. 352); mndáre (str. 306);

(str. 350);
(str. 358);
311); ob
307); a j.;

praecipió,

(-ere), (str. 310); pra—escribcre(str. 310); ědicere (str. 301); prae
dícere (str. 310); děnůntiáre (str. 300); a j.;
ustanoviti: statuere (str. 359); cónstituere (str. 345); děoemere

(str. 348); pacisoor, (-i) : vymíniti si, vyhraditi si (str. 308);
oěnsére (str. 344); a j.);
raditi: suáděre (str. 313); persuádére (str. 354, 355); a. j.;
napomínati, vybízeti: monére (str. 352); admoněre (str. 295); com
moněre (str. 298); commonefacere (str. 298); hortári, adhortárž
: povzbuzovati, pobízeti, vybízeti, nabádati, ponoukati; cohortári
: důrazně ponoukati, povzbuzovati, vybízeti, podněcovati; a j.;
přiměti, nutiti: impellere (str. 352); oompellere (str. 344); incitáre
str. 304); exoitáre (str. 302); sollicitáre (str. 312); cógere (str.
298); subigere (str. 313); a j.;
pohnouti, doimouti: mověre (str. 353); oommověre (str. 298); per
mověre (str.l 310); addúcere (str. 295); žndúcere (str. 304); a j.
dovoliti: concědore (str. 34_4);permittere (str. 310); a j.;
některé jiné výrazy: léx est : jest ustanovení, předpis,zákon; mímus

est :

jest povinností, jest úkolem, vyžaduje se; auctor sum :

radím, naléhám, zasazuji se; cónsilium capió (capere), pojímám
úmysl, odhodlávám se, ustanovuji se (na něčem) : consilium
ineó (ina—e); a j.

*

Verba dícendí: Také na slovesech znamenajících >>mluviti<<(na ver
bech dícendi, viz. str. 235), mají-li tato slovesa v sobě význam
>>žádati, rozkazovati, vybizetž & pod.<<,aby se něco stalo nebo ne
stalo, závisí vedlejší věta účelová. (žádaci), uvedená. spojkou >>ut<<,
je—likladná,

(spojkou

>>ně<<,
je-lí záporná.).
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Bývají to slovesa: dicere (II, str. 235); núntiáre (II, str, 235);
responděre (II, str. 235); scribere (I, str. 319); a j.
[Mají-lí tato verba dicendi v sobě význam »oznamovati, podávati
zprávu, jistiti, tvrditi<<,závisí na nich v latině vazba akusativu 5 in
finitivem, v češtině vedlejší věta uvedená spojkou >>že<<.]

*

B.
Vedlejší věty snahové

závisí na slovesech a výrazech, zna

menajících >>pečovati,starati se, přičiňovati se, usilovati, obmýšleti,
dosáhnouti, dojíti, provésti, způsobiti, střici se a pod.<<.
Tato zde uvedená. slovesa Shrnujeme ve dvě skupiny, »slovesa
znamenající pečovati a jednatia, »verba cůrandi et agendi<<.

Příklady: -—Slovesa znamenající:
pečova'ti, starati se, dbáti, hleděti: cúráre (str. 346); viděre (str.
360); próviděre (str. 311); próspicere (str. 311); a j.;
přičiňovati se, usilovati: dare operam (str. 300); contendere (str.
346); labóráre (str. 305); a j.;
obmýšleti: id agere (str. 342); id agitur (str. 342); cógitáre (str.
298); a j.;
dosáhnouti, dojíti, aby . . .: impetráre (str. 303); id spectáre (str.
359); assequor, (-i) : dojíti, dosíci, dosáhnouti :: cónsequor,
(-i) ; a J'-;

provésti, způsobiti, aby . . .: facere (str. 349); efficere (str. 301);
perficere (str. 309); a j.;
stříci se: cavěre (str. 343).

*

Vedlejší věty žádaci a snahové jsou uvedeny týmiž spojkami (&
výrazy), kterými jsou uvedeny příslovečné vedlejší'věty účelové;
viz str. 323!
Určité sloveso v latinských vedlejších větách žádacich a snaha
vých jest:
a) v présentním konjunktivu, je-li řídící sloveso ve větě hlavní
(ve větě řídící) v hlavním čase nebo v imperativu,
b) v konjunktivu imperfekta, je-li řídící sloveso ve větě hlavní
(ve větě řídící) ve vedlejším čase.
(O konjunktivu tedy platí zde totéž pravidlo, které platí o příslo
večných větách účelových; viz str. 319 a násl.!)
Při překladu české podstatné vedlejší věty žádaci a snahové si
veďte stejně jako při překladu příslovečné vedlejší věty účelové;
viz str. 318 a násl.
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| Cvičení B. |

1. Petó (hlav. čas) á tě,
ut ad nós veniás (proto
konj. prés.). —
2. Petěbam (vedl. čas)
á tě, ut ad nós venirěs (pro
to konj. imperf.). —“
3. Postuló, ut tua vitia ě
menděs. — Postulábam, ut
tua vitža ěmendárěs. —

4. Quis postulat, ně mise
rós sublevětis? —
5. Vós, iúdicěs, óró atque
obsecró, ut attentě verba
mea audiátis. —
6. Militěs órábant ducem,
ut půni'ret noxžós, cěteržs
mžlžtžbus ignósceret, exerci
tum in hostem důceret. —

7. Amicum rogó, ut apud
nós cěnet. — Amicum rogá
vi, ut apud nós cěnáret. —
8. Obsecró tě,ně qužd gra

vius in frátrem statuás. —
Obsecrábam tě, ně quid gra

vius in frátrem statuerěs.—
9. Militěs žmperátórem
f'rústrá obsecrávěrunt, ně

hosti cěderet něve belló dě
sisteret. —

1. Žádám tě, abys k nám
přišel. —

2: Žádal jsem tě, abys
k nám přišel. —

3. Žádám (vyžadují), abys
napravil své chyby. — Žá
dal jsem (vyžadoval jsem),
abys napravil své chyby. —
4. Kdo žádá, abyste ne
podporovali nešťastných ?—
5. Prosím a zapřisahám
vás, soudcové, abyste po
zorně vyslechli má slova. —
6. Vojínové prosili vůd
ce, aby potrestal vinníky,
(aby) odpustil ostatním vo
jínům a (aby) vedl vojsko
proti nepříteli. —
7. Prosím přítele, aby u
nás obědval (poodbědval).
— Poprosil jsem přítele,
aby u nás obědval (pooběd
val). —
8. Zapřisahám tě, abys
nic příliš krutého proti bra
trovi neustanovoval. — Za
přisahal jsem tě, abys nic
příliš krutého proti bratro
vi neustanovoval. —
9. Vojínové marně zapři
sáhli vojevůdce, aby neustu
poval před nepřítelem a ne
ustal od války. —
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10. Optámus, ut fortissi
mus vir dux noster creětur
(konj. prés.). — Optábá
mus, ut fortissimus vir dux
noster creárětur (konj. im
perf.). —
'
.

10. Přejeme si, aby nej
statečnější muž byl zvolen
za našeho vůdce. — Přáli
jsme si, aby nejstatečnější
muž byl zvolen za našeho

11. Omněs Rómáni optá
bant, ut Numa Pompilius

11. Všichni Římané si
přáli, aby Numa Pompilius
byl vyhlášen za krále. —
12. Otec si přeje, aby sy

Těmědícerětur. —

12. Pater optat, ně filii
pigri sint. — Pater optábat,
ně filii pigri essent. —
13. Pater nós á fluvió re
vocat et imperat, ně in aquá
frigidá natěmus. — Pater
nós á fliwió revocávit et
imperávit, ně in aquá fri
gidá natárěmus. —
14. Nátúra ipsa imperat,
ut fráter frátrem amet. —
15. Lěgátus militibus, qui
extrá můnitióněs erant, im
perávit, ně in hostěs impe
tum facerent. —
16. Catilina cónstituit, ut
duodecim simul opportúna
loca urbis incenderentur. —

17. Persuádeó
mihi crědás. —
18. Themistoolěs

tibi, ut
persuá—

sit1 civibus, ut classem cen
tum návium aedificárent.—

Vůdce. —

nové nebyli leniví. -— Otec
si přál, aby synové nebyli
leniví. —
13. Otec povolává nás od
řeky a poroučí, abychom ne
plovali ve studené vodě. —
Otec povolal nás od řeky a
poručil, abychom neplovali
ve studené vodě. —
14. Sama přirozenost po
roučí, aby bratr miloval

bratra. —

15. Podvelitel poručil vo
jínům, kteří byli vně opev
nění, aby nečinili útoku na
nepřátele. —
16. Katilina ustanovil,
aby současně dvanáct vhod

ných míst (města :) v mě

stě bylo zapáleno. —
17. Přemlouvám tě, abys

mi věřil. —

18. Themistokles přemlu
vil občany, aby vystavěli
loďstvo o stu lodí. —

' persuáděre; zde indik. perf. act.: (* per—svázit).
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19. Concědó, ut litterás
ad amžcum mittás. —
20. Prima lěa: amicitžae
est, ut ab amicžs honesta
petámus et amžcórum causa
honesta faciámus. —

21. Patrěs familžás, qui
erant žn theátró vel žn circó,
unde exitús hóra erat žn
certa, columbás ě sžnú mit
těbant cum lžtteris, ně fa
milža žn sollicitúdine esset.
22. Caesar Labžěnó scri
bžt (praes. histor.), ut ná
věs ínstituat (konj. prés.,
viz str. 290.). —
23. Pržmum múnus žústi
tžae est, ně cm' quis no
ceat. —

19. Dovoluji, abys poslal
dopis příteli. —
20. Prvním zákonem přá

telství jest, abychom vyža
dovali od přátel věcí počest
ných a (abychom) k vůli
přátelům konali [jen] po
čestné věci. —
21. Otcové rodin, kteří
byli v divadle nebo v cirku,
odkud doba odchodu byla
neurčitá, vysílali “zklína ho

luby s dopisem, aby rodina
nebyla ve starosti. —
22. Caesar napíše Labie
novi, aby vystavěl lodi. —

23. Prvním úkolem spra
vedlnosti jest, aby nikomu
nikdo neškodil. —

| Cvičení C. |

1. Cúró (hlav. čas), ut va
leás (proto konj. prés.). —
2. Cúrábás (vedl. čas), ut
valěrěs (proto konj. im
perf.). —
3. Cúrábis (hlav. čas), ut
valeás (proto konj. prés.).
4. 012111 (imper.,

hlav.

čas), ut valeás (proto konj.
prés.). —

1. Pečuji, abys byl (—a,
—o) zdráv

(—a, ——o).—

2. Pečoval (—a, —o) jsi,
abys byl (—a, —o) zdráv
(—a, —0). —
3. Budeš pečovati, abys
byl (—a, —o) zdráv (—a,

4. Pečuj, abys byl (—a,
—o) zdráv (—a, —o). —
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5. Cúráte, ut á bonžs amě

mini._

6. Cú'rámus, ut bo'nžs sí
mžlěs simus. — Cúrábámus,
ut bonis sžmžlěsessěmus. —

7. Utinam cúrětís, ut rei
públicae prósítis! —
8. Cúrěmus, amici, ně
urbs nostra děleátur. —
9. C'ú'r nón cúrábás, ně á
cžvžbus tuís vituperarěrís?
10. Medžcus omnem ců

7'am adhžběbit, ut aegrótus
homó convalěscat. —
11. Vždeant cónsulěs, ně
quid dětrimenti rěs pública
capíat. —
12. Date operam, amici,
ut džú memoriam vestri
servěmus. —
13. Dux monet mžlites, ut
fortz'ter pró patržá pugnent.
— Dux moněbat militěs, ut
fortz'ter pró patriá pugná
rent. —
14. A viržs sapientíbus
moněmur, ně mortem me
tuámus. —

5. Pečujte, abyste od do
brých byli milování (byly
mílovány). —
6. Pečujeme, abychom by
li podobní (byly podobny)
dobrým. — Pečovalí (pečo
valy) jsme, abychom byli
podobní (byly podobny) do
brým. —
7. Kéž dbáte, abyste pro
spívali státu! —
8. Starejme se [o to],
přátelé, aby naše město ne
bylo zničeno. —
9. Proč jsi si nehleděl
[toho], abys nebyl tupen od
svých spoluobčanů? —
10. Lékař vynaloží vše
chnu péčí, aby se nemocný
člověk uzdravil. —
11. Nechť konsulové hle
dí (= dbají, starají se), aby
stát neutrpěl žádné škody
(pohromy) .“—
12. Snažte se, přátelé,
abychom (si) dlouho zacho—

valí vzpomínku na vás. —
13. Vůdce napomíná vojí
ny, aby statečně bojovali za
vlast. — Vůdce napomínal
vojíny, aby statečně bojo
vali za vlast. —
14. Od moudrých mužů
(mudrců) jsm-e napomínání
(varování), abychom se ne
báli smrtí. —
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| 43.

úloha. % Přeložtedo latiny! — (Vizstr. 340!)

1. Žádám od vás, soudcové, abyste se postavili na odpor zločin
nosti smělců a podporovali nevinné v neštěstí (zv pohromě). -—
2. Požaduji, občané, abyste byli poslušni zákonů a úřadů. Požadoval
jsem, občané, abyste byli poslušni zákonů a úřadů. — 3. Ženy pro
sili bohy, aby Řím nebyl dobyt ani zničen. — 4. Zapřisahám bohy
nebeské i podzemní, aby mně přispěli. Zapřisáhl jsem bohy nebeské
i podzemní, aby mně přispěli. -— 5. Přejeme si, aby se rolníci těšili
z bujného osení. — 6. Caesar poručí, aby vojínové opevnili tábor
náspem a příkopem. — 7. Caesar svým (lidem, vojínům) poručil,
aby vůbec žádné střely na nepřátele nemetali, — 8. Tribunové lidu
se dožadovali, aby byli pokládáni za nedotknutelné. ——
9. U Římanů
byl zákon, aby úředníci každoročně byli voleni. ——10. Přejeme si,
aby soudce v pochybné při obžalovaného raději osvobodil než od—
soudil.

——

11. Kato se dožadoval v senátu, aby se Římané vystrojili k válce
proti Karthaginským. ——12. Prosím tě, abys neoznamoval svého
příchodu svým přátelům. Prosil jsem tě, abys neoznamoval svého
příchodu svým přátelům. ——
13. Vždy jsme si přáli, aby činy našich

předků správně byly vylíčeny. — 14. U Římanů byl zákon, aby
mrtvoly (: těla mrtvých) nebyly pohřbivány v městě.
*

Přeložte do češtiny!

Dě equó et asinó. — Asžnus, qui gravž onere onerátus
erat, equum órávit, ut aliquam partem oneris portáret. Sed
equus asžnžprecěs superbě repudiávit et auxilžum recúsá
vit. Asinus, qui nimió onere fatžgátus erat, in vid perižt.l
Tum equus uón sólum omnibus oneržbus, sed etiam pelle
asinž onerátus est. Dě superbiá suá děplóráns, »R e c 11

sáví,<<žnquit,»partem oneris portáre; nunc

omnia onera ůná cum pelle comitis meí
p o r t ó.<<_
*:

pošel; (* per'ij'it); perf. slovesa >>perire<<.
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| 44. úloha. _ Přeložtedo latiny! _ (Vizstr. 3411)
1, Řádné děti pečují (o to), aby připravovali rodičům & učitelům
radost svou dbalosti. — 2. Římané zjednali si velmi veliké bohatství
válkami; rozbíjejice tábor dbali vždy toho, aby byl vykopán hlu
boký příkop, aby tábor od nepřátel nebyl dobyt (aby nebylo dobyto
tábora od nepřátel). ——
3. Matka se stará (o to), aby děti nestonaly
a (aby) nebyly trápeny nemocí. — 4. Matka pečovala (o to), aby
děti nestonaly a (aby) nebyly trápeny nemoci. — 5. V nebezpeč
ných dobách římského státu konsulové hleděli (toho), aby stát
nevzal (: neutrpěl) žádné škody. — 6. Rok a hodina upomínají,
abys nedoufal v nesmrtelné věci (: nesmrtelnost). ——
7. Často jste
byli napomínáni (varováni), abyste nevěřili všem. ——
8. 0 nic jiného
jsem se nepřičiňoval, než abys nebyl trápen starostmi. —-9. Senát
se usnáší, aby decemvírové nahlédli do knih sibylských_ — 10.
Střezte se (varujte se), abyste nebyli klamání od zlých lidí, neboť
nezkušení lidé snadno se dávají (o)klamati. —
*

Přeložte do češtiny!
Dě accipitre et columbis. — Columbae perpetuó á vultů

re vexátae accipitrem órávěrunt, ut illum fúgáret. Id ab
accipitre facile žmpetrávěrunt eumque ad sě žnvitávěrunt.
Accipiter autem columbis máximae fuit calamitáti, nam
únó džě trucidávit plůrěs columbás, quam vultur per
longum temporžs spatium potuerat.1 —
| Skupiny slov. — II. |
2. Zvířectvo. — Ssavci:
animal, ális, n., živočich, tvor, zvíře; běstia, ae, f., zvíře (proti
člověka); dravé zvíře, šelma; fera běstia, šelma; pecus, oris, n.,
brav, ovce; (též: kozy, vepři); dobytek, dobytčata, stálo; pecora
atque iůmenta, drobný a hrubý dobytek; pecus, udis, f., ovce; do
bytče, (domácí) zvíře; pecuděs, f. plur., brav, dobytek, zvířata,
stádo; catulus, i, m., zvířecí mládě; pullus, i, m., zvířecí mládě.

1:_byl mohl; dříve, předtím mohl; (aktiv. indik. plqupf. slov.
>>posse<<).
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Carda“cuneátus, (cardim's), klinovitý čep (dveři); órdó sendtórius,
(órdim's) , senátorský stav;
margó extrémus, (marginis), nejzazší kraj, okraj; harpagó fer
reus, (harpagóm's), železný hák;
curculió, (-iónis), pilous; pápih'ó pulcher, (pápiliónis), krásný
motýl; púgz'ó cruentus, (púgiónis), zkrvavená dýka; septentrió,
(áónžs), obyčejně v plur.: septentrióněs gelidí, ledový sever; scipt'ó
eburneus, (scipióm's), berla ze slonové kosti; vespertiuó foedus,
(vespertíliónis), ohyzdný netopýr.

*
IV. Ze substantiv III. deklinace, zakončených v nomina
tivu singuláru v »-as<<,tato substantiva jsou maskulina:
adamás, as, elephás.
Adamás, (adamantis), m., ocel;
as, (assis), m., as (římský peníz);
elephás, (elephantis), m., slon, slonovina.

*
V. Mužského rodu (maskulina) jsou substantiva III.
deklinace, zakončená v nominativu singuláru v >-cls<,
»guis<, »quis<. — (Viz též v »Odchylkách II.<!)
Příklady (v závorce jest genit. sing.) :
fas—ciscollěctus, (fascis), sehraná otep; noví fascěs, nové svazky

prutů (: odznaky nových, nově zvolených konsulů); plads marlnus,
(piscis), mořská ryba;
sanguis ruber (sanguinis), červená krev, (* mgvish unguis
praesectus, (unguis), ořezaný nehet, (* ungvísh (nesprávná výslov
nost jest sankvis, zmiana),
torquis aureus, (torquis), zlatý náhrdelník.

*
VI. Mužského rodu (maskulina) jsou substantiva III.
deklinace, zakončená v nominativu singuláru v )—m8<,
»-0|lis<, »-mis<<,»-nis<. — (Viz též V »Odchylkách II.<!)

Příklady (v závorce jest genit. sing.) :
anna'lis, (annális), obyčejně plurál: annálěs, (annálium), letopisy,
anály, [annális liber]; canalis, (canalis), trouba, žlab, stoka; cand
lis arundineus, rákosové. trubka; nátális, (nátális), [nátális dičs),
narozeniny;
collis parvus, (collis), malý pahorek;
vermis parvus, (vermis), malý červ; vómis' ferreus, (vómeris),
železný pluh;
amnis rapidus, (amniS), prudká. řeka; crínis niger (crinis), černý
vlas; fin/ls certus, (finis), jistý konec; angusti finěs, těsné, omezené,
skrovné územi; ]úm's laxus, (funds), volný provaz; ignis clárus,
(igm), jmý oheň; pánís candidus, (pánis), bílý chléb; cinls' niger,
černý prach, popel; (fům's ve starší latině bylo někdy femininum).

*
VII. Substantiva »orbis, glis, lapis, cassis, ěnsis, měnsis,
fůstis, postis, vectis, pulvis, axis< jsou maskulina; sub
stantivum »callise:někdy jest maskulinum, někdy femini
num; (v následujícím jest u každého substantiva v závorce
genitiv singuláru). — (Viz též v »Odchylkách II.<<!)
Orbis lacteus, (orbis), mléčná. draha; universus orbís terrárum,
veškeren okrsek zemský; glis parvus, (gli-ris), malá krysa; lapis
albus, (lapidis), bilý kamen, bila kamenná. deska z laciného mra—
moru; cassis, (cassis), obyčejně v plur.: cassěs, (cassium), sít', te
nata; ěnsis aureus, (ěns'ls), zlatý meč; tertius měnsis, (měnsis),
třetí měsíc; fůstis magnus, (fústis), veliký klacek; postis, (postis),
obyčejně v plur.: postěs llgnei, (postium), dřevěné veřeje; vectis
longus (vectis), dlouhá. paka; pulvis' niger (pulveris), černý prach;
ads ferreus, (amis), železná osa; callis, (callis), stezka, stráň; callěs
nůdae (midi), holé straně.
') Viz výše pod čis. I., -is, —eris!

'

Pokračování na obálce 8. sešitu.
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VIII. Ze substantiv, zakončených v

-ox

-ox

-ox

-icis ' -ěcis ' -ogis '

maskulina jsou: códex, culex, můrex, vervex, grew. — (Viz
též v »Odchylkách II.< !)
C'ódea:antiquus, (códicis), staré zápisky, stara kniha; cute: par
vus, (culícis), malý komar; múrex, (můricis), jedlý nachový hle
mýžď; vervex saginátus, (vervěcis), vykrmený skopec; grew opimus,
(gregis), tučné stádo.

*

.

„

,

4x

Jx

.

IX. Ze substantlv, zakoncenych v Těš _, ic' , maskulma
jsou: calix, fomiac, phoeníx. —- (Viž též v »Odchylkách
II.<!)
Galimaureus, (calicis), zlatý pohár; farním obscůrus, (fornicis),
tmavá. klenba; phoenia: fábulósus, (phoenícis),_baječný (pohádkový)
ohnivač. (báječný egyptský pták, který se prý vždy po pětistyletém
žití ve svém hnízdě spalil, ale z popelu vzlétl znovu omlazen).

*

's
.
X. Ze substantiv, zakončenýchv E , tato Jsou masku
lína:
děns, fans“, móns, pom“,

orz'ěns,occiděns, torrěns, rudém,
děns acůtus, (dentis), ostrý zub; fóns calidus, (fontis), teplý
pramen; móns altus, (montis), Vysoká.hora; póns sublic'lus, (pontis),
kolový most; oriěns, (orientis), [orlěns sól), východ; occiděns, (oc
cidentís), [occiděns sól), západ; torrěns rapidus, (tm-renta), dravá
bystřlna; rudém longus, (rudentis), dlouhé lano.

(Viz též v »Odchylkábh n..: !)
&

V 1000

Lat

| n S |(Y SLOVECH
Pro pokročilé.

Napsal profesor Josef Bradáč.
Všechna práva. vyhrazena.
Vydává Zemědělské knihkupectví A. Neubert v Praze.

34. HODINA.
41.. ÚIOI'Ia. —Vypracování. — (Viz str. 315!) |
1. Džvžtem avárum haběmus pró paupere, nam avárus
semper eget; avárž anžmum cupiditáte divitiárum vexá
rž H seimus. — 2. Džm'tis vita nón semper tam pulchra est
quam paupem's vita. — 3. Utžnam virtús parž studió
á princžpe et divíte atque ab humžlžet paupere colerětur!
—- 4. Civžtátěs Graecae, quae fin Asiá erant, libertátem
suam serváre sěque (:: et sě) dominátžóne Darěí, regis
Persárum, auxžlz'ó Graecórum, qui in contžnentž et in
žnsulžs habitábant, liberáre studěbant. -—
5. Vetera á sem'bus plěrumque nimis laudári, recentia
vituperári eónstat. — 6. Boni alžórum bona, mali tantum
mala aliórum spectant. ——7. Miscentur tržstia laetis. —
8. Cúráte praesentia! — 9. Boni bona, mali mala laudant;
bonum et malum cógnóscere nón semper facžle est. Bona
á bonis disce! ——
10. C'úr nihil dě bon'z'stuis servás? — 11.

Sěnsibus ácria z'ůcunda nón sunt; nimžus sonitus audituž
periculósus est, nimža lúx vžsužpericulósa est. — 12. Ami
cžs omnia sunt commúm'a. — 13. Homin'e'smulta žnvenžent,
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sed m'a:omnia scient. — 14. Impižs omnia věnália sunt. —
15. Labor omnia vincit. — 16. Věrž semper studiósí estóte,
pueri! — 17. Rěs humánae móbilěs sunt. ( Húmana mó
bilža sunt. ) — 18. Omněs res úsů cónsůmuntur, sed opera
anžmi sicut anžmus ipse immortálža sunt. —
19. Aqua homžnž máxžmě necessária est. — 20. Super
stitió máximě noacžaest. — 21. Lupus et canis simillimi
sunt. — 22. Cicónžárum crúra gracillžma sunt. — 23.
Éventus pugnae máxim'e' dubžus et žncertissžmus est. —
24. Facillžmum est iter per plánžtiem. — 25. Vžtuperáre
facžllžmum, ěmendáre difficžllžmum est. — 26. Incolae
nostrae urbžs máximě variis negótžžs occupáti sunt. —
27. Principia multárum rerum džffžcillz'masunt. — 28.
Etžam nostris tempor'ibus multós hominěs žn servitute
acerbissz'má et turpissimá vivere || cónstat. — 29. Seis
ne |! in plurimís rébus prudentiam meliórem esse quam
róbur? — 30. I tžnera antiquissimžs temporibus dz'ffz'cillžma
erant. — 31. Casae sunt aedz'ficia humžllima. — 32. V-ir'ž
celeberrimž žn periculó saepe máan'mě anxži sunt. — 33.
Máxžmum fuit odium omnžum bonórum civžum adversus

Catilinam. — 34. Hortěnsius órátor ěloquentissimus fuit.
35. Noster exercitus cum MM militum1 hostium et cum
MMMCCC equitžbus2 proelžum committit.

— 36. Clárae

lěgěs XII tabulárum“ apud Rómánós žn summá auctóritáte
erant. — 37. Quot sunt quinque et quinque? Responděte!
Decem. — 38. Pater meus alteró pede valěbat, alteró
aegrótus erat. —
0 bitvě marathonskó

a salaminské.

——Peršané

byli nepřáteli

Athéňanů; proto několikrát s velikým loďstvem 'válečných lodí
proti ním do Řecka. vypluli. Z různých bitev obzvláště známá. jest
bitva salaminská. (: u Salaminy), již si Řekové zjednali převelikou

slávu. Bitva marathonská (zu Marathona, na rovině marathon
ské) byla o deset let dříve, než slavná bitva salaminská.

U Salaminy Řekové, ačkoli neměli ani mnoho lodi ani veliké
vojenské zástupy, přece odvahou porazili a zahnali na útěk perské
loďstvo. Všechny perské lodi byly na útěku. Sám perský král
1-—_—duóbus
mílibus militum — 2__tribus
tibus —-3: duodecim tabularum . . .
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mílibus trecentís

equi

Xenxes byl svědkem té porážky. Salaminské vitězství (: vítězství
u Salaminy) bylo zásluhou Themistokleovou. A proto občané mu
byli vděčni. Ale později ani ta zásluha ho nezachránila. (Nevděčné
mysli občanů:) nevděční občané byli příčinou Themistokleova vy
hnanstvi.
Také rovina marathonská jest proslulá & vždy bude proslulá jak
těžkou porážkou Peršanů, tak skvělým vítězstvím Řeků. Deset tisíc
Athéňanů a tisic Platajských s odhodlanou mysli útočilo na Per
šany; tak Rekové přemohli a na útěk zahnali sto tisíc nepřátel,
ačkoli s počátku Peršané střední voj řecký již (byli) porazili. Tato

litá bitva byla Peršanům (: pro Peršany) záhubná. Pěší branné
zástupy perské rychlým útěkem snažily se zachrániti život. Mnoho
skvělých zbrani perských bylo kořistí Řeků, z níž Athéňané po
vítězství zasvětili bronzovou sochu (bohyni) Athéně. Převeliká byla
Miltiadova zásluha o to vitězství, jemuž vítězství salaminské
(__—uSalaminy)

bylo podobné.

Bitva marathonská byla svedena roku čtyřstého devadesátého př.
Kr., bitva salaminská byla svedena roku čtyřstého osmdesátého
př. Kr. -—

| 42. úloha.

'

-—Vypracování.— (Viz str. 327!)

1. Multi alio's laudant ( laudábunt ), ut žpsžab čís lauden
tufr.,Multi aliós laudábant, ut žpsž ab žžs laudárentur. —
2. Uri lacuž appropžnquant, ut aquam pótent. — 3. Venió,
ut tibi adsim. Venžte, ut nóbís prósitžs. Properávistis, ut
nóbžs adessětžs. — 4. Discimus, ut animus excolátur. —
5. Araběs struthiocamělós fůstibus occidunt, ně eórum
plúmae cruóre contámžnentur. — 6. Amžcós amá, ut ab žžs
améris. Amžcós amábás, ut ab iis amárěržs. — 7. Estóte
sědulž, žuveněs, ut et vóbžs et patržae prósitz's. Sědulž erá
tis, žuveněs, ut et vób'z'set patriae pródessětis. — 8. Prope
ráte, militěs, ut patriam lžberětžs.Properábátžs, militěs, ut
patriam Ziberárětis. — 9. Džscordžás vítáte, cívěs, ně po
tentža rei públžcae mžnuátur. — 10. Hós collěs occupátós
teněte, mílžtěs, ut hostěs pábulátžóne prohžbeantur. — 11.
11. Vžam mihi mónstrá, puer, ně frůstrá f'estžnem. — 12.
Oboedžámus aližs, ut nóbis quóque alžž oboedžant.—13. Pró
moveátur, ut ámoveátur. _—14. Hosti insidiás parábimus,
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ut děm'quevincátur. — 15. Urbem et portum múnžěmus, ně
commeátů prohibeámur. — 16. Caesar ad Lingoněs mintžos
mžttitl, ně Helvětžo's frůmentó něve alia rě žuvent. — 17.
Veterěs gentěs immolábant hostiás, ut žram deórum plácá
rent. — 18. Parentěs nós žn seholam mžttěbant, ut litteržs
et artibus ěrudirěmur. — 19. Hospžtěs-saepe ad Croesum,
régem Lýdórum, veniěbant, ut opěs eius spectárent. — 20.
Sepulcra ad viás sita erant, ut vžátórěs nómina legerent
et memoriá teněrent. — 21. Antiquis tempom'bus oppida
žn collibus oonděbantur, ně ab hostibus caperentur. ——
22. Lacedaemom'órum pueri quotannis ad áram Díánae
verberábantur, ut důrárentur. — 23. Germanórum mulie
rěs proeližs žntererant, ut saucižs adessent. — 24. Caesar,
ně quem hostem post sě relinqueret, urbem oppugnávit. —
25. August-í aetáte imperium Rómánum óoeanó et flum'žs
Rhěno, Dánuvió, Euphráte terminábátur; Romani, ut
žneolás tam longinquárum regiónum coercěrent, in multis
Zocžslegióněs collocávěrunt. —
*

O Sparťanechf — U Sparťanů“ nebylo nic potupnějši[ho] než
pozbýti štítu v bitvě. Lakonská žena tudiž synovi spěchajícimu do
války dala štít s těmito slovy: >>Bud's tímto, nebo na tomtď!<< —
Kterýsi Peršan, aby postrašil Sparťany, pravil: >>Promnožství
střel neuvidíte slunce.<< — Tu jeden ze Sparťanů vece: »Budeme
tedy bojovati v stinu.<< »—
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úloha. —Vypracování.— (Vizstr. 335!)

1. Petó á vóbžs, žůdieěs,ut audácžum seeleri resistátis et
innocentium calamitátem levětis. — 2. Postuló, eivěs, ut
lěgibus et magistrátibus páreátis. Postulábam, ožvěs,ut
lěgibus et magistrátibus párěrětis. — 3. Mulierěs deós
' praesens historicum, viz str. 291!
* : Lacedaemom'í, órum.
“ t. j. buď se vrátíš z boje se štítem jako vítěz, nebo nalezneš
v boji smrt, statečně bojuje za vlast, a druhové přinesou tě domů
mrtvého na tvém štítě.
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órábant, ně Róma expugnárětur aut dělěrětur. — 4. Deós
superós et inferós obseerávi, ut mihi adessent. — 5. Optá
mus, ut agricolae laetá segete dělectentur. — 6. Caesar
imperat (praes. histor.), ut militěs castra valló et fossá
múniant. — 7. Caesar suis imperá'vit, ně quod omninó tě
lum in hostěs reicerent. — 8. Tribuni plébis postulábant,
ut saerósáucti haběreutur. — 9. Apud Rómánós lex erat,
ut magistrátús quotarmis ereárentur. — 10. Optámus, ut
iudex reum in ré dubiá magis absolvat quam damnet. —
11. C'ató in senátů postulábat, ut Rómáni bellum Car
tháginiěnsibus parárent. — 12. óró tě, ně amicis tuis ad
ventum tuum indices. órábam tě, ně amicis tuis adventum
tuum indieárěs. — 13. Semper optábámus, ut rě's gestae
maiórum nostrórum rěetě děseriberentur. — 14. Apud
Rómánós lex erat, ně eorpora mortuórum in urbe sepel'
rentur. —

»

*

Kůň a osel. — Osel, který byl obtížen těžkým břemenem, po—

prosil koně, aby nesl nějakou část břemene. Ale kůň pyšně zamítl
oslovy prosby & odepřel pomoc. Osel, který byl vysílen přílišným
nákladem, pošel na. cestě. Tehdy kůň byl obtížen nejen všemi bře
meny (celým nákladem), ale i oslí koži. Běduje nad svou pýchou
pravil: »Odepřel jsem nésti část nákladu; nyní nesu celý náklad
spolu s koží svého druha.<< —
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úloha.

——Vypracování.
— (Viz str. 336!)

1. Liberi probi cůrant, ut pareutibus et magistris dili
gentiá sua laetitiam parent. — 2. Rómáni bellis máximás
opěs sibi comparávěrunt; castra loeantěs id semper cura
bant, ut alta fossa foderětur, ně castra ab hostibus cape
rentur. — 3. Mater curat, ně liberi aegrótent uěve morbó
vexeutur. — 4. Mater cúrábat, ně liberi aegrotárent něve
morbó vexáreutur. — 5. In periculis rei půblicae Rómánae
eónsulěs operam dabant, ně quid dětrimeuti rěs publica
caperet. — 6. Immortália ně sp'e'rěs,monet annus et hóra.
— 7. Saepe moněbámini, ně omnibus crěderětis. — 8. Nihil
aliud Zabórábam, nisi ně cůris vexěris. — 9. Senátui placet,
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ut decemvžrž librós Sibyllinós žnspžcžant. — 10. Cavěte, ně á
malis hominžbns děcipiámžní, nam hominěs žmperžtž facile
děcžpiuntnr. —

*

Jestřáb a holubi. — Holubi, ustavičně pronásledováni od supa,
poprosili jestřába, aby onoho zahnal. Dosáhli toho od jestřába snad
no a pozvali jej k sobě. Jestřáb však byl holubům k největší škodě,
neboť v jediném dni povraždil více holubů, než sup předtim mohl
[povražditi] za dlouhou dobu. -- 

| Dodatek k slovníku k 31.433. hod. (Viz str. 295 a násl. !) |
agó, ere, égi, áctum, 3., (I, 333; II, 100, 200):
I. a) p 0 h a n ě ti, vléci, vésti; b) odháněti; štváti, stihati, hnáti,
pronásledovati; c) v p 0 h y b u v á d ě t i, puditi, vésti, řiditi;
d) posouvati; e) pobizeti, podněcovati; hnáti, dohnati; f) soudně
stíhati, žalovati; (toto slovesa se vyskytuje v různých rčenich. jež
se různě překládají do češtiny);

II. a) tráviti,
III. a) činiti,

žiti, býti; b) prodlévati;
konati, vykonávati;obirati se, zanášeti se

(něčím); b) vyříditi, pořiditi; c) (o slavnostech, svátcích: ) sla
viti, světiti; d) (o herci, řečnikovi:) hráti kus, úlohu; přednášeti;
e) jednati, rokovati, vyjednávati; f) býti činný, jednati; g) jednati,
vésti si, počinati si (nějak); zacházeti (s někým nějak), nakládati
(s někým nějak);
IV. (o žalobci: ) soudně jednati ('s někým), poháněti, žalovati
(někoho),“ (o obhájci:) vésti právni jednáni;
V. sě agere : a) pohybovati se, přicházeti, spěchati, řítiti se;
b) vésti si, počínati si, chovati se;
VI. id agó, ut (ně) . . ., (str. 330), to obmýšlim, aby (aby ne) . ...;
id agitur, ut (ně) . . ., (str. 330), o to se jedná, o to jde, oto běží,
aby (aby ne) . . .;
'
VII. aliquid agitur, něco se děje; quid agvis? co děláš? jak se

máš? yrátiásagere vzdávati diky, děkovati; causam agere, vésti
při, žalovati, zastávati žalobu; souditi se.
auctor, óris, m., a) (ten, kdo hodnověrnost zesiluje: ) rukojmí, ru
čitel; zpravodaj, svědek; b) vzor, příklad, předchůdce, osobnost;
učitel; autorita; c) (o spisovatelich: ) svědek, zpravodaj, pramen,
autorita, dějepisec; spisovatel;
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d) (ten, kdo jest původcem nebo podporovatelem děje:) rádce,
navrhovatel, doporučovatel, návodce; schvalovatel; strůjce; pů
vodce; e) zakladatel; vynálezce; praotec (rodu),
f) (v právní mluvě:) zástupce, poručník, kurátor; g) zástupce
jmění, statku (při koupí); prodavač;
auctor sum al'icuius rei, radím k něčemu, schvalují něco, na
léhám na něco, zasazuji se o něco, (viz str. 329).
caveó, ěre, cávž, cautum est, 3., (I, 295, 486):

a) cavěre aliquem, (též ab aliquó), varovati se někoho, míti se
na pozoru před někým; cavěre alžquid, též ab aliquá ré, střici se
něčeho, varovati se něčeho, míti se na pozoru před něčím, vy
střihati se něčeho, býti na stráži před něčim; cavěre canem, va
rovati se psa; cavěre ab homžne nefárió, střici se, varovati se
zločinného, bohaprázdného člověka; cavěre honoris cupiditátem,
pericula, střici se, varovati se ctížádostí, nebezpečenstvi; cavěre
ab insidiis, střici se, varovati se úkladů; cave! střez se, varuj se!
pozor! id cavěre, toho se vystříci, uvarovati; malum cavěre, vy
stříci se zla, vyhnouti se zlu; numquam homini (dativ původový)
satis cautum est, (nikdy od člověka není dosti vystříháno :) člo
věk se nikdy nemůže dosti míti na pozoru, člověku nikdy se nelze
dosti vystříci;
b) caveo', né . . ., (str. 330), chránim se, mám se na pozoru,
aby ne . . .

c) cavěre alicuz', býti na stráži ve prospěch někoho; míti péčí,
pečovatí o někoho, opatrovatí, chrániti někoho (od něčeho : ab
aliquá 7'ě); cavěre veteránís, postaratí se o vysloužilce; mihi ca
větur ab invždiá, jsem chráněn od nenávisti ;
d) pomáhati při zabezpečení na soudě právnickou radou; e) (ně
komu) dáti jistotu; ručiti, zaručovati se (někomu za něco); dáti
si zaručíti (něco od někoho), vyhradítí si jistotu;
f) (zákonem, smlouvou, závěti.) vyhraditi, stanoviti, nařidití,
(ut, aby; ně, aby ne; str. 330);
g) imperativu cave s konj. prés. nebo perf. se užívá k vyjádření
zákazu přísnějšiho rázu; cave ignóscás, střez se, abys odpouštěl:
neodpouštěj! cave tě frátris misereat, střez se míti slitování
s bratrem : neměj slitování s bratrem! cave crédiderís, střez se
uvěřiti: neuvěř!
h) [cavěre s inf. v lat. jen zcela ojediněle; nikdy »cavěre, ut
né<<,jen »cavěre, ně<<];cautus, a, um : zajištěný, zabezpečený,
(a'-naliquá ré; neklasické jsou vazby s předložk. ad, adversus,
contrá, ergá); ostražitý, opatrný, obezřelý.
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něnseó, e're, cénsuž, cénsum, 2., a) počítati; b) odhadovati jmění
římského občana a zapsati jej do seznamu občanstva; c) při

hlásitijměník odhadu;d) odhadovati,
ceniti,

vážiti

určovati

cenu,

si; e) (v mysli odhadovati),míti za to, do

mnívatise, souditi, pokládati, uznávati (za dobré,za
slušné);f) činitinávrh,navrhovati;
g) hlasovati
(pro
něco), býti (pro něco); raditi (k něčemu); b) (o senátu:) usná
šeti se (na něčem), učiniti nález, ustanoviti, usouditi, rozhod
nouti, nařiditi; i) přiřknouti, uděliti;
cénseó (s vazbou akus. s infin.), mám za to, myslím, domnívám
se, soudím, že . . .; nón cénseó (s vazbou akus. s inf.), mám za to,
myslím, domnívám se, soudím, že ne . . .;
cénseó (s infin.), uznávám za dobré, za slušné;
cěnseó, ut (ně) . . ., (str. 329), navrhuji, hlasuji, usnášim se, aby
(aby ne) . . .;

cénseó (s vazbou akus. s infin. passiv. opisného časování),
ustanovuji, usnášim se, aby . . .;
děditiónem cénseó, radim ke vzdání;

senátus cěnsuit, ut lěgátž mitterentur :

senátus cěnsuit lěgá

tós mittendós esse, senát se usnesl, aby vyslanci byli posláni;
quem ardórem studii cěnsětis fuz'sse in Archiměde? jaký vě
decký zápal že byl, že planul v Archimedovi, soudíte? jaký &si
vědecký zápal planul v Archimedovi?
compelló, ere, compulž, compulsum 3., a) sháněti, vháněti;

b) za—

háněti, zatlačovati, tisknouti; c) vháněti, přiváděti do tísně;
d) nutiti, donucovati, doháněti, přinutiti;
hominem ex domesticis žnsidižs žn castre'nse latrócim'um com
peltere, vyhnati člověka z domácích nástrah do polního lupičstvi;
aliquem ad děditz'ónem compellere, někoho přinutiti ke vzdání,
vzdáti se; rabié compellor, dávám se strhnouti vztekem;
compelló, ut (ně) ..., (str. 329), nutím, donucuji, doháním,
přinucuji, aby (aby ne) . . .
concědó, ere, concessí, concessum, 3., a) ustupovati, odcházeti (od
někud); b) odebírati se, odcházeti (někam); c) přejití (v jiný
stav, poměr) ; d) přistupovati na mínění (něčí), podvoliti se, pod
dati se, podrobiti se; povoliti (někomu); e) (někomu) ustoupiti,
postoupiti místo, dáti přednost; nevyrovnati se, býti za někým;
f) odpustiti, prominouti, darovati;
g) postoupiti (někomu něco), odstoupiti, přepustiti, ponechati;
h) povoliti, dovoliti, dopřáti, propůjčiti, poskytnouti, (ut, ně, str.
329); (s infin., má-li při sobě osobni předmět v dativu),—
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i) připouštím (že . . ., v lat. vazba akus. s infin.);
concědó, ut veniás, dovoluji, abys přišel; concědó id 6336 věrum,
připouštím, že jest to pravda; concédó tibi abire, dovoluji ti
odejíti.

cónstituó, cónstituis, cónstituere, cónstitui, cónstitůtum, 3., a) [spo
lečně, zároveň, spolu] stavěti, postaviti; usídliti, vykázati sídla;
b) ustanoviti (někoho něčim), (o hodnosti); c) postaviti, vystavěti,
zřiditi; d) ustaviti, založiti, zříditi, zjednati, získati; e) stanoviti,
ustanoviti, smluviti, určití, dohodnouti se; f) soudně stanoviti,
rozhodovati, činiti nález; g) ustanoviti (u sebe), usouditi, usta
noviti se ( na něčem), rozhodnouti se, uminiti si; h) pevně stano
viti, zaříditi, urovnati, spořádati, uspořádati;
cónstituere (s infin.), viz: statuere s infin.; cónstituere, ut (ně)
.., viz: statuere, ut (ně) . . .; cónstituere (s vazbou akus. s infin.
passiv. opisného časování), víz statuere;
cónstituere (aliquid cum aliquó); cónstituere (dě aliquá 'rě);
cónstituere, (ut...; ně . . .), (str. 329); cónstituere (s vazbou
akus. s infin. passiv. opisného časování), stanoviti, ustanoviti,
smluviti, určití; diem concilió cónstituere, určiti den ke schůzi, ke
shromážděni; iter cónstituere, určití pochod, smluviti se o pocho
du; finěs cónstituere, stanoviti, určiti hranice; cónstituere, ut . . .,
ustanoviti, aby . . .;
cónstituere aliquid in aliquá re" (abl. mistni s předl., viz statuó),
postaviti něco někam; cónstituere aliquem in agris, někoho usa
diti, někomu sídla vykázati na venkově;
aliquem cónstituere rěgem, (vazba 2 akus.), někoho ustanoviti
králem, za krále;
oppidum cónstituere, zbudovati, založiti město; spem in aliquó
cónstituere, skládati naději v někoho;
'
auctóritátem sibi cónstituere, zjednati si vážnost; victoria
cónstitúta est, vítězství jest zjednáno, rozhodnuto;
_
cónstituere de' iúre, (soudně) stanoviti, rozhodovati o právu;
cónstituere (aliquid), ustanoviti se (na něčem), rozhodnouti se;
uminiti si (něco);
Chersonésum cónstituere, uspořádati Chersones, urovnati stav
věci na Chersonesu; rem públicam cónstituere, (u)spořádati obec,
stát;"
sacra cónstituere, zavésti bohoslužbu; rěs cónstituere, uspořá
dati poměry; domicilium cónstituere, zakládati obydlí, bydliště;
imperium cónstituó, zakládám panství; nummós cónstituere, za
váděti peníze; civitátem cónstituó, ustavuji obec,. dávám obci
ústavu.
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contendó, ěre, contendž, contentum, 3., (I, 500; II, 283, 284):
a) srovnávati, přirovnávati, (cum alžquá'.rě, k něčemu);
b) (cum aliquó), (s někým) se měřiti, pouštěti se v boj, v zápas;

bojovati, zápasiti, zápoliti;
c) (slovy) se měřiti, hádati se, přiti se;
ti) napínati; namiřiti, (o luku a pod.);
. e) napínati své síly, napínati se, namáhati se, usilovati; (ut, ně,
str. 330);
f) usilovati (o něco), usilovně se domáhatí, zasazovatí se (o ně
co), naléhati, důtklivě žádati; (aliqužd ab aliquó) ; (ut, aby, ně,
aby ne, str. 329);
g) mířiti, spěchati, pospišiti, kvapiti, chvátati; kvapně, chvatně
táhnouti;
h) (usilovati o něco tvrzením :) důrazně tvrditi, jistiti, stati
na svém.
cůrč, áre, dví, átum, 1., a) pečovati, míti péči, starati se, (aliquam,
aliquid, o někoho, o něco); dbáti, hleděti si, všimati si, (aliquid,
něčeho); míti na péči (něco);
b) cúró, ut (ně) . . ., pečují, starám se, dbám, hledím, aby (aby
ne) . . . (str. 330);
c) obstarávatí, opatřovati, ošetřovati; (o úřadě:) spravovati,
říditi;

d) léčiti, hojiti;
e) (o penězích: ) opatřiti, zapravíti, zaplatiti;
f) bellum cúró, řídím válku; exercitum curó, velím vojsku.
dě, (předl. s abl.):
a) (o směru shora dolů:) 3, se; dě montibus cadere, padati s hor;
dě equó cadere, spadnouti s koně; stella dě caeló cecidit, hvězda
spadla s nebe; dě múró sě děicere, svrhnouti se se zdi, s hradeb;
b) (o vzdalováni se odněkud: ) 1, ze; dě flm'bus suis exire, vyjití,

odejiti ze svého území; dě vítá děcědere, (odejíti ze života :)
zemřiti; arma cadunt dě manibus, zbraň padá z ruky;

c) (o původu:) 1, ze; homó dě plěbe, muž z lidu;
d) (o celku, z něhož se část vyjímá: ) 1, ze; alter dě duóbus,
jeden ze dvou; pauci dě nostris, málokteří, několik z našich (vo

jínů); mulier una dě tot milibus, jediná žena z tolika tisíc;
a) (o látce, z níž jest něco vyrobena) 1, ze; ultima aetás est
% duró ferró, poslední věk jest z tvrdého železa; pónere templum
dě marmore, zbudovati chrám z mramoru, mramorový chrám;
f) (o době,jejiž část uplynula:) (ještě) za, 0; (hned) po; dě tertid
m'gilz'á,o třetí noční hlídce; multd dě nacte, za čiré noci; dě mediá
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nacte, s půlnoci; diem dě dz'ěpróspectáre, vyhližeti, očekávati den
po dni, ode dne ke dni;
g) (o příčině:) pro, 2, ze, za, od; hác dě causá, z této příčiny;
quá dě causa, quá dě rě, z kteréžto příčiny, pročež; graví dě causá,
z důležité příčiny;
h) (o způsobu: ) podle; dě cónsilžó, po radě, podle rady; dě móre,
podle zvyku; dě impróvisó, z nenadání, neočekávaně, nenadále; dě
žndustriá, z úmyslu, úmyslně, horlivě: dě integró, znova, opětovně;
dě sententiá, podle mínění;
i) (o vztahu:)

o, co do . . ., vzhledem k . . ., ve příčině (něčeho),

stran (něčeho), co se týče; lěgátós dě páce mittere, poslati posly
stran míru, o mír; dicere, scribere, cógitáre dě alžquá rě, mluviti,
psáti, uvažovati o něčem; aliquid facere dě rěbus suis, něco činiti
vzhledem ke svému stavu, postavení, ve příčině svých poměrů;
nějak si počínati ve svém postaveni; dě rě timěre, míti obavu stran
věci, o věc; satisfacere dě iniúriis, zadost učiniti za bezpráví :
nahraditi škodu;
]) dě aliquá rě certáre, zápasiti, závoditi o něco; dě aliqud rě
contendere, bojovati, zápasiti o něco; dimžcáre dě aliquá rě, zápa
siti, bojovati za něco, pro něco (: k ochráněni něčeho); zápasiti,
bojovati o něco (za účelem dosažení něčeho);
dě hác rě dubitó, pochybuji o této věci; (avšak :) id dubitó, po—
chybuji o tom;
o tom nebudu mlčeti : dě eá rě nón tacěbó, (avšakz) id, hoc
ním tacěbó;
o tom tě přesvědčují : dě ed rě tibi persuádeó, (avšakz) ad, hoc
tibž persuádeó;
audire dě alžquó aliquid, a) slyším o někom něco; b) slyším od
někoho něco;
iúdžcáre dě aliquó suspicžóm'bus, pouze na základě podezření
pronášeti soud o někom;
cógnóscere dě rě, dověděti se, zvěděti o věci; cógnóscere rem,
poznati, seznati věc;
núntžáre dě rě, dáti zprávu o věci; m'mtidre rem, zvěstovati,
oznámiti věc;
commemoráre dě rě, zmiňovati se o věci; commemoráre rem,
připomínati věc;
cónfitěrž dě rě, vyznati se, vyzpovídati se z věcí; cónfitěri rem,
vyznati, doznati něco;
dě aliquó supplžcium súmere, trest smrti, popravu na někom vy
konati; dě aliquó tržumpháre, nad někým triumfovati, slaviti
triumf; bene merěri dě rě públžcá, zjednati si zásluhy o stát;
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optimé dě aliquó merěri, znamenitě se zasloužiti o někoho, ně
komu prokázati znamenité služby; dě mě áctum est, jest veta po
mně; dě imperió áctum est, nadvláda jest ta tam.
děcernó, ere, děcrěví, děcrětum, 3.,
a) (o úřední osobě, o korporací: ) rozhodovati, činiti rozhodnutí,

činiti usnesení; (rozhodnutím) ustanoviti, nařiditi, prohlásiti;
(o soudci: ) rozsuzovati; (vazby tohoto slovesa: aliquid; akus.
s infin.; vedl. účel. věta s ut, ně, str. 329) ;
b) (usnesením) povoliti, přiřknouti, přisouditi; (alicui aliquid);
c) (a jednotlivci: ) rozhodovati se (pro něco);
d) navrhovati, činiti návrh; hlasovati (pro něco);
o) rozhodnouti se (u sebe), uminiti si, ustanoviti se (na něčem);
(vazby tohoto slovesa: s vedl. větou účelovou s ut, né . . ., str. 329);
(s infin. nebo s vazbou akus. s infin. passiv. opisného časování

jako statuó);
f) rozhodovati bojem, sváděti rozhodný boj; (slovy) rozhodo
vati, zápoliti, zápasiti.
ex, (předl. s abl.), (é jen před souhláskou, ex před samohláskou

i souhláskou):
a) (místně, odkud?) :, ze; ex urbe ěgredi, vyjití, vykročiti
z města; ex Italiá, ě fím'bus suis cxíre, odejíti, vyjití z Italie, ze
svého území;
b) (o východisku pohybu směrem dolů nebo nahoru:) 5, se: ea:
equó děs—ihre,seskočiti s koně; penděre ex arbore, viseti (se stro
mu =) na stromě; ex locó sup-erióre, s vyššího mista; ex montibus
in vallěs děcurrere, s hor seběhnouti do údolí;
c) (k označení vlasti, původu osob:) 2, ze; ea: Hispániá quídam,

kdosi z Hispánie, kterýsi Hispan;
(1) (k označení celku nebo množství, z něhož se část vytýkáz)
:, mezi; únus ea: multís, jeden ze mnohých;
e) (k označení příčinné závislosti, původu, důvodu, příčiny, pod
nětu, podmínky i překážkyz) :, ze, na, následkem, pro a j.; ca:
aliquó penděre, záviseti na někom; pecúm'a ex metallis redit, pe
níze plynou z dolů; ea: opportům'táte loci, pro příhodnou polohu

místa;

f) (0 vztahu:)

vzhledem k, dle, podle, po, 1, ze; 6:3 senátů—906"

sultó, podle usnesení senátu; ex foedere, podle smlouvy, úmluvy;
g) (0 čase, k označení začátku nebo trvání:) od; ex eó tempore,
od toho času;
.
h) (o čase, k označení bezprostředního následku, jenž hned ná
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sledujez) hned po; po; ea: ipsá caede, hned po vraždě; ex cónsu
látú, hned po konsulátě ;
i) (k označení pořadu:) diem ex die, den ze dne, ode dne ke

dnt

i) (o látce:) statua ex aere facta, socha vyrobená z bronzu;
k) audió, accipió, cógnóscó, compe-ržó, žntellegó, sció aliquid
ex aliquó, slyším něco, doslýchám se, dovídám se něčeho (o ně
čem) od někoho, vím něco od někoho;
cógnóscó, intellegó, animadvertó, sentió aliquid ex aliquá ré,
poznávám, znamenám něco z něčeho, podle něčeho, po něčem;
mětior, aestimó, iúdicó aliquid ex aliquá ré, posuzují něco podle
něčeho;
ex animi sententiá, podle nejlepšího přesvědčeni; ex sententiá,
podle přání, podle vůle; ex senátús sententiá, podle usnesení se

nátu; (dě sententiá amícórum, na radu přátel);
magná ex parte, z veliké části; ě contrárió, proti tomu, naopak;
ex occultó, tajně, potají; ea: úsú alicuius, k něčímu prospěchu.
užitku;
ex itinere, hned z pochodu, na pochodě; ex fugá, přímo z útěku,
na útěku.

extrá, (předl. s akus., na otázku kde? i kam?), mim o, kromě;
(místně: ) extra próvinciam, vně provincie, mimo provincii; extra
múnítióněs prócědere, vyjíti, vytrhnouti ven z opevnění; (v pře
neseném smyslu:) extrá cónsuětúdinem, proti obyčeji; *extrá órdi
nem, (mimo pořádek :) mimořádně; extrá vitia, bez chyb.
fació, facere, fěcž, factum, 3., (I, 493; II, 70):
a) dělati, robiti, hotoviti; stavěti, tvořiti; zpracovati;
b) získávati, sháněti, opatřovati;
c) konati, vykonávati, prováděti; spáchati, provésti; dopustiti
se (něčeho);
d) (sacrificium ) facere, konati obět, obětovati;
e) činiti, působiti, zjednávati, vzbuditi, roznítiti, připraviti;
f) činiti (něco někomu), dělati (něco s někým); (alicwi, dě ali

quó);
g) dávati, poskytovati;

h) fac'ió, ut . . ., a) způsobují, aby . . . (věta účelová, str. 330);
b) způsobují, že . . . (věta účinková);
i) (s vazbou dvojího akus.:) činiti, dělati, ustanovovati,woliti
(někoho něčím); (II, str. 247);
i) ceniti, vážiti si;
k) zobrazovati, líčiti, uváděti;
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I) býti činný, jednati, dělati, činiti;
m) počínati, vésti si, chovati se, jednati;
n) (passivumz) fíó, fieri, factus, sum, býti konán, stávati se,
povstávati, vznikati, diti se;
o) různá rčení, v nichž se vyskytuje sloveso facere (zkratka

f.: facere) : aes alienum f., dělati dluhy; bellum f., a) způsobití
válku, dáti podnět k válce; b) počiti, zdvihnouti válku (alicui,
proti někomu); damnum f., míti, utrpěti škodu; fugam j., a) za
hnati na útěk; b) dáti se na útěk; locum f., dávati příležitost,
podnět; lúdós f., vystrojiti hry; metum f., nahnati strachu; pecú
niam sibi f., vydělávati si peníze; periculum f., uvésti do nebez
pečenstvi; pantem in flúmine f., (vy)stavěti most přes řeku; prae
dam f., kořistiti; f. deós testés, bráti (si) bohy za svědky; verba
f., míti, konati, prosloviti, promluviti řeč : řečniti; versús f.,
skládati verše; fació mě locuplétem, vydávám se za bohatého;
sacrificium f., konati obět, obětovati ; verba facta, slova (nově)
utvořená; nátúrá factus, přírodou, od přírody stvořený, uzpůso
bený.

flágitó, áre, avi, átum, 1., a) požadovati, vyžadovati; důtklivě (dů
razně, úsilně) žádati; (ab aliquó aliquid, někdy též aliquid, od
někoho, na někom něčeho; někoho o něco); b) doléhati, naléhati,
vymáhati, domáhati se, dožadovati se.
habeó, ére, habui, habitum, 2., (I, 263), (aliquid) :
a) držeti, chovati; v sobě chovati; jímati; b) nakládati (s ně
kým), zacházeti, jednati; c) chovati (o dobytku) ;
d) míti v moci; míti (něco jako majetek,), vládnouti (něčim);
ovládati (něco);
e) obdržeti, dostati; sibi haběre, podržeti si, nechati si;
f) míti za sídlo, za bydliště; obývati;
g) míti; h) míti v duchu, na mysli; i) obsahovati; býti pří
činou (něčeho), (něco) míti za následek, (s něčim) býti spojen;
]) moci, uměti, věděti; k) (o povinnosti:) musiti, míti;
|) míti, pokládati (s vazbou 2 akus.); aliquem habeó sacró
sánctum, někoho mám, pokládám za nedotknutelného; m) ceniti,
vážiti si; n) míti za to, souditi;
satis aetátis haběre, býti dosti stár; dilěctum habe're, konati
odvod; dimidium facti haběre, polovice práce míti vykonáno;
epistula nihil habet, dopis neobsahuje nic; fidem alicui haběre,
míti důvěru k někomu, někomu věřiti; alicui grátiam habe're,
vděčnost chovati k někomu, býti uznalý vůči někomu; aliquid in
grátiam haběre, zavděk přijmouti něčím; alieni honórem haběre,
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někomu prokazovati poctu; invidiam haběre, buditi závist, ne
návist; órátiónem haběre, míti, pronášeti řeč; potestátem alicuius
rei habe're, míti přístup k něčemu, míti možnost něco vykonatí;
própositum haběre, míti v úmyslu; ratiónem alicuius rei haběre,
míti zřeni k něčemu; ratiónem haběre cum aliquó, účtovati s ně
kým; rěs fidem habet, věc dochází víry; senátum haběre, konati
schůzi senátu; verba haběre, mluviti, řečníti; verba cum aliquó
haběre, domlouvati se; se haběre : habéri, býti (ve stavu); bene
sé haběre, býti v dobrém stavu; graviter se"habére, býti těžce
nemocen; ego mě bene habeó, vede se mi dobře; sic sě rěs habet,
tak tomu jest; rěs hůmánae ita sě habent, takový jest světa běh;
auctóritás alicuius magni habětur, něčí vážnost mnoho platí;
aliquid honóri haběre, něco si klásti za čest;
amor habendi, lakota, hrabivost;
aliquem pró hoste haběre, mám pokládám někoho za nepřítele
::aliquem im,numeró hostium habeó; (sloveso >>habeó<<
s vazbou
dvojího akusativu obyčejně mívá do sebe význam »skutečně ně
koho miti někým<<;na př.: habeó tě amicum, mám tě přítelem,

(t. j. ty jsi vskutku mým přítelem); znamená-li >>habeó=miti,
pokládati

někoho za někoho<<, vyjadřuje se doplněk >>zaněkoho<<

v latině předložkovým pádem: pró s ablativem; in s ablativem,
nebo výrazy: locó alicuius, in 1006 alicuius, numeró alicuius, in
numeró alieuius; na př.: habeó tě pró amicó, (in) 1006amici, (in)
numeró amicórum, pokládám tě za přítele, (t. j. myslím si, že jsi
mým přítelem);
(totéž platí i o passivu >>habeor<<
s vazbou dvojího nominativu;
habeor pró amicó, (in) 1006amici, (in) numeró amicórum, jsem
pokládán za přítele);
aliquem habeó pró paupere, někoho mám, pokládám za chu
dáka; pró nihiló haběre, za nic nepokládati; aliquem (in) numeró
servórum, (in) 1006servórum habeó, pokládám někoho za otroka;
haběre : do sebe míti, v sobě držeti, obsahovati; haec órátió
habet tres partěs, tato řeč má (obsahuje) tři části; Asia habet
multás urběszin Asiá sunt multae urběs, v Asii jsou mnohá
města;
habeó plúre's librós quam amicus : plurěs mihi libri sunt quam
amicó, mám více knih než přítel;
habeó aliquid religióni, dělám si z něčeho svědomí;
sloveso haběre s participiem passivního perfekta vyslovuje
trvalý stav vzešlý z minulého děje; rem cógnitam habeó, ze
vrubně znám věc; persuásum habeó, jsem převědčen;
habeó, quod (s konj.), mám důvod, proč . , ., mám důvod (s inf.);
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nón habaó, quod (s konj.), nemám důvodu, proč . . .; nemám dů
vodu (8 inf.); (misto quod lze klástí též vedlejší tázací větu,
uvedenou částicemi our nebo quárě); nihil habaó, quod incúsam
sanactútam, nemám důvodu, proč bych vinil stáří; nemám důvodu
vim'ti stáří;
nón habaó, quod saribam, nemám proč psáti; nón habaó, quid

scribam, nemám co psáti;
in animó haba'ra, (míti v úmyslu), pomýšleti, zamýšleti; satis
habara, přestati na něčem; parum haběra, nepřestati na něčem.
impelló, ara, impuli, impulsum, 3., a) udeřiti, tepati, bíti (do ně
čeho); b) v pohyb uvésti; c) přiměti k ústupu (o voji); 0) po
hnouti, poháněti, pobádati, popouzeti, podněcovati; e) dáti po
slední ránu, doraziti;
impallara, ut (ně) ..., (str. 329), přiměti, pohnouti, pobidnouti,
podnititi, aby (aby ne); (impallara s infin. ojediněle jako mo
něra);
impallara aliquid, tepati, bíti, udeřiti do něčeho; v pohyb uvésti
něco; impallara aliquam, někoho přimětí k ústupu; in fugam
impallara, obrátiti na útěk; impallara im,fraudam, ad scalus, pod
něcovati k podvodu, ke zločinu.

imperó, ára, avi, átum, 1., (I, str. 55); vazby:
a) imparó alicui, ut (na') .. ., (str. 329), někomu poroučim, roz
kazuji, aby (aby ne) . . .;
[závisí-li na >>imparó: poroučim, rozkazuji<< vedl. věta, jejíž
sloveso jest v passivu nebo jest to sloveso deponentní, překládá
se tato vedlejší věta do latiny někdy i vazbou akus. s infin.;]
>>mnějest poroučeno, se porouči, aby. . .<<: mihi imparátur,
ut . . . (str. 329);
b) alioui imparára _ někomu vládnouti, někoho ovládati; ně
komu veleti; míti velení nad někým; býti vladařem někomu, nad
někým;
c) alicui aliquid imparára, někomu něco určití, uložiti (jako

dávku, jako daň):
Caesar civitátibus obsiděs imparávit, Caesar uložil obcím ruko
jmí; frúmantum imparávit, uložil (obilíz) dodati obilí; militěs
imparávit, uložil (vojáky :) postaviti vojáky.

moneó, éra, monui, monitum, 2., (I, 271):
mo'něra (aliquam dě aliquá ré, v pozdější latině aliquam alicuius
rei), (akus. zájmena střed. rodu), (s vazbou akus. s infin.), (se
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závisloutáz. větou),upomenouti,
koho na něco), upozorniti

připamatovati

(někohona něco);

(ně

hoc tě moneó, admoneó : dé hác ré tě moueó, toto ti připomí
nám, na to tě upomínám; hoc moneor, admoneor, na toto jsem
upomínán, toto se mně připomíná;
moneó, admoneó (s vazbou akus. s infin.), připomínám, uvá
dím na pamět, že . . .; re'ctě admoněs, dobře připomínáš; aeris
alieni admone're, upomínati z dluhu;
multa horrenda moněre, předpovídati mnoho strašlivého;
aliquem moněre, někoho napominati, vyzývati, varovati; ně—
komu domlouvati;
moneó, admoneó, ut (ně) ..., napomjnám, vyzývám, varuji,
domlouvám, nabádám, pobádám, aby (aby ne) . . ., (str. 329);
moneó s infin. bývá zřídka, a tu zase jen ve větách obecně
platných, v nichž neni osobního předmětu & podmět jest věcný;
alió properáre tempus monet, doba nabádá spěchati jinam; ratió
ipsa monet amicitiás comparáre, sám rozum nabádá zjednávati
přátelství.
moveó, ěre, móvi, mótum, 2., (I, str. 463; II, str. 212, 254);
mověre, ut (ně) . . ., (str. 329), pohnouti, dojmouti, přiměti, do
hnati, aby (aby ne) . . .;

castra mověre, hnouti tábořem (: táhnouti dále); arma mo

věre, chopiti se zbraně; urnam movére, potřásati osudím; se ma—
ve'rezmověri, hýbati se, míti se k dílu; caudam mov'e're,vrtěti
ohónem;
senátu mověre, vyloučiti ze senátu;
Civitas movětur, obec se bouří; bellum alicui mověre, dáti se do
války s někým; odium mověre, vzbuditi nenávist.

óró, áre, dvi, átum, 1., a) mluviti, přednášeti; b) prositi, prosebně
žádati;
(o vazbách slovesa óráre plati totéž, co jest pověděno o slovese

rogáre : prositi, žádati); (str. 329);
óráre aliquam; aliquid;
někoho prosim za toto jediné : aliquem óró hoc unum; někoho
prosím za pomoc .: aliquem óró, ut mihi auxilium ferat.
per, (předl. s akus.), (I, 182; II, 104, 255):
a) (místně: kudy? po čem.? přes co?), skrze, přes, po; dO češt'.
se lat. předložkový pád s per překládá často prostým bezpředložk.

instrumentálem; per finěs ire, jíti skrze území, územím; militěs
per agrós dimittere, rozeslati vojíny po dědinách; per mediam
urbem, středem města; per mare, přes moře, po moři; per cor
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poru trá-nsíre, přejití přes těla, po tělech; fortuna poténs per
omnia humana, štěstěna mocná ve všech lidských věcech, v celém
lidském žití;
b) (časově: po kterou dobu se něco děje? kdy se něco děje?),
po, za, v; per decem annós, po deset let; per tempus colloquii, po
celou dobu rozmluvy; per lůdós, za her, v čas her; per somnum,
ve spaní; per occász'ónem, při (za) příležitosti; per ambítíónem,
po dobu ucházení (se o úřad); per idem tempus, touž dobou;
o) (0 prostředníctviz) skrze (někoho); po (někom); něčim;
per lěgátós, skrze posly, po poslech; per lítterás, písemně;
d) (při jménech osob, bohů, jichž se dovoláváme v přísaze,
prosbě & pod.:), pro, skrze, u, při; iúráre per deós, přísahatí při
bozích; per fortunás, pro všechno na světě, probůh!
o) (o způsobuz) :, v, za; per vim, mocí, násilím, násilně; per
m'rtútem, statečně; per íram, v hněvu, z hněvu;
f) (o příčině, zejména o překážce; 0 osobě neb věci, pro kterou
se něco státi může nebo nemůže:) per aetátem arma fer're nón
possum, pro věk nemohu se chopítí zbraně, vytáhnouti do pole;
id per mě fierí licet, co se mne týče, pokud na mně záleží, to se
může státi; návěs factae per Caesarem, lodí vystavěné k rozkazu
Caesarovu; per invidiam, z nenávisti;
g) per se": 1. sám od sebe, sám o své ujmě, dobrovolně, na
svůj vrub, sám; 2. sám sebou, sám o sobě; k vůlí sobě;
h) per manús trádere, vydati, odevzdati z ruky do ruky;
per plánítíem, po rovině, rovinou; per longum temporis spatium,
za dlouhou dobu, v dlouhé době.

persuádeó, ěre, persuási, persuásum, 2.:
a) (alicui, ut...),
(str. 329), přemluviti, přímětí, pohnouti,
svésti, (někoho, aby , _,); persuád'eó tíbž, ut díscás, přemlouvám
tě, aby ses učil; persuádeó tibi, ně huíc m'ró crědás, přemlouvám
tě, abys nevěřil tomuto muži; (ve významu »přemluvíti atd.<<jest
u slovesa »persuáděre<< osobni předmět v dativu; na slovese
»persuáděre<<v tomto významu závisí vedl. věta účelová žádací,
uvedená spojkou »ut<<,při záporu >>ně<<,
víz str. 329);

b) (alicuz' s následující vazbou akus. s inf.)z přesvědčiti (ně
koho, že . . .); persuádeó tíbi hoc esse vérum, přesvědčují tě, že
toto jest pravda; persuádeó patri mě discere, přesvědčují otce, že
(já) se učím;
persuádeó tibi dě hác re', přesvědčují tě o této věci, o tomto;
(je-lí věcný předmět vyjádřen zájmenem středního rodu nebo
adjektivní číslovkou rodu středního, klade se do akus.:) persuádeó
tibí hoc, přesvědčují tě o tomto;
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c) mihi persuádeó : nabývám přesvědčeni, uznávám, věřím;
tibi persuádé, bud' přesvědčen, (: velim tibi persuádeás); quis hoc
Sibi persuáděret? kdo by se toho domýšlel? persuásum habeó,
mám za uznané, za jisté; jsem přesvědčen;
(I) (V passivuz) mihi persuádětur, (neosobní vazba), dávám se
přesvědčiti, nabývám přesvědčeni; mihi persuásum est, ut . . .,
(str. 329), jsem rozhodnut, odhodlán, aby. . .; mihi persuásum est,
ut . . ., (str. 329), dal jsem se přemluviti, aby. . .; mihi persuá
sum est (s násl'edujici vazbou akus. s inf.), nabyl jsem přesvědčeni,
jsem přesvědčen, mám za to, (že . . .); persuásum tibi est loci

opportúnitáte, příhodností místa dal jsi se svéstizpříhodnost
místa tě (k tomu) přiměla.
petó, ere, petivi (petii), petitum, 3., (II. 124);
a) petó, ut (ně) ..., žádám si, toužím, bažim, dychtím, přeji si,
aby (aby ne) . . .., (str. 329); (nesprávná jest vazba petó s infin.);
b) petó aliquid ab aliquó (řidčeji ex aliquó), žádám něčeho od
někoho, na někom; žádám někoho za něco, o něco; alicui, pro
někoho;
c) někdo byl požádán :: ab aliquó petitum est.

post, (předl. s akus.), a) (o místě:) za (něčím); post tergum, za
zády, v týle; post sésě aliquid viděre, viděti něco za sebou;
b) (o čase: ) po (něčem), od (něčeho); post centum annós, po stu
let, za sto let; post annum quártum, quam . . ., čtvrtý rok potom,
co (kdy) . . .; post illud, potom, od té doby; post hominum memo
riam, za (od) paměti lidské, pokud pamět lidská sahá, (co svět
světem stojí); post urbem conditam, po (od) založení města; (I,
259; II, 104, 220, 270, 271).

postuló, áre, dvi, átum, 1., (I, 427):
postuló aliquid ab aliquó, žádati něčeho na někom, od někoho;
žádati někoho o něco, za něco; nóli postuláre ab amicis, quod
rěctum nón sit, nežádej od přátel, na přátelích, co není správné;
postuló aliquam aliquid jest vazba básnická.
Závisí—lina postuló passivni infinitiv nebo infin. deponentniho
slovesa, závisí na postuló někdy i vazba akus. s tímto infinitivem.
Co do významu nejslabší jest »petere<<,silnější jest >>postuláre<<,
nejsilnější jest »flágitáre<<.

prac, (předl. s ablat.), a) (mistuě, zřídka, obyčejně jen ve rčeníchz)
před; praedam prac se"agere, hnáti kořist před sebou; prae sé
ferre, 1., před sebou nositi (držeti); 2.) stavěti na odiv, chlubiti
se; 3.) dávati na jevo, zjevně (zřejmě, veřejně) ukazovati, ne
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zatajovati; vyhlašovati, hlásati; b) (v přirovnání, o poměru:)
proti, vůči, vedle; prae magnitúdz'ne corporum, vedle velikosti
těl; beátus es prae ceterís, proti ostatním (t. j. srovnáváš-li se
s ostatními) jsi šťasten; [praeter ceterós beátus es, jsi šťasten
před ostatními, nad ostatní (t. j. více než ostatní) ]; němžnem p'rae
sě hominem putat, nikoho proti sobě, vedle sebe nepokládá za
člověka; c) (o překážce, ve větách zápornýchz) pro, při; prae
lacrimís loqui nón possum, nemohu mluviti pro slzy, pro pláč;
prae metu (oblžti), ze samého strachu.
prů, (předl. s ablat.), (I, 218):
a) (o místě:) před (něčim, je-li kdo obrácen zády k předmětu;
je-li kdo obrácen k předmětu obličejem, klade se předložka
ante); pró contióne, před shromážděním, před shromážděným voj
skem; exercitum pró castris collocáre, postaviti vojsko před tá
borem; pró castris cópiás pródúcere, vyvésti branné zástupy před
tábor;

b) >>vpředu, zpředu na něčem, v něčem, u něčeho<<; pró

těctis aedifžcz'órum (sama mittunt), vpředu na střechách stavení
stojíce : se střech (balvany metají, házejí); pró opere milžtěs
sunt, vojínové jsou (vpředu) na opevnění; pró portís esse in sta
tióne, býti na. stráži před branami (t .j. stráž jest obrácena zády
k branám); [Hannibal ante portás, Hannibal před branami];
c) ve prospěch (něčí), pro, 13, o (někoho); pró patria pugnáre,
bojovati za vlast; Cicerónis órátió pro Milóne, Ciceronova řeč za
Milona;
d) (o zastupování:) za, místo (někoho); innocentěs pró nocen
tibus poenás pendunt, nevinní trpí trest, jsou trestáni misto vin
níků, za vinníky; lěgátus pró praetóre, velitelův zástupce; pró
cónsule, pró praetóre í/n próvinciam prófectus est, odešel do pro
vincie jako (mistokonsul, místoprétor) prokonsul, proprétor;
e) (o odměně, náhradě a odplatě:) za; pró meritís grátiam
v'eferre, za zásluhy se odvděčiti; ulciscor hostěs pró iniúriis,
mstím se nepřátelům, nad nepřáteli za křivdy;
_
f) (o způsobu a přiměřenosti: ) dle,_podle, vedle; (někdy lze pře—

ložiti celou větou); vivere pró dignitáte, žiti podle své důstojnosti;
bellum paráre pró magnitúdine periculi, strojiti se k válce podle
velikosti nebezpečenství, jak toho velikost nebezpečenství vyža
duje; Caesar pró sud clěmentiá hostěs cónservám't, Caesar přijal
na milost nepřátele podle své laskavosti, jak se bylo lze naditi do
jeho laskavostí; Helvětži pró multitúdine hominum angustós
jíněs habčbant, Helvetiové měli vzhledem k lidnatosti, na lidna
tost skrovné území; pró sě quisque, každý podle svých sil, seč
jest, podle možnosti, se své strany;
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pró tempore et pró ré, podle času a okolnosti; pró loci nátúrá,
podle polohy místa, vzhledem k poloze místa; pró rei necessitáte,
v nouzi;
g) jako; jakoby;
pró certó aliquid affirmáre, na jisto tvrdíti “něco; pró visó re—
núntiáre, něco oznámiti jako věc spatřenou; aliquid pró testimó-nió
dicere, něco vypověděti jako svědectví, jako svědek; aliquid haběre
pró discipliná et praeceptis, něco míti jako naučení a výstrahu,
naučením a výstrahou;
aliquid pró nihiló putáre, haběre, něco nepokládati za nic;
aliquid pró test-imónió afferre, něco uváděti jako důkaz; aliquem
pró paupere habe're, někoho míti, pokládati za chudáka.

quandó? (táz.), v které době? kdy? quandó, (vztažné), kdy:
quandó, (časové), kdy, když; quandč, (neurčité,: aliquandó), ně
kdy; quandó, (příčinné), když, ježto; ně quandó, aby nikdy ne .

qui, quae, quod, (tázací: ) jaký, který; (vztažná ) který, jenž, kdo,
co; is, qui, ten, který; ten, jenž; ten, kdo; id, quod, to, které; to.
jež; to, co; (neurčitá-) nějaký, některý; [qui (quis), qua, quod
v platnosti neurčitého zájmena se klade po: ně : aby ne, si, nisi,
num, po vztažných adverbiích quó, quantó; bývá též při potenciál—
ním konjunktivu] ; ně quod bellum, aby žádná válka. ne ... (str. 323).

quis, quid, (tázací: ) kdo? co?; (při substantiva: ) který? jaký?
quis (qui), quid, (neurčité.') někdo, něco, (ně)kdo, (ně)co; (klade
se obdobně ,jako neurčité zájmeno qui, víz str. 357); ně
quis, ut né quis, aby nikdo ne; ně quid, ut ně quid, aby nic ne;
(tázacíz) quid censěs? co soudíš? quid igitur est? jak se to
tedy má? quid ergó? což tedy? quid? co? jak? proč? quid tacěs?
proč mlčíš? quid plúra dicam? nač, k čemu bych mluvil více?
quid rei est? co jest? co se stalo?
quisquam, quaequam (velmi řídký tvar), quidquam nebo quicquam,
(neurčité zájmeno), n ě k d o, n ě c 0; (při substantivu:) n ě 

jaký;

(po záporce: ) nikdo, nic; neque quisquam, &nikdo; neque quid
quam (quicquam), &nic; negó quemquam venire, pravím, tvrdím,
že nikdo nepřichází; nóndum quisquam, ještě nikdo ne; via: quis
quam, sotva kdo;
(quisquam, quidquam se klade zpravidla. v záporných větách.
kde již jest jiný záporný výraz, a v řečnických otázkách, majících
záporný smysl); an quisquam Croesó divitior fm't? či snad vůbec
_někdobyl bohatší než Kroisos? [ve smyslu: nikdo nebyl. ..];

(srovnejtez) nón habeó aliquid, nemám něčeho; ním habeó
quicquam, nemám nič e h o;
[v češtině bývá vedle záporného přísudku více jiných záporných
výrazů, kdežto v latině dostačí položiti jen jediný záporný výraz;
v tom případě vedle záporného výrazu klademe v latině kladné
výrazy, na př. quisquam, unus, umquam (unquam), usquam,
quóquam, jichž se užívá v záporných (záporný smysl majících)
větách a jež se překládají do češtiny zápornými výrazy; na př.:]

nikdo nikomu nikdy neřekl:

(limit;spravedlnost

němócuiquamunquam

nikdy nikomu neškodí : časti

tia nunquam nocet cuiquam;
(v kladných větách se quisquam klade, obsahuji-li myšlenku
smyslu záporného; bývá to zejména v podmínečných větách a ve
větách s quam po předcházejícím komparativu); si quisquam,

certe"Sócratěssapiěnsfužt,jestliže vůbec (ně)kdo, jistě
Sokrates byl moudrý (: nikdonebylmoudřejšínež So

krates); C_roesusdivitior fuit quam quisquam superiórum régum,

Kroisos byl bohatší než kterýkoli z dřívějších

k r álů (:
Kroisos).

nikdo z dřívějších králů nebyl tak bohatý jako

revocó, áre, áví, átum, 1., a) zpět zavolati, povolati, odvolati; b) po

volatí z vyhnanství; c) zpět obrátiti, odvrátiti; a) odvolati (: učí
niti neplatným); e) znova volati, vyvolati, (a herci, o řečníkov'i);
f) znova povolati, (o vojinech); g) znova zavésti; obnovítí; zase
uvésti;
'
h) vzájemně volati; zváti, pozvatí;
i) poukazovati, odvolávati se (na něco), vztahovati (něco k ně
čemu), posuzovati (podle něčeho); ]) přivésti, dovésti (něco ně
kam) ; nechati dojíti (k něčemu).
rogó, (irc, ávi, átum, 1., a) prositi, žádati ; b) tázati se; o) úředně se
tázati (v senátě, ve shromážděni lidu, při volbě);

a) rogáre : prositi, žádati; v a 2 b y: akus. o s o b y, kterou
prosíme, žádáme; akusativ v ě c i, za kterou prosíme, žádáme;
aliquem; alíquid; jsou-li současně uvedeny i osoba i věc, klademe
akus. o s o b y a věc vyjádříme vedl. větou účelovou žádací, spojky
ut, ně, str. 329;
vedle akus. osoby stoji současně akus. věcí jen tehdy, je-li věcný
předmět vyjádřen zájmenem nebo adjektivem středního rodu:
0 (za) to jediné tě prosim : id unum tě rogó; 0 (za) to jediné
jsem byl požádán : id unum rogátus sum,- faciam illud, quod
'rogátus sum, učiním ono, zač jsem byl požádán; (avšakz)
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prosim, žádám tě za pomoc : rogó tě, ut mihi auxilium ferás
(: abys mi poskytl pomoci);
b) rogáre : tázati se; vazby: táži se někoho na něco : rogó
aliquem dě aliquá rě; akus. osoby a akus. věci kladou se u slovesa
>>rogáre : tázati se<<jen tehdy, je—livěc vyjádřena zájmenem
nebo adjektivem střed. rodu:
na to se tě táži : id tě rogó, jinak: dě ed rě tě rogó;
quid mě istud rogás? proč se mne tážeš na tohle? quid multa
mě rogás dě rěbus insuávibus .? proč se mne tážeš mnoho o věcech
nepříjemných?
c) při hlasování v senátě nebo ve shromážděních lidu se užívalo
rčení:
senátórem sententiam rogó, táži se senátora 0 (na) jeho mínění;
senátor sententiam rogátur, senátor jest tázán na mínění; (avšakz)
>>někohose táži na jeho miněni<< [(dotaz jest neúřední) se pře

loži:] rogó aliquem, quid sentiat (závislá táz. věta).
spectó, áre, dvi, átum, 1., (I, 250; II, 59, 258), a) (aliquid), dívati se,
pohlížeti (na něco); přihlížeti (něčemu); b) hleděti, míti zřeni
(k něčemu), ohlížeti se (na něco), dbáti (něčeho); c) zkoumati,
zkoušeti; d) ciliti, mířiti, vztahovati se (k něčemu) ; e) směřovati,
býti obrácen (k něčemu); f) id spectó, ut (ne') . . ., (str. 330), toho
hledím dosíci, k tomu miřim, k tomu cilim, na to pomýšlim, to
vyhledávám, aby (aby ne) . ..

statuó, statuis, statuere, statui, statútum, 3., a) postaviti, vystavěti,
zříditi; b) ustanoviti, stanoviti, určití, naříditi; c) stanoviti u sebe,
souditi, představovati si; d) ustanoviti se, odhodlati se, uminiti si;
statuere t_igna,postaviti, zaraziti trámy, klády; aliquid gravius
in aliquem statuere, něco krutějšího (příliš krutého) ustanoviti
proti někomu; přiliš krutě nastoupiti na někoho, zakročiti proti
někomu; statuere dě aliquó, rozhodnouti o někom; tempus collo
quió (dat.) statuere, ustanoviti, určití dobu k rozmluvě; amicum
dignum (vazba 2 akus.) aliquá rě statuó, mám přítele za hodna
něčeho; apud animum suum statuere, v duchu si uminiti; rěgnum
statuere, založiti království; aliquem statuere rěgem, někoho do
saditi na trůn;
statuere [s infin. (při témž podmětu)], odhodlati se, hodlati,
uminiti se, ustanoviti se; Caesar Rhěnum tránsire statuit, Caesar
umínil si, ustanovil se, odhodlal se, rozhodl se přejití přes Rýn;

(na statuere v tomto významu závisí též vazba akusativu s infi
nitivem passivniho opisného časování, zejména je-li ve vedl. větě
obsažena povinnost nebo nutnost);
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statuere, ut (né). . ., (str. 329), ustanoviti, stanoviti, určití, na
řiditi, aby (aby ne)
statuere (s vazbou akus. s infin.), pokládati za věc jistou, že . . .;
míti za to, že . . .; souditi, že . . .; představovati si, že . . .;

statuere aliquid in aliquá ré, postaviti něco v něčem, na něčem,
(ale též: ) někam, do něčeho, v lat. místní ablativ s předložkou in
na otázku kde ?; v češt'. akus. s předl. do na otázku kam?).
vertó, ere, vertž, versum, 3., a) točiti, otáčeti, vrtěti; b) obraceti;
zatáčeti; c) (určitým směrem) obraceti, namiřiti, zaměřiti; d)
obraceti, převáděti, přenášeti, vznášeti; e) svalovati, uvalovati;
f) uváděti (v nějaký stav) ; g) uváděti (v souvislost), zařaďovati,
vztahovati, vykladati; h) měniti; proměniti; i) překládati (z ja
zyka jednoho do druhého), převáděti; j) (1)češť. zvratné slovesa)

udáti se, skončiti se, dopadnouti; k) převraceti,

obraceti,

v yv ra c e ti, podvraceti; zvrátiti, uvésti ve zkázu, zničiti);
sě vertere, a) : terga vertere, obrátiti se zády, (ve vojenství:)
dáti se na útěk; b) proměňovati se, přecházeti;
aliquid ad sě vertere, něco si přivlastnjti; aliquid in. superbiam
ver-tere, něco vykládati za pýchu; aliquid in suam contuměliam
vertere, něco pokládati za urážku; aliquid m'tió vertere, něco po
čítati za chybu, míti za zlé; solum ver—tere,změniti půdu : jinam
se obrátiti, odstěhovati se, přestěhovati se; věra in contrárium

vertere, překrucovati pravdu v opak; Platónem ver—tere,překla—
dati Platona; quod bene vertat, kéž se to dobře skončí; kéž to jest

se zdarem, k dobrému; terram vertere, zorávati zemi, půdu; civi
tátem ver—tere,obec zvrátiti, uvésti ve zkázu, zničiti;
vertor, a) otáčím se; b) vertor in aliquá ré, otáčím se na ně
čem, kolem něčeho, v rozsahu něčeho; s něčím souvisim, jsem
spojen; na něčem záležim, závisim; (:) pohybuji se, pobývám, dlím,
zdržují se; d) vertor ad caedem, davam se, pouštím se do vraž

dění; e) věnuji, oddávám se (něčemu); !) vertor :
obracím se, davam se cestou, rozběhnu se (někam).

vertó iter,

videó, ěre, vidi, vísum, 2., (I, 272):
a) viděti, zirati, hleděti, patřiti, divati se; (II, str. 235) ;
b) býti svědkem něčeho, zažíti, zkusiti, dočkati se, dožití se;
c) (duševně:) viděti, znamenati, pozorovati;
d) poznávati, věděti, rozuměti;
e) pozorovati (něco); hleděti, přihlížeti (k něčemu); uvažovati,
mysliti, přemýšleti (o něčem);

f) hleděti, dbáti, starati se; (ut, né, str. 329):
g) viděre aliquid, vyhlédnouti, obstarati něco, postarati se o něco.
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Účelové věty:
3. Vedlejší věty zabraňovací.
A.
S p 0 j k y >>ně<<,>>quóminus<<.
Vedlejší věty uvedené spojkou >>ně<<
nebo >>quóminus<<,které závisí

na slovesech znamenajících
>>zabraňovati,brániti, překážeti, státi v cestě, odstrašovati,
zpěčovati se, zdráhati se<<,
slovou věty z a b r a ň o v a c i. — Slovesa právě zde uvedená zveme
>>verba impediemik (t. j. slovesa znamenající >>za b r a ň o v a t i<<
).
Slovesa a výrazy v latině znamenající >>za b r a ň o v a t i atd.<<

jsou:
impedírě, (str. 371), překážeti, brániti, zamezovati, znemožňovati;
terrěre, (str. 314), zastrašovati, odstrašovati; děterrěre, (str. 371):
impedímentó esse, (str. 371); obsistere, (str. 373), stavěti se v cestu.
na odpor; resistere, (str. 312), stavěti se na odpor, odporovati, klásti
odpor; obstáre, (str. 22), státi v cestě, překážeti, stavěti se na od
por; officere, (str. 373), stavěti se (proti něčemu), překážeti; reti
něre, (str. 374); repugnáre, (str. 106), odporovati, vzpírati se; re
cůsáre, (str. 257, 367, 368), zpěčovati se, zdráhati se; intercčdere,
(str. 372), zakročovati, odporovati, (klásti >>veto<<);
per aliquam stat,

(str. 374); a j.

*

Latinské vedlejší věty z a b r a ň o v a c i řadíme k vedlejším vě

tám účelovým;

jsou příbuznés větami snahovými

328), neboť >>z&b r a ň o v á n i<<jest opačná

(str.

»s n a h a<<.

V latinských vedlejších větách zabraňovacích se vždy klade kon
junktiv podle pravidla o konjunktivu ve vedlejších větách účelových
(viz str. 318 a 319), t. j. určité sloveso v latinské vedlejší větě za
braňovací jest:
a) v présentnim konjunktivu, je-li řídicí sloveso ve větě hlavni
(ve větě řídící) v čase hlavnim (str. 290) nebo v imperativu,
b) v konjunktivu imperfekta, je-li řídící sloveso ve větě hlavní
(ve větě řídicí) v čase vedlejším (str. 290).
Viz tabulku na str. 321!

*
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Vedlejší věty zabraňovaci jsou v latině uvedeny spojkou >>ně<<,
někdy spojkou

>>quóminus<<.

(Na některých z á.p o r n ý c h výrazech, znamenajících >>za b r a

ňovati

atd.<<,závisí vedlejší věta zabraňovaci uvedená spojkou

>>quín<<;
o nich viz dále na str. 368!)

(Quóminus : ut eó minus : aby tím méně. -—V platnosti spoj
ky ve vedl. větě zabraňovaci »quómi'nuszaby ne<<.)
Do češtiny

se

latinské

spojky

>>ně<<
a. >>quóminus<<,jež

uváději

vedlejši větu z a b r a n o v a c i, překládají:
a)
|
b)
spojkou >>abyne<<s příslušným
někdy pouhým českým kladným

českým slovesným tvarem,

infinitivem.

Příklady:
Impedió ( tě), ně scríbás.
Impedió ( tě), quóminus
scríbás.

a) Bráním (překážím) ti,
abys nepsal.
b) Bráním (překážím) ti
psáti.

berěs.
ti, abys nepsal.
Impediěbam ( tě), quóminus b) Bránil (překážel) jsem
Impediěbam
scn'berěs. ( tě), ně scri- ]€a) Bránil
ti psáti. (překážel) jsem

Nihil
impedit iůs
(hlavní
Nic mivašeho
nebrání,
abych
čas),měquóminus
ve- [a ) nehájil
práva.

strum
děfendam
(proto lb ) vašeho
Nic mipráva.
nebrání hájiti
konjunktiv
présentní).
Nihil mě impediěbat (čas
vedlejší), quóminus iús a) Nic ,mi
.. nebránilo,
„,
, abych
vestrum děfenderem (pro-

neba-111.
vaseho prava,. .. .

to konjunktiv imperfekta).

b) N19 m1 nebránilo haJltl
vaseho prava.

Při překladu z latiny do češtiny přeložte spojku >>né(quóminus)<<

ve vedlejší větě zabraňovaci s konjunktivem slovesa do češtiny zá
pornou spojkou »aby ne<<(»abych ne, abys ne, aby ne, abychom ne,
abyste ne, aby ne<<)s příslušným českým slovesným tvarem, někdy
pouze kladným infinitivem příslušného slovesa.
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Při překladu z češtiny do latiny dbejte toho, abyste český kladný

infinitiv, závislý na slovesech znamenajícich >>zabraňovati
atd.<<,do latiny přeložili spojkou >>ně(quóminus )<<s příslušným kon

junktivem latinského slovesa.
Nesnáze při překladu způsobuje tu ta okolnost, že jsme zvyklí
v lidové mluvě ——
a odtud často přechází tato chyba i do spisovné

mluvy — klásti po slovesech znamenajících >>brán i t i, z a b ra 
ňovati<< kladnou vedlejši větu, jež jest uvedena kladnou spojkou
>>aby<<
(abych, abys atd.). Nedejte se při překladu z češtiny do la

tiny svésti touto českou chybou k nesprávnému překladu!
V latině infinitiv může záviseti na slovese, znamenajicim >>brá
niti<<, jen tehdy, použije-li se pro překlad z češtiny do latiny slo
vesa >>prohiběre<<,
na němž v latině častěji závisí pouhý infinitiv, ač

někdy i na tomto slovese závisí vedlejši věta zabraňovací, uvedená
spojkou »ně (quóminus)<<.

*

| Cvičení D. |
1. Lěgěs hominěs malós
impediunt, ně (quóminus)
bonis hominžbus absint. _

1. Zákony bráni zlým lidem,
aby neškodilidobrým lidem. Í
Zákony bráni zlym lidem škodztz

2. Superstžtžó obstat, quóminus multi ad věram rérum

2. Pověra stojí v cestě (se
staví v cestu, bráni), aby mnozi

cogmtwnem

věci. ——Pověra stojí v cestě
(brání) mnohým dospěti k pra

_

. .-

,

.

penemant.

_

dobrým lidem. _—

nedospěla“ k pravému

poznání

vému poznání věci. ——

3. Phócěnsžbus religió nón
fuit, quóminus opěs templž
Delphicž díriperent. —
4_ Ísocratěs

.
) _ . 1m

.- _

žnfžrmz'táte
-

3. Fokové se nerozpako
vali vypleniti poklady delf
ského chrámu. —
4. Isokrates byl zdržován sla

--

bosti hlasu ' aby neřečm'l na ve

10.018
_pedaelgžtttllěye
mmus ) fm
pu wo were((tluo
'

řejnosti :veřejně
slabý řečniti.
hlas bránil
kratovi
— Iso
5- Athéňané byli zdržování od
Lakonských, aby neopevm'li mě
sta. ——
Athéňanům bylo bráněno
Lakonskými opevnitž město (:
Lakonšti bránili Athéňanům o

5. Athéniěnsěs á Lacedaemon/553 impediěbantur,
quóminus urbem můn'írent. _

pevniti
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město).

——

6. Alexander núlló impe
džmentó děterrěbátur, ně ad
flúmen Indum pěnou-šrot.—
7. Chudoba nikdy nikomu

nebránila býti počestným a
poctivým mužem. — Chu
doba nikdy nikomu nebrá
nila, aby nebyl počestným
a poctivým mužem. —
8. Kartaginští bránili
Hannibalovi bojovati v Ita

6. Alexander (nebyl odstraše

ván :)

se nedával odstrašovati

žádnou

překážkou,

aby nepro—

m'kl k řece Indu. _—

7. Paupertás něminem
umquam (viz I. str. 480)
žmpedžébat, ně (quóminus)
vir honestus probusque
esset. —

8. Ca'rthágz'niěnsěs Hanni
balem impediěbant, ně (quó
lii. —
minus) in Italiá pugnňret.—
Carthágžnžěnsěs Hanniba
lem žn Italžá pugnáre prohi
běbant. —
9. Věk (nám) nebrání '
9.Aetás nón žmpedit, quó
chovatel vědecké snahy až minus Zitterárum studia te
do poslední doby stáří. — nešmus úsque ad ultimum
Věk (nám) nebrání, aby tempus senectůtis. —
chom nechovali vědeckých
snah až do poslední doby
stáří. —
10. Občanům od nikoho
10. Cívěs á nůlló žmpediě
(nikým) nebylo bráněno há— bantw', quóminus urbem dě
jiti města. — Občanům od fenderent. —
nikoho (nikým) nebylo brá
něno, aby nehájili města. —
11. Histiaeus Milěsius re
11. Histiaios Miletský se
postavil na odporl, aby ne stitžt, ně (quóminus) póns
byl stržen most vystavěný in. Histró flúmžne factus
rescinderětur. —
přes řeku Hister. —
12.Nemoc mi bránila2 při
12. Morbó impedžěbar, ně
jíti k vám. —
(quóminus) ad vós veni
rem. —
ll—restitit; (indik. perf. aktiv. slovesa. >>resistere=stavěti se na
odpor<< ) .

'-'Přeložte do latiny passivní větou!
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13. Smrt, která hrozí
všem, neodstrašuje moudré

ho člověkastarati se (: aby
se nestaral) po všechen čas
o stát a o své. —
14. Mne chabé zdraví
zdrželos, že jsem nepřišel na
hry. —

13. Mors, quae omnibus
immz'net, sapientem nón dě

ce ti napsati.

terret, quóminus rei públi
cae et suis in omne tempus
cónsulat. —
14. Mě žnfžrmitás valětú
dinžs tenuit, quóminus ad
ludós venírem. —
15. Dolóre interclůdor,
quóminus plúra ad tě scri

16. Nebylo vinou Římanů,
že nebylo trvalého přátelství
( v lat. nomin.) se Samni'

tžt, quóminus perpetua ami
citia cum Samužtžbusesset.

15. Bolest mně brání2 ví

ty.

bam. —
16. Per Rómánós nóu ste

——

17. Nebylo v moci ostat

ních odpověděti (: aby ne
odpověděli). — Ostatním

17. Per cěterós nón stetžt,
quóminus responděrent. —

nebylo možno odpověděti.—

Poznámky.
1. U slovesa »impedíre<<se v latině nezřídka vynechává osobni
předmět, byl-li by vyjádřen akusativem osobnich zájmen >>me',tě,
nós, vós<<.

Aetás uón žmpedit, quó
minus agrž colendi studia
teneámus ad ultimum tem
pus senectútis. —

Věk nám nebrání udržeti

(podržeti) [: abychom ne
udrželi, nepodrželi] zájem
pro rolnictví do poslední do
by stáří.

Quid žmpedit, ně (quómi
nus) věrum dícás? —

Quid impediěbat, ně (quó
minus) věrum dícerěs? —

——

Co ti brání (překáží),
abys nemluvil pravdu? —
Co ti brání (překáží) mlu
viti pravdu? —
Co ti bránilo (překáželo)
mluviti pravdu (:_—
abys ne

mluvil pravdu) ? —
3: tenuit; (indik. perf. aktiv. slovesa >>tenére<<).
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Lacrí-mae tuae [mě] im-

Tvé slzy mi brání pově

pedíunt, ně (quómínus) plů-

děti (:

ra dícam.

ce. ——

——

abych neřekl) ví

*

2. Sloveso >>impedire<<má v passivu v latině vazbu osobni, jež se

do češtiny překládá vazbou neosobní; na př.:

žmpedior ::

(jsem zdržován), brání se mi, zabraňuje
se mi;

puer impeditur : hochoví se brání, zabraňuje;
impedímur: (jsme zdržování), brání se nám, zabraňuje
se nám;
puerí impediuntur : (hoši jsou zdržování), hochům se
brání, zabraňuje.
Mnohdy se přeloží, je-li u passiva »ímpediom atd. vyjádřen pů—

vodce děje, latinská passivni

věta českou aktivní větou-(viz

cvičeni D, věty 5., 12., str. 363, 364).
*

3. Na slovese »prohiběre : překážeti, bránžti, zabraňovatí<<v la
tině obyčejně závisí infinitiv nebo akusatív osobního předmětu a
ínfím'tiv, řidčeji vedlejší věta zabraňovaci

uvedená

spojkou >>ně<<

nebo >>quóminus<<.

Bráním ti psátí.
Prohz'beó tě scribere.
Bráním tí, abys nepsal.
Vojínové statečně bránili
Militěs fortiter exerci
nepřátelskému vojsku vnik- tum hostium in castra ín
nouti do tábora (: aby ne- tráre prohiběbant. —
vniklo do tábora.) —
Sloveso »prohiběre<<v passivu v latině má osobní vazbu, kterou
do češtiny překládá'me neosobní vazbou; na př.:

Mnějest bráněno (se brání) napsatí dopis (: abych
nenapsal dopisu). —
Tobě bylo bráněno mně
pomáhatí. —

Epistulam scržbere prohi
beor. — Impedžor, ně (quó
minus)
epistulam scri
bam. —
Iuváre mě prohiběbáris.
— Impediěbáris, ně ( quó
minus) mě iuvárěs. —
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Bratrovi jest nemocí brá
Fráter morbó prohibětur
Fráter
něno přijíti k vám : nemoc ad vós venžre.
brání bratrovi přijíti k vám. morbó impedítur, ně ( quó
minus) ad vós veniat. —
Nám se brání (se zabra
Cantáre á patre prohibě
ňuje, jest bráněno) od otce mur. — Ně ( quóminus) can
těmus, á patre impedímur.—
(otcem) zpívati. —
Vós á duce pantem res
Vám, vojínové, vůdcem
jest bráněno (se brání, se cžndere prohiběminí, mili
zabraňuje) strhnouti most. těs! — Ně (quóminus) pon
tem rescindátis, á duce im
pedi'miní, mílžtěs! —
Mžlz'těs proelžum commit

Vojínům se brání (jest
bráněno, se zabraňuje) své
sti bitvu. —

tere prohibentur. — Militěs
impediuntur, ně (quóminus)
proelium committant. —
Ad tě venire dolóre pro
hibeor. — Dolóre impedior,
ně ( quóminus ) ad tě ve
niam. —
Militěs aegrě prohiběban

Bolest mi brání přijíti
(přeložte passi

k tobě;

vem! ). ——

Vojínům jen stěží bylo
bráněno, aby neusmrcovali
zajatců. —

tur captžvós occidere [:

ně, quóminus captívós occi

derent]. —

Pródesse vóbžs prohibear,

Ať jest mi bráněno pro
spívati vám, přece nikdy
vám nebudu škoditi. —

tamen mmquam fvóbžs ob
eró. —
*

4. Na k l a d n ě m slovese »recúsáre : zpěčovati se, zdráhati se<<
v latině zpravidla závisí vedlejši věta zabraňovací uvedená. spojkou
>>ně<<;
tuto latinskou vedlejši větu zabraňovaci překládáme do češtiny
obyčejně jen českým kladným infinitivem. Proto při překladu z češ

tiny do latiny buďte pamětlivi toho, že se č e ský

inf initiv,

závislý na slovese >>zdráhatise, zpěčovati se<<,přeloží do latiny latin

skou vedlejší větou zabraňovaci.
Na z á.p o r n é m slovese »nón recúsáre : nezpěčovati se, nezdrá
hatz' se<<v latině zpravidla zavisí vedlejší věta zabraňovaci uvedená
spojkou

>>ně<<
nebo spojkou

>>quóminus<<, někdy
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spojkou

>>quín<<.

(Pořidku se vyskytují v latině i příklady, v nichž také na zápor
ném slovese >>nónrecúsó<<zavisi pouhý infinitiv.)

Zpěčuji se (zdráhám se)
pronésti [své] mínění. —
Zpěčoval jsem se (zdráhal jsem se) pronéstž [své]
mínění. —
Nezdráhám se (nezpěčuji
se) pronéstž [své] mínění.—
Nezpěčoval jsem se k vám
přijíti. —
Regulus se zdráhal (se
zpěčoval) pronésti [své] mí-

Recúsó, ně sententiam dí
cam. —
Recúsábam, ně senten
tiam dícerem. —
Nón recůsó, quóminus
sententiam dicam. —
Nón recúsávž, quóminus
(ně) ad vós venírem. —
Rěgulus, ně sententiam
díceret, recúsávžt. —

nění. —

Epameinondas se nezdráhal uposlechnoutž
vlasti. —

Epamžnóndás nón recůsá

zákonů

fvz't,quóminus patriae
bus párěret. —

Zěgi

*

5. Jiné výrazy a spoje, jimiž může býti uvedena vedlejši věta
zabraňovací, viz na str. 322! ——
[6. Příklady, V nichž na slovesech >>impedire<<a >>déterrěre<<závisí

pouhý latinský infinitiv, nikoli vedlejši věta uvedená spojkou >>né
(quóminus)<<, jsou velmi řídké.] —
a:

B.

S p oj k a »quín : aby ne<<.
Spojka >>quin:

aby ne<<uvádí větu smyslem účelovou po zá

porných
výrazech znamenajících >>brám'tz',
zdržovati, opomijeti,
zpěčovati se, zdráhati se, odstrašovatix; bývá. po těchto latinských
výrazech:
vix mě contineó, quin . . ., (str. 370), stěží se Zdržuji, aby(ch) ne . . .;
vix mě retineó, quín . . ., (str. 374), stěží se zdržují, aby(ch) ne . . .;
retiněrí nón possum, quín . . ., (str. 374), nemohu se zdržeti, aby(ch)
ne . . .;

,

aegrě retinoor, quin . . ., (str. 374), stěží se dávám zdržeti, aby(ch)
ne . . .;
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mihi nón temperó, quin . . ., (str. 374), nezdržují se, aby(ch) ne . . .;
temperáre mihi nón possum, quin . . ., (str. 374), nemohu se zdržeti,
abý(ch) ne . . .;

nihil praetermittó, quin . . ., (str. 373), ničeho neopomijim, aby(ch)

ne...,

nón recůsó, quin . . ., (str. 257), nezpěčuji se, nezdráhám se (s čes

kým infinitivem);
nón děterreor, quín . . ., (str. 361, 371), nedavám se odstrašovati,

aby(ch) ne . ..
Ve vedlejší větě, uvedené spojkou >>quín: aby ne<<a závislé na
záporných výrazech právě zde uvedených, klade se určitě sloveso

v konjunktivu présentnim a v konjunktivu imperfekta podle pra
vidla o konjunktivu ve větách účelových (viz str. 319 a 322).
Povšimněte si, že se tu v některých případech latinská spojka
>>quin<<
s konjunktivem do češtiny přeloží pouhým českým infiniti
vem.

Vojínové jen stěží se moh
li zdržeti, aby nevtrhli do
“města. —

Militěs via: continěri po
ierant, quín in oppidum ir
rumperent. —
Ciceró nihil praetermisit,
quín Pompeium á Caesaris
coniúnctióne ávocáret. —

Cicero ničeho neopome
nul, aby neodvracel Pom
peia od spolku s Caesa
rem. —
Hektor se nedal zdržeti.
Hector laerimis parentum
slzami rodičů, aby se nepo nón retentus est, quín Achil
li obsisteret. —
stavil proti Achilleovi. —
Caesar nůllá ré děterritus
Caesar se ničím nedal od
strašiti, aby se nesnažil pro est, quín in Britanniam pe
netráre studěret. —
niknouti do Britannie. —
Nihil impediěbat, quín ho
Nic nebránilo, aby ne
přátelé nepřešli přes řeku stěs Tiberim flůmen transi
rent, ut Rómam caperent.—
Tiber, aby dobyli Říma. —
Germanové se nemohli
Germáni retiněri nón po
udržeti (zdržeti), aby ne terant, quín in nostrós mili
metali střel na naše vojí iěs těla conicerent.
ny.

——
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Vojevůdce nepropásl žád
né doby ani denní ani noč
ní, aby neuvažoval o svobo
dě římského národa. —
Germánové se nezpěčují

(se nezdráhají) podstoupiti
boj, jsou-li znepokojova

Imperátor núllum tempus
džmžsžt neque džurnum ne
que nocturnum, quín dě li
bertáte populi Rómánž có
g'itáret. —

Germáni nón recusant,
quín proelió contendant, si
lacessuniur. —

ni. —

| Slovník k 34. a 35. hodině. |
ad, (I, 182, 438); ad lúdós ve

nire, přijíti na hry
adscríbó, ascribó, ere, adscržpsi,

ascripsí, adscríptum, ascr'ip
tum, 3., a) připsati, připojiti,
přidati; b) připsati (do sezna
mu, do stavu nějakého), za
psati, přijmouti, zaznamenati;
c) přijmouti, zařaditi, (za)
počisti (někoho někam); (ali
cui); discipulis adscribí, (býti
zapsán do seznamu žáků),
býti přijat mezi žáky; (1) (pi
semným pořízením) ustanovo
vati, zřizovati; e) připisovati,
přičitati, připočítati, přivlast
ňovati
Áfránius, ii, m., Afranius, (řím
ské rodové jméno); Lucius
Áfránfius, legát a stoupenec
Caesarův
ascribere viz adscribere
classis, (I, 425), (ve škole:) třida.
coáctus, a, um, [partic. perf.
passiv. slovesa cógere], a) do
hnán. nucen, přinucen, donu

cen; b) vynucený, nucený; c)
lichý, líčený, předstíraný
cógnitió, žónis, f., a) poznávání;
poznání, seznáni; seznámení se
(s někým), známost (s ně
kým); b) poznávání (roz
umem); vědomost, znalost, po
znatek, představa, pojem; c)
soudní vyšetřování
cónsuló, ere, cónsului, cónsultum,
' 3., (I, 318); suis (dat.) cónsu
lere, staratí sc, pečovati o své
(lidi, přátele atd., viz II, 313)
contineó, ěre, continui, 2., a) po
hromadě držeti; spojovati; b)
udržovati, zachovávati; c) o
mezovati, obkličovati, objíma

ti; zaujímati, zabírati; ohrani
čovati; d) svírati (nepřátel—
Sky); e) v sobě držeti, chova
ti, obsahovati; býti jádrem
(něčeho), vztahovati se (k ně
čemu); f) zadržovati, zdržo
vati, udržovati; g) držeti v
mezích, na uzdě; ovládat-i.; h)
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zdržovati (někoho od něčeho,
aliquem ab aliquá ré; quómi
nus; quin); viac me" contineó
(str. 368)
cůra, ae, f., (I, 122), a) péče,
starost (o něco); b) pečlivost;
dbalost (něčeho) ; horlivost;
pozornost; o) vědecká péče,
vědecká práce; výplod vědecké
práce, práce, spis, dílo; d)
péče, opatrování, ošetřování,
pěstění; e) (předmět něžné

péče :) chráněnec, miláček;
f) opatrování, obstarávání, do
hled, dozor; g) starost, sta
rostlivost, úzkostlivost, obava,
svízel, strast; h) útrapa lásky,
trýzeň, láska; i) (metonym.:)
láska, milenka;

mihi est mira (str. 376); ců
ram inició (str. 376, 372)
děterreó, ěre, déterrui, de'terri

tam, 2., odstrašovati, (stra
chem) odvraceti; odrazovati
(od něčeho); brániti (něče
mu); děterreó, né (quóminus)
(str. 361); deterreor, dávám se

ku; póns factus in Histró flú
mine, most vystavěný přes
řeku Hister
factus, viz facere
Hister (Ister), Histri, m. Hister,
(dnešní řeka Dunaj na dolním
svém toku)
Histiaeus Mílěsius, Histiaios Mi—

letský, (tyran miletský, na je
hož podnět Aristagoras

roz—

nítil povstání maloasijských
Řeků; byl ukřižován r. 494
př. Kr.)
horreó, ěre, horrui, 2., (I, 486),

a) ježití se, vzhůru státi, trče
ti, býti drsný; b) děsiti se
(aliquem, aliquid, někoho, ně—

čeho), chvěti se (před něčim),
báti se
impedímentum, i, n., a) překáž
ka, závada; impedimentó esse,
býti k překážce, na překážku;

býti závadou, na závadu (str.
361); b) (plur.:) impedimenta,
(ve vojenství:) zavazadla; mi
sto, kde byla zavazadla slože
na; vozatajstvo, záškodníci
odstrašiti; upouštim (od ně—
čeho); nón děterreor, quin impedió, ire, impedivi (impedii),
impeditum, 2., a) poutati, za
(str. 369); (I, 481, 484; II,
plésti, zamotati; b) činiti ne
249)
schůdným, nepřístupným; b)
dimicáro (str. 69, 249) proelió,
(aliquem; aliquid: ) překážeti
bojem se utkati, sváděti bitvu
(někomu, něčemu), brániti,
díripió, diripere, diripui, direp
znemožňovati (něco) , zame
tam, 3., a) roztrhávati, rváti,
zovati (něco), zdržovati, ma
sápati; b) rozchvacovati; pl e
řiti, ztěžovati, překaziti; (ali
niti, popleniti, vypleniti; c)
quá ré impedior (viz str. 366);
odtrhávati, strhávati; d) u
impedió, né (quóminus) (viz
chvacovati, bráti, zabrati ;
str. 361, 362, 365); aetás im
ukořistiti
pedit, věk jest na závadu, va
dí; cónsulěs impediuntur lege,
facere (str. 350) pantem in flů
(konsulové jsou zdržování zá
mine, vystavěti most přes ře
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konem :)

sulům

zákon brání kon

in, (str. 303, 304); in omne tem
pus, po všechen čas
incědó, ere, incessi, incessum, 3.,

a) kráčeti, vykračovati (si);
b) (ve vojenství.? táhnouti,
konati pochod; vytrhnouti; c)
(a čase:) přicházeti, nastá
vati; a) (o zprávě:) docházeti,

tum], (I, 492), a) vhazovati;
hazeti (do něčeho, na něco);
naházeti; b) (o citu: ) vzbu
diti, způsobiti, nahnati; c)
(v řeči:) prohoditi, nadhoditi;
d) se iuicere, vrhnouti se,
pustiti se (do něčeho, na ně

cc);

e) manum alicui inicere,
vložiti ruku na někoho; pro
hlasiti za svůj majetek; po
šiřiti se; e) (o duševním sta
hnati před soud; zatknouti
vu:) vzejití, šířiti se, vznik
cúram, metum inicere (str.
nouti; f) kráčeti (po něčem),'
376,371)
vkročiti (do něčeho); g) (ně
koho) zachvacovati, zmocňo intercědó, ere, intercessi, inter
vati se, pojimati, jímati; timor
cessum, a) vstoupiti (mezi ně
mě incědit (str. 376)
co); kráčeti (mezi něčim);
b) ležeti, rozkládati se (mezi
incidó, ere, incidi, 3., (I, 407), a)
něčim); c) uplynouti (mezi ně
padnouti (na něco, do něčeho),
čím, časově); d) připadnouti;
dopadnouti; b) (o čase:) pad
e) (o poměrech: ) bývati, trva
nouti, připadnouti; c) vpad
ti; f) (o osobách, ve smyslu
nouti, upadnouti (někam, do
příznivémz) zakročiti (pró ali
něčeho, mezi něco); d) (o ře
quó, v zájmu někoho), zaru
ce:) vpadnouti, ústiti; e) (o
čiti
se; g) (v nepříznivém smy
nemoci, duševním stavu:) 11
slu:) zakročiti, odporovati, po
padnouti, dostati se (do něče
ložiti »veto<<; h) stavěti se
ho); in morbum iucidere, u
(proti něčemu)
padnouti do nemoci; metus
mihi incidit (str. 376); f) stá interclůdó, ere, interclúsi, inter
clúsum, 3., a) uzavřiti, zame
ti se, vyskytnouti se, padnou
ziti, překaziti; b) odloučiti,
ti (o slově); g) incidit, ut. . .,
odříznouti, odděliti; c) uzavříti,
stalo se, že . .. (účinková
věta)

.

Indus, i, m., Indus, (řekav Indii)
infírmitás, átis, f., a) slabost;
bezmocnost; b) slabost (du
ševní, mravni); infirmitás vó
cis, slabost hlasu; infirmitás

valětúdinis,(slabost zdraví:)
chabé zdraví

inició, inicere, iniěci, iuiectum, 3.,
[*

in—i-cijó, in-ió-cí,

in-jek

obkličiti; dolóre interclúdor:

bolest mi brání, znemožňuje
Ísocratěs, is, m., (akus. -em a
-ěn),Isokrates, slavný athénský
učitel výmluvnosti a skladatel
řečí, (r. 436—338 př. Kr.)

metuere, (II, 306, 376); metuere
s infin. (viz str. 306)
Mílěsius, a, um, miletský; (Mi
létus bylo hlavní město Ionie,
krajiny v Malé Asii)
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ně, (str. 377), (uvádí větu obav
nou), (str. 376 a násl.); ně nón
(str 377), (v obav. větě, viz
str. 376 a násl.)
obsistó, ere, obstiti, 3., a) posta
viti se v cestu, zastoupiti cestu;
b) protiviti se, postaviti se na
odpor
offició, officere, offěci, offectum,
3., a) postaviti se proti (něče
mu), vstoupiti do cesty, zame—
ziti cestu, překážeti; b) ško
diti, vaditi, činiti ujmu
pavidus, a, um, chvějící se, tře
soucí se strachem, strachující
se; zastrašený, ustrašený, po
lekaný, zděšený; pavidus sum
(str. 376)
pavor, óris, m., a) chvění, strach,
zděšeni, hrůza, leknutí; b)
bázlivost, bázeň, plachost,
úžas; pa'vor mě capit (str. 376)
penetró, áre, dvi, átum, 1., a)
vnikati, proniknouti (ad ali
quid, až k něčemu); b) vrážeti,

pervenió, ire, pervěni, perventum,
4., a) dostati se, dojíti, přijíti,
doraziti, dospěti; (o vojsku.-)
přitáhnouti; b) přijiti (k ně
čemu), nabýti, dosíci něče
ho); c) dojíti k sluchu, do
nésti se k sluchu; d) dostati
se,připadnouti (někomu v ma
jetek, za úkol)
Phócěnsěs, ium, m., Fokové,
(obyvatelé Fokidy, krajiny ve
středním Řecku)
possum, (str. 368, 369), mohu;
poterant, (str. 369), (3. os. pl.
indik. imperf.), (oni) mohli
postuláre auxilium ab amicis,
(str. 355), žádati, dožadovati
se pomoci od přátel, na přáte
lích
praetermittó, ere, praetermisí,
praetermissum, 3., a) pouštím
(mimo); b) pomijeti, opomi
nouti; zanechávati, nechávati,
vynechávati; c) zanedbávati,

se
per aliquem stat, viz stáre
periculum, i, n., a) zkouška, po
kus, zkušenost; b) nebezpečná

přecházeti, pomijeti (mlče
nim), zamlčovati, pomlčeti,ne
uváděti, nezmiňovati se, nedo
tknouti se; f) zameškati, pro
meškati, přehlédnouti; nihil
praetemittó, quin (str. 369)
prohibeó, (str. 311, 363, 366);
prohibeor (str. 311, 366, 367)
půblicum, i, n., (str. 256), a) obec
ní jmění, obecní pozemek; b)
obecni, státní pokladna; c)
obecní důchody; obecni pod
nik; d) obec, stát; o) veřejné
misto; veřejnost; in públicó
dicere, na veřejnosti, veřejně
řečniti

prorážeti, vdírati se, prodírati

zkouška; nebezpečen

ství, nebezpečí; c) nebezpeč
ný pokus (podnik, stav); po
vážlivý stav; d) pohroma, zká
za, zhouba; e) (ve vojenství.-)
porážka; boj; f) (1) soudnic
tvi: ) nebezpečná pře, soud,
proces, soudní stíhání, žaloba,
půhon; g) rozsudek, zápis
(o soudním, úředním jednání),

protokol; periculum est (str.
376)

nedbati, zameškávati;
d)
zdržovati se; e) (ve výkladu:)
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quín, (str. 362, 368 a násl.)
quóminus, (str. 362 a násl.)
recůsáre, (str. 257, 312), (str.
361, 367, 368)

religió, iónis, f., 3) rozpak, po
chybnost, vrtoch; b) pověreč
ná
pochybnost, pověrečný

strach; pověra; o) úzkostli
vost, svědomitost; d) závazek,
povinnost; přísaha, slib; e)
vědomí viny, vina;
(se vztahem k božstvuz) f)
náboženský cit, náboženská <
úzkostlivost, víra, náboženství;
zbožnost; 5) (vnější) uctívání
božstva, náboženské obřady,
bohoslužba; h) předmět bož
ské úcty; svátost, posvátnost
religió mihi nón est, núlla
est m/ihi religió, quóminus . . .,

nerozpakuji se (s infin.)
rescindó, ere, rescidi, rescissum,
3., a) strhnouti (pontem,
most); b) učiniti neplatným
retineó, e're, retinui, retentum, 2.,

zadržeti; podržeti, udržeti;
zdržovati, zadržovati; retiněri
nón possum, aegrě retineor,
viac mě retineó (str. 361, 368)

scribó, ere, scripsi, scriptum, 3.,
a) rýti, vyrýti (do vosku, do
kamene, do kovu); b) psátí;
c) sepsati, složití; vypsati, po
psati, vyličiti; ad aliquem dě
aliquá ré scribere, někomu
psáti, napsati o něčem
sollicitus, a, um, a) vzbouřený,
rozvlněný; b) neklidný, úzkost
livý, znepokojený, mající sta
rost, zkormoucený; c) půso
bící neklid, starost; znepoko
jující;sollicitus sum (str. 376)

stó, stáre, steti, statúrus, 1., a)
státi, stojím; b) (ve vojenství: )
státi v řadě, státi ve zbrani;
c) (o lodich:) státi na kotvách,
býti zakotven; d) (o ceně:)
státi zač, býti zač; e) státi při
někom, býti stoupencem ně
koho; f) klidně státi, zastaviti
se, uváznouti; g) státi pevně;
trvati neporušen; trvati v plat
nosti, v síle;

h) při něčem

trvati, setrvati; i) býti rozhod
nut, ustanoven, určen;
j) per aliquem stat, né (quó
minus) . . ., na někom záleží,
závisí, spočívá, aby ne . . .; jest
něčí vinou, že ne . . .; někomu
jest možno, jest v něčí moci,
aby ne . . .; někdo jest tím vi
nen, že ne . . .; per Áfránium
stetit, quóminus proelió dimi
cárětur, na Afraníovi záleželo,
V mocí Afraniově bylo, aby se
nesvedl boj; svedení bitvy zá
leželo na Afraniovi, bylo v mo
cí Afram'ově

studia litterárum, (str. 258), vě
decké snahy; studia agri co
lendi, zájem pro rolnictví
superior, superius, (komparativ),
a) (mistně:) vyšší, hořejší;
b)

(časově:)

dřívější, přede—

šlý, minulý, poslední; 0) moc
nější, silnějši, vyšší (postave

ním); superior classis, vyšší
třída.

temperó, áre, ávi, átum, 1., a)
mísiti, spojovati, slučovati,
skládati; b) rozřed'ovati, roz
pouštěti, změkčovati, činiti
poddajným; c) zmirňovati,
mírniti, upokojovati, tišiti, kro
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titi, držeti na uzdě; d) řiditi,
ovládati, spravovati, pořádati;
e) zachovávati míru, mirniti
se, ovládati se, krotiti se,
(alicui rei, v něčem, při ně
čem); f) temperáre (Sibi) ab
ré, zdržovati se (od) něčeho;
g) temperáre alicui rei, še
třiti něčeho; h) mihi nón tem
peró, temperáre mihi nón pos

487), a) báti se, obávati se,
(aliquem; aliquid, někoho, ně
čeho; v lat. akus., v češť.
genit.); míti strach, míti oba
vu, býti starostliv; b) timěre
alicui, (alicui rei), báti se o
někoho, (o něco); c) timěre,
ně (ně nón, ut) . . . (věta obav

ná), (str. 376anásl.); a) timé
re (s infinit.),báti se, ostýchati

se, rozpakovati se, váhati,neod
sum, quin . . . (str. 369)
važovati se, nechtiti (s infin.)
teneó, ěre, tenui, (tentum), 2.,
a) držeti; b) držeti se (něče timor, óris, m., (I, 395), a) bá
zeň, obava, strach, úzkost,
ho, aliquid); c) držeti (místo),
zaujímati, míti obsazeno; by—
hrůza; b) (co budi strach :)
postrach, hrůza; timor est,
dliti, obývati, sidliti; usaditi
timor mě incědit (str. 376)
se (někde); d) dospěti, dora
ziti (k místu); (o lodich:) ut, (uvádí větu obavnou), (str.
přistáti, zakotviti; e) míti
377)
(o jméně); obdržeti, dostati,
vereor, veréri, veritas sum, 2.,
dosáhnouti, dojíti; f) míti v
a) ohlížeti se, dbáti (něčeho);
moci, spravovati, říditi; ovlá
b) báti se, obávati se (aliquid,
dati; g) poutati, vázati; jima
něčeho), strachovati se; míti
ti, zaujmouti; uchvacovati, za
obavu; varovati se, stříci se;
chvacovati; h) obsahovati, za
verěri, ně nón (ut) . . ., (věta
sahovati, týkati se;
obavná), (str. 376 a násl.); c)
i) zdržovati, zadržovati, za
vereor (s infin.), báti se, roz
stavovati, potlačovati; ]) pře
pakovati se, ostýchati se, sty
kážeti, zabraňovati;
děti se; d) ctiti, míti v úctě,
k) stále pevně držeti; zacho
míti ve vážnosti, vážiti si; 9)
vávati, vytrvati (v něčem),
vereor, ně sit turpe timěre :
udržovati;
snad jest hanba. se báti
|) (nepřechodné:) držeti se, věrus, a, um, a) pravý; pravdi
udržeti se, trvati;
vý; skutečný; opravdový; b)
studia. agri colendi teněre,
pravdivý, pravdomluvný; c)
udržeti, podržeti zájem pro
upřímný, poctivý, spravedlivý;
rolnictví
a) správný, náležitý, slušný;
(str. 259)
timeó, ěre, timui, 2., (I, 272,
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35. HODINA.
Účelové věty:
4. Vedlejší věty obavné.
S p 0 j k y:

>>ně<<,>>ně nón<<, >>ut<<.

Vedlejší věty o b a v n é závisí na slovesech a výrazech znamena
jicích >>báti se, obávati se<<; tato slovesa zveme »verba timendi<<
(:. slovesa znamenající >>bátise<<).—-Vedlejší věty obavné jsou při

buzné s vedlejšími větami žádacími, neboť v každé obavě jest skryto
přání, aby se něco stalo nebo nestalo.
Taková. slovesa a výrazy znamenající >>bá ti s e<<jsou:
timěre, (I, 272; II, 375), báti se, obávati se, strachovati se, míti
strach, míti obavu; metuere, (II, 306), báti se, strachovati se; verěrí,
II, 375), bátí se, obavati se, míti obavu, strachovati se, varovati se,
střici se; horrěre, (II, 371), děsiti se, bati se; anxius sum, (II, 296),
jsem v úzkostech; pavidus sum, (II, 373), třesu se strachem, jsem
polekán, jsem zděšen; sollicitus sum, (II, 374), mám starost, mám
úzkost; metus est, (I, 276), jest strach, jest obava; metus mihi in
cidit, (II, 372), strach padá. na mne, strach mne (po)jímá; in metů
sum, jsem ve strachu, mám stroch; timor est, (II, 375), jest strach,
obava; timor mě incědit, bázeň, strach mne (po)jímá, zachvacuje,
se zmocňuje (II, 372); pavor mě capit, (II, 373), jima mne strach,
zděšení, hrůza; periculum est, (II, 373), nebezpečenství, jest, hrozí;
mihi est cůra, (II, 371), mám starost, obavu; cůram inicere, (II, 372).
buditi, způsobovati starost, obavu; a j. ——

*

Bojím se, že1 otec přijde :
Timeó, ně pater veniat.
Bál jsem se, že1otec přijde :
Timěbam, ně pater veníret.
Bojím se, že2otec nepřijde :
Timeó, ně nón (: ut) pater veniat.
Bál jsem se, že2 otec nepřijde :
Timěbam, ně nón (: ut) pater veníret.'
“zpřeji si (přál jsem si), aby otec nepřišel.
::přeji si (přál jsem si), aby otec přišel.
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Nebojím, že otec nepřijde:
Nón timeó, ně nón pater veniat.
Nebál jsem se, že otec nepřijde:
Nón tžměbam, ně nón pater veníret.

Vedlejší obavné věty jsou uvedeny spojkami:
>>že<<
(s kladným slovesným tvarem) ;
>>ně<<:

% »aby

ne<<. . .;
>>že ne<< . . .;

»ně nón<<: i >>aby<<
(s kladným slovesným tvarem).
Místo spojky »ně nón<<— zejména po k l a d n ý 0 h vý

razech obavy — vedlejší obavná věta může býti uvedena
spojkou:
»že ne<< . . .;

“'t“ : % >>aby<<
(s kladným slovesným tvarem).
Avšak po z a p o r n ý c h výrazech obavy českou spojku
>>žene<<[:
kou

>>aby<<]do latiny přeložte zpravidla jen spoj

>>ně nón<<!

Nebojime se, že nebudeme | Nón metuimus, ně nón3
brzy přijati mezi žáky vyšší mox discipulžs superióržs
třídy.
classis adscržbámur.
Náleží-li záporka >>nón<<
pouze k jednomu slovu vedlejší

obavné věty, — nikoli k celé větě, — uveďte vedlejší obav
nou větu spojkou »_ně: že<<.
Bojím se, že uposlechneš

ne rád, nýbrž z donucení

(: donucen).

Metuó, ně nón4 lžbenter,
sed coáctus páreás.

»Bojz'm se, že . . . a (že) . . .<<:

»timeó (metuó, vereor),

>>„

» „

zřídka se klade:

„

„

„ ,ně....et...........<<;

[»timeó (metuó, vereor),
“Nesmí se dáti spojka

ně . . . . nec (neque) . . . .<<;

„ ,ně....aut...........<<;

ně . . . . něve (neu) . . .<<.'l

>>ut<<.

' Záporka se vztahuje pouze ke slovu »libenter<<,nikoli ke slovesu,
proto jest spojka »ně<<.
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P 0 z n a m k a:
Spojka se řídí přáním podmětu hlavní (řídící) věty:
Bojí-li se podmět hlavní (řídící) věty, že se něco stane, tedy si
přeje, aby se to nestalo, [v latině spojka >>ně<<].

Bojí-li se podmět hlavní (řídicí) věty, že se něco nestane, tedy si
přeje, aby se to stalo,

[v latině spojka

>>něnón<<,>>ut<<].

*



Děj vedlejši věty obavné zpravidla formou jest současný s dějem
věty hlavní (řídící), avšak smyslem spadá do budoucnosti, t. j. do
doby následující po ději slovesa věty hlavni (řidící); na př.: »Bojím
se, že otec přichází (přijde), Bál jsem se, že otec přijde. Bojím se,
že otec umírá, že otec zemře, aby otec nezemřel. Bál jsem se, že otec
zemře, aby otec nezemřel.<<

Předmět obavy však může spadati též do doby předcházející před
dějem slovesa věty hlavní (řídici); to bývá tehdy, nevim-li, jak věc
dopadla. Na př.: »Bojim se, že otec přišel. Bál jsem se, že otec při
šel. Bojím se, že naši nevyhráliq

*

Určité sloveso vedlejší věty obavné, jak jste poznali v příkladech
uvedených na str. 376 a 377, jest vždy \: konjunktivu, a to:

A.
Spadá-li smyslem děj vedlejši věty obavné do doby následující
po ději slovesa věty hlavni (řídící), jest
určité sloveso vedlejší věty ohavné:
|

\: konjunktivu présentním,
je-li řídící sloveso věty hlavní
(řídící) v čase hlavnim (str. 290)
nebo v imperativu.

v koniunktivu imperfekta,
je-lí řídící sloveso věty hlavni
(řídící) v čase vedlejším (str.
290).

Příklady:
Bojím se, že se- budeš
Timeó, ně frústrá auxi
marně dožadovati pomoci od lium ab amicis postulěs. —
přátel. —
Bál jsem se, že se budeš
Timěbammě ffrústfráauxi
raarně dožadovati pomoci od lžum ab amicis postulňrěs.—
přátel. —
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Bojím se, že naše vojsko
bude na hlavu poraženo od
nepřátel (:_—aby nebylo na

hlavu poraženo). —
Bál jsem se, že naše voj
sko bude na hlavu poraženo
od nepřátel (= aby nebylo
na hlavu poraženo).
Proč se, děti, bojíte, že se
otcův hněv nezmírní vašimi
slzami?
Nebáli jsme se, že se naši
přátelé nedají snadno upro
siti našimi prosbami. —

Timeó, ně exercitus nos
ím“ ab hostibus superětur
et fugětur. —
Timěbam, ně exercžtus

noster ab hostibus supera
rětur et fugárětur.
Cůr timětis, lžberž, ně nón

'patris ira lacrimžs vestris
lěniátur?
N6% timěbámus, ně amici

nostri precibus nostris fa
cile nón exórárentur. —

Spada-li smyslem děj vedlejši věty obavné do doby předcházející
před dějem slovesa věty hlavní (řídící), jest
určité sloveso vedlejši věty ohavné:

\: koniunktivu perfekta,
je—li řídící sloveso věty hlavni
(řídící) v čase hlavnim (str.
'
290),

v konjunktivu plusquamperfekta,
je-li řídící sloveso věty hlavni
(řídicí) v čase vedlejším (str.
290).

Příklady:
Bojím se, že jsi se marně
dožadoval pomoci od přá

tel (: aby ses byl marně

Timeó, ně frústra auxilium
ab amícís postuláveris.

nedožadoval . . . .).

Bál jsem se, že jsi se marně 'T-iměbam, ně frústrá auxi
dožadoval pomoci od přá
lium ab amicžs postulá
vissěs.
tel (aby ses byl marně
nedožadoval . . . .).
Buďte vždy pamětlivi toho, že se nikdy v latině ve vedlejší větě
obavné určité sloveso nevyskytne ve futuru, jako tomu jest v češti
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ně; v latině určité sloveso smí býti jen v konjunktivu, jak jest uve—
dena na str. 378 a 379. Při překladu z češtiny do latiny nedejte se
svésti budoucím tvarem určitého slovesa české vedlejši věty obavné
—- [bojim se, že otec přijde; bojim se že otec nepřijde] — k chybě,
již byste se dopustili, kdybyste dali také v latinské vedlejší větě
obavné určité sloveso do futura; v latinské vedlejší větě obavné smí
býti jen koniunktiv podle výše uvedených dvou pravidel. —

[ Timeó, ně nón pluat
< (konj. prés.).
Timeó, ut pluat.
Nón timeó, ně nón pluat.

Bojím se, že nebude pršeti.

Nebojím se, že nebude prše-

ti :r jistě bude pršeti.

*

Pozorujte rozdíl !
Timeó, ně quis venžat.
Timeó, ně němó vem'at.
Periculum erat, ně němó

Bojím se, že někdo přijdel.
Bojím se, že nikdo nepřijde-'.
Bylo nebezpečí,že nám nikdo

nós adiuváret.
Nón metuěbam, ně quis tě
děcžperet.
Timěbam, ně quid mali tibi
acežderet.
'

nepomůže.
Neobával jsem se, že tě ně
kdo ošálí (šálí).
Bál jsem se, že se ti stane
(přihodí) něco zlého (=
aby se ti nepřihodilo nic
zlého).

| 45.ů|o|1a.

— Přeložte!— (Vypracovánína str. 398.)

1. Bojím se, že řekneš (říkáš) pravdu. — 2. Bojím se, že
neřekneš (neříkáš) pravdu. — 3. Bál jsem se, že řekneš (ří
káš) pravdu. — J,.Bál jsem se, že neřekneš (neříkáš) prav
du. — 5. Nešlechetní lidé se vždy bojí, že budou trestáni
(aby nebyli trestáni). Nešlechetní lidé se vždy báli, že bu
1_—_abynikdo nepřišel; (přeji si, aby nikdo nepřišel); viz str.
323!

== (přeji si, aby někdo přišel).
—- 380
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dou trestáni (aby nebyli trestáni). — 6. Strach jímá vo
jíny, aby vůdcova rána nebyla smrtící. — 7. Dareus se bál,
že návrat do Asie bude Peršanům zamezen od Řeků (aby
návrat nebyl zamezen). — 8. Nebojím se, že se otec ne
uzdraví.
9. Hrozí1 nebezpečenství, že nepřátelé neusta
nou2 obléhati město a (že) občané budou silou příliš slabí
k boji. — 10. Vidím, že podstupuješ všechny námahy; bo
jim se, že (jich) nesneseš; [bojím se, abys (je) snesl]. —
11. Metuó, ně hiems dům sit. — 12. Rómánž timěbant,
ně Scipio ad Ticinum tempestžvě nón venžret. — 13. Timeó,
ně in morbum žncždás. — 14. Timěbátis, ně qužd mali
fvóbžsaccideret. — 15. Nólžte timěre, ně quid mali vóbis
accidat. — 16. Marius tžměbat, ně mžlžtěs Rómanž Germá
nórum cónspectum nón sustžněrent. — 17. Nón timeó, ně
tua m'rtůs opžm'ónžhominum nón respondeat. —- 18. Post
cládem Salamžm'am Xerxés, TěmPersárum, tz'měbat, ně
póns žn Hellěspontó factus ab hostžbus rescinderětufr. —
19. Nón timeó, ně vir bonus atque honestus umquam vo
luptátžbus servz'at. — 20. Timeó3, ně etžam žn rébus facilli
mis erráveržtžs. — 21. Paucž amici tžbžsunt; semper témě
bam's, ně mmquam

žžs prófuz'ssěs. ——

22. Parmenion se snaží zabrániti, aby Alexander nevypil
léku připraveného Filipem. — 23. Spousta (množství)
dešťů bránila, aby rolníci nesklidili obilí. Spousta (množ
ství) dešťů bránila rolníkům skliditi obilí. — 24. Co stojí
v cestě (překáží), aby bůh nebyl blažený? — 25. Rodiče
pečují a vždy budou pečovati, aby děti byly dobře vycho
vávány a vzdělávány. — 26. Rodiče pečovali, aby děti byly
dobře vychovávány. — 27. Kato říkával ( str. 283) : »Před
stářím jsem pečoval (o to), abych byl dobře živ, v stáří
pečují (o to), abych dobře zemřel.<<— 28. Nechť úřadové
*Viz. str. 376 !' — 2Viz persevěró,

str. 284! ——

“zhlavni čas, proto v obavné větě konj. perf.; předmět obavy
spadá do minulosti. — *hleděti, dbati : viděna. — 5vynasnažovati se
: operam dare. — “starati se, býti prozíravý : próviděre. — *míti
se na pozoru, střici se, varovati se : cavěre.
3: vedlejší čas, proto v obavné větě konj. plusquamperf.; předmět
obavy spadá do minulosti.
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hledí* (dbají), aby obec nebyla zničena (: nebyla vyvrá
cena) nesvorností občanů. — 29. Vůdce se vynasnažovaP,
aby průtahy meškal (zdržoval), — 30. Často jsem tě na
bádal (= napomínal), aby ses pilně učil, ale doslýchám se,
že se učíš špatně. — 31. Starej se (:_—
bud' prozíravý)“,

aby tvá štědrost nebyla větší než tvé prostředky (: jmě
ní). — 32. Moudří mužové se mají7 na pozoru (: se stře
hou, se varují), aby se nedali uchvátiti chtíči. — 33. The
mistokles usiloval, aby chyby jinošství napravil ctnost
mi. —
34. Iúdz'cěs iústfitžae custóděs

esse i| cónstat;

iúdz'cěs

cúrant, ut lěgěs observentur.
35. Sapientium et bonórum
homžnum animž núllius žmprobžtátis cónscii sunt. — 36.
Mali autem hominěs lěgěs nón cúrant ob eamque causam
: et ob eam causam) á iúdz'cibuspúnžuntur, ut ad offi
cz'um revocentur. —
37. Caněs et equós animálfia fidělia esse || cónstat. — 38.
Pástórěs cúrant, ut caněs fždělěsmagnórum gregum om'um
custódes sint; pástórěs semper optábant, ut fidělžum ca
num vžgilantža magna esset. — 39. Scitžs- ne || lupós et
caněs in terr sě sžmžllžmós esse? —

Participium futůri activi.
Participium budoucího času
rodu činného.
Při výčtu latinských participií na str. 65 jsem poznamenal, že
v latině jsou tři participia.
O présentnim aktivním participiu jsem pojednal na str. 67 a násl.,
o perfektním passivním participiu jsem pojednal na str. 82 a násl.
a. v dnešní hodině pojednám o aktivním budoucím participiu, o němž
se již stala zmínka na str. 65.

Participium futůri áctivi (činné budoucí participium)
tvoříme
ze supina
tím způsobem, že od supina odepneme příponu »-um<<a
místo ní k supinovému kmeni přidáme příponu »-ůrus,
-ůra, -ůrum<<.— (Viz str. 65!)
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Povím-lí vám tedy supinum slovesa, ihned budete uměti utvořiti
aktivni budouci participium tohoto slovesa.
V latině však jsou také slovesa, jak záhy poznáte, která nemaji
supina. Z těch mnohá tvoři samostatně aktivní budoucí participium,
„_ což v mluvnici a slovniku vždy bývá výslovně uvedeno, --—jiná

pak nevytvořují tohoto participia.
Pokuste se naučiti na těchto příkladech tvořiti participium futůrí
actívi (aktivni budouci participium)!
Supinum:
Participium fut-ůri activi:

laudáre,

1. — laudátum — Zaudátúrus,

moněre,
carpere,
capere,
audire,

2. — monitum
3. — carptum
3. — captum
4. ——
auditum

laudátúra,
laudátúrum;

— monit-úrus, -ůra, -ůrum;
— carpt-úrus, -úra, -úrum;
— capt-úrus, —úra,-úrum;
— audit-úrus, -úra, Jimm.

*

Aktivní budouci participium má tvar adjektivní a skloňuje se
podle vzoru >>bonus,bona, bonum<< (viz I, str. 112, 113).

Do češtiny se aktivni budoucí participium překládá.:
a) přechodnikem

>>hodlaje, hodlajíc,

hodlajíc, plur.

hodlajice<<

s českým infinitivem příslušného slovesa;

laudátůrus, úra, úrum —-—hodlaje chváliti (m.), hodlajíc
chváliti (f., n.) ; hodlajíce chváliti (plur. m., f., n.) ;

monitůrus, úra, úrum :: hodlaje napomínati (m.), hodlajíc
napomínati (f., n.) ; hodlajíce napomínati (plur. m.,

f., a);

b) českým přídavným jménem, utvořeným z tohotO' přechodníku
pod a) uvedeného, s českým infinitivem příslušného slovesa;

laudátůrus, úra, ůrum : hodlající chváliti;
monitůrus, úra, ú'rum :: hodlající napómínati;
dělětůrus,úra, úrum : hodlající ničiti;
c) větou vztažnou >>(ten,) jenž hod|á<<s českým infinitivem při

slušného slovesa;

magister laudátůrus discipulum::
1. učitel hodlaje chváliti žáka;
2. učitel hodlající chváliti žáka;
3. učitel, jenž hodlá chváliti žáka;
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d) různými jinými obraty, jež bývají uvedeny v latinsko-českých
slovnících; na př.:

ven'íre, 4., přicházeti; (particip. fut. act.:) ventůrus;

exspectó amicum ventůmm :

očekávám přítele majícího přijíti;
očekávám přítele, který má přijíti;
pereó, parire, hynouti; (partie. fut. act.:) peritůrus;
succurró amicó perítůró :: pomáhám příteli majícímu za
hynouti;
e) někdy po slovesech chůze a posílání lze přeložiti aktivní bu
douci participium do češtiny větou účelovou;

veniótě monitůrus:
1. přicházím hodlaje tě napomenouti;
2. přicházím, abych tě napomenul;
!) samostatně se kladou jen dvě aktivni budoucí participia: >>fia
túrus<< a >>ventůrus<<;

futůrus, úra, úrum, (aktivní budoucí participium jednak ke
slovesu »esse : býti<<,jednak ke slovesu >>
fierž : stá
vati se<<): budoucí, příští, nastávající; (I, 141) ;
ventůrus, úra, ůrum, (aktivní budoucí participium ke slo
vesu »věnžre: přicházetž<<): mající přijíti; příští, na,
stávající, budoucí, blízký.

*

Výše jsem řekl, že jsou v latině mnohá slovesa, která. sice supina
nemají, přesto však mají samostatný tvar aktivního budoucího par
ticipia. Učíce se tvarům takovýchto sloves naučte se zpaměti tvaru
jejich aktivního budoucího participia! V seznamu nepravidelných
sloves naleznete, která to jsou slovesa, jež — ač netvoří supina —
maji samostatný tvar aktivního budoucího participia. Několik pří
kladů zde uvedu:

árdeó,
maneó,
parcó,
cadó,

ěre,
ěre,
cre,
cre,

ársž,
ársůrus, :
mánsž, mánsůrus, :
pepercž, parsůrus, ::
cecidž, cásůrus, :
——384—-—

hořeti;
zůstávati;
šetřiti;
padati.

'-l

XI. Ze substantiv, zakončených v ís'

tato dvě jsou

maskulina: sál, sól. — (Viz též v »Odchylkách 111.4:!)
sa: necessdrius, (sans), potřebná sůl; sól splendídus, (sans),

zářící slunce.

Maskulina jsou tato jména mužů:
cónsul (cónsulis), konsul; cassul,( exsulis), vyhnanec.

*

-us

-ůs

-ůs

XII. Zesubstan tiv, zakončenyc
' h v-orís
— , -ůrís
— , ——,
-odis
%

, jsou tato maskulina: lepus, más, tripůs, turtur,

vultur. —_"(Viz též v »Odchylkách III.< !)
lepus timídus, (leporís), bojácný zajíc; mas paws, (můris),
malá myš; trípas sacer, (trípodís), posvátná třínožka; turtur' parvus,
(turturísbposvátná hrdlíčka; wítur magnus, (vulturis), veliký"sup.

*

XIII. Ze jmen zvířat, náležejících skloněním do III. deklinace,
tato jsou maskulina: accipíter, (—tris),jestřáb; dnser, (-erís), husa;
aríěs, (-etís), beran; bůbó, (-ónis), výr; bůfó, (-ónís),_žába ropucha;
castor, (Ms), bobr; crá'bó, (-ónís), sršeň; culex, (chut,—is),komár;
curculió, Mónís), pílous; delphín, (ání-9), plískavíce (ryba) ; elephds,
(elephantis), slon; grýps, (grýpis), báječný pták noh; leč, (leonis),
lev; lepus, (leporís), zajíc; můrex, (mime—is),jedlý nachový hle
mýžď; mas, "(min-is),mys; olor, (olórís), labuť; passer, (-en's), vra
bec; drozd; páva, (-6nis), páv; piscis, (píse—is),ryba; turtur, (tur
turís),

hrdlíčka; ven-és, (vm—Hs),kanec, _vepř; ver—vez,(umět,-is),

skopec; vultur, (vulturz's), sup.
Jako obojrodá uvádějí slovníky tato jména zvířat, náležející sklo
něním do III. deklinace, jež jsou buď mužského, buď ženského rodu
(podle pohlaví):
bós, (havis), m. býk, Vůl; [. kráva; cams, (cams), m. pes; !. fena;
můs,(mů1—ís), m., f. myš; cas, (suis), m. vepř, kanec, f. svině;
serpěns, (-ent£s), f., m., had; anguis, (anguis), m., f. had.

*

Lz. Odchylky. ]. J

1. Podstatná jména III. deklinace, která se končí
v nominativu singuláru v -dó
-gó
-ló ' jsou te—
v genitivu singuláru
—dinís' -ginis' -iónis
mlnina mimo několik substantiv, která jsou uvedena v 111.
oddíle výše uvedené první stati »Maskulina III. deklinacex,
a to: »cardó, órdó, margó, harpagó, curculió, pápilió, půgió,
sc'ipió, septentrió, vespertilióa a jména mužů zakončená

v rióc, na př. »centurióa.
Příklady podstatných jmen ženského rodu:

'dó, (-dínls)= cónsuětůdó (I, 439), fortitůdó (I, 259), longitůdó (I,
462), magnltůdó (I, 335), multitůdó (I, 403), pulchritůdó (I, 260),

simuitúdó : podobnost,valětůdó (I, 46-70;harundó (arundó) : tm
na, rákos; a 1.:
16, (-g|nls): imágó (I, 407), origó (I, 320), C'arthdgó (I, 406);
olo, (-Ibnls):

cogltátió

(I, 364), 069711116(I, 390), condlció (II,

298), disputátió (I, 391), domlnátió (II, 102), legió (I, 373), nano
(I, 251), órátió (I, 403), pótíó (I, 365), próditió (II, 105), ratio (I,
408), regió (I, 288), susplció (II, 7), věnůtió (II, 46), a j.

*
2. Femlnfna jsou tato podstatná jména III. dekli
nace, zakončená v nominativu sing. v -6, -or, —ós:
45: caró, car-nie, f., maso; caró vítalina, telecí maso;
-or= arbor, arboris, f., strom; arbor prócěra, štíhlý strom;
453; 063, cótís, f., brus; cós d'ůra, tvrdý brus; dós, dótis, f., věno;
dós paterna, otcovské věno; ěós purpurea, (jen nomín. sing.), pur
purové, nachové červánky.

*

Pokračování na obálce 9, sešitu.
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3. Feminina jsou tato podstatná jména třetí deklinace,
v nominativu sing.
zakončená
v genitivu sing.
V

-ter

-tris

,

-es

-etis'

-es
.41:18'
.

-ěs
_.
-etls'

-ěs

-edis'

-ěs
T-edis
:

lžnter, seges, teges, merges, quiěs, requiěs, compěs, mercěs;

linter parva, (gen. lintris), malý člun;
seges mátůra, (gen. segetis), zralé oseni; teges pieta, (gen. te
getis), vyšívané. pokrývka;
merges pléna, (gen. mergttis). Plný snop;
quiěs placida, (gen. qutětis), lahodný klid; requiěs noctuma, (gen.
requiětis), noční odpočinek;
(compés, compedis, obyčejně jen v plum) com/peděsterreae, (gen.
compedum), železná pouta;
mercěs magna, (gen. mercědis), veliká. mzda.

*

4. Neutra (středního rodu) jsou tato podstatná jména
třetí deklinace, zakončená v nomin. sing. v -or a -er:
aequor, ador, marmor, cor;
cadáver, éter, papáver, piper, spinther, túber, ůbe'r, věr,
verber;
'
-or: aequor tumz'dum, (gen. aequoris), rozbouřené moře; aequora
tumida, rozbouřené. moře; ador parum, (jen v nom. a akus. sing.),
čistá. špalda, samopše; marmo-r Partum, (gen. nwrmoňs). Farský
mramor; cor húmdnum, (gen. cardio), lidské srdce, [ears—umcorda!
vzhůru srdce!) ;
-er: cadaver muentum, (gen. caddverls), zkrvavena mrtvola; tier
longum, (gen. itineris), dlouhá cesta, dlouhý pochod; papdver ru
brum, (gen. papáveris), červený mak; ptper nigrum, (gen. ptperts),
černý pepř; spinther aureum, (gen. spintherts), zlatý náramek;
tůber camělinus, (gen. túberis), velbloudi hrb; úber, (gen. aber—is),
výmě; věr amoenum, (gen. verts), půvabné jaro; [vm—ber,verberis,
obyčejně v plur.:] verbera molesta, (gen. verberum), bolestné bití.
€.“
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Šó. HODINA.
Infinitiv.
(Neurčitý způsob.)
Zopakujte, co bylo vyloženo o infinitivu na str. 281 a násl.!
Kolik infinitivů má latina? Kolik infinitivů má čeština? Jak se
překládá latinský présentni infinitiv do češtiny?
Jak se překládá latinský présentni infinitiv, je-li ve spojení se
slovesy »soleó, mátúró, contendó, persevěró, děsistó, cónsuěviq? —
(Str. 283, 284, 299.)

Jak se překládá latinský t. zv. historický infinitiv? --- (Str. 294.)
Jak se přeloží infinitiv při překladu vazby akusativu :: infinitivem
do češtiny? ——(Str. 232 a násl.; str. 401 a násl.)

Jak se do češtiny překládá aktivní perfektni infinitiv? _ (Str.
387 a násl.)

Jak se do češtiny překládá passivni perfektni infinitiv? „, (Str.
390 a násl.)

*

Latina má samostatný jednoduchý tvar pro:
a) aktivní přítomný (présentni) infinitiv, (laudárc, chváliti; atd.,
viz str. 282);
b) passivni přítomný (présentni) infinitiv, (laudárí, býti chválen,
——a,—0, ——i,——y,—a);

(str.

282);

(:) aktivní minulý (perfektní) infinitiv. (laudávžssc, memim'sse,
ódisse, nóvisse; atd., viz str. 387 a násl.);
——385—

Tři infinitivy jsou výrazy složené:
a) passivni minulý (perfektní) infinitiv (viz str. 390 a násl.),
b) aktivní budoucí infinitiv (viz str. 413 a. násl.),
c) passivni budouci infinitiv (Viz str. 419 a násl.).
*.':

Latinský infinitiv nevyjadřuje dobu, nýbrž pouze děj. Dobu děje,
vysloveného infinitivem, vyznačuje určitý tvar slovesný, k němuž
infinitiv náleži či na němž infinitiv závisí.
Slovesný děj, vyjádřený infinitivem, posuzujeme
a) buď sám o sobě,
b) bud' vzhledem k ději vyjádřenému určitým slovesem téže věty,
k němuž infinitiv náleží.
Posuzujeme-li slovesný děj, vyjádřený infinitivem, sám o sobě,
— t. j. bez zřetele k ději vyjádřenému určitým slovesem téže věty,
k němuž infinitiv náleži či na němž infinitiv závisí, — shledáváme,
že:
a) latinský přítomný infinitiv (infinitivus praesentis) vyjadřuje
děj trvací,
b) latinský minulý infinitiv (infinitivus perfectž) vyjadřuje děj
dokonaný,
c) latinský budoucí infinitiv (infinitivus futúri) vyjadřuje děj na
stávající.
Posuzujeme-li slovesný děj, vyjádřený infinitivem, vzhledem k dě
ji, vyjádřenému určitým slovesem téže věty, v níž jest infinitiv,
shledáváme, že:
a) latinský přítomný infinitiv (infinitivus praesentis) vyslovuje
děj současný s dějem určitého slovesa téže věty,
b latinský minulý infinitiv (infinitivus perfecti) vyslovuje děj
předčasný před dějem určitého slovesa téže věty,
c) latinský budouci infinitiv (infinitivus futúri) vyslovuje děj
následný po ději určitého slovesa téže věty.

Minulý (perfektní) infinitiv;
žnfžnžtžvus perfectž.
V latině jest nejen samostatný tvar présentniho infinitivu, ale
i samostatný tvar minulého infinitivu, jehož čeština nemá.
V latině jest:
a) činný minulý infinitiv (aktivni perfektní infinitiv, infinitivus
perfecti áctivi),
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b) trpný minulý infinitiv (passivni perfektni infinitiv, infinitivu—s

perfecti passivi).

Ínf'mitívus perfectí áctiv'i.

Činný minulý infinitiv.
Činný minulý infinitiv (aktivni perfektni infinitiv) se utvoří, při—
dá,-li se k perfektnímu

kmeni koncovka >>-isse<<.

Čeština nemá. činného minulého infinitivu.
V latině se aktivni perfektni infinitiv nejčastěji vyskytuje ve
vazbě akusativu s infinitivem. Proto se na otázku: »Jak se překládá
aktivní perfektni infinitiv do češtiny?<<zpravidla odpovídá:
»Aktivní perfektni infinitiv ve vazbě akusativu s infinitivem se
do češtiny překládá a k tiv n i m indikativem minulého času slovesa
t r v a c ih 0 nebo d o k o n a v é h o, k němuž přidáme spojku >>že<<,

nebo některým ze způsobů překladu uvedených na str. 401 a násl.

Příklad:
laudňre, c h v á l i ti; perfektní kmen: laudáv-, (viz I, 213) ;
aktivní perfektní infinitiv: laudáv-isse (* laudávisse)

.—.—.

že'já jsem
že ty jsi
> chválil (nebo:) pochválil, (-a, -o) ;
že on (ona, ono)
že my jsme

že vy jste

]

chválili (nebo:) pochválili, (-y, -a).

že oni (ony, ona)
O tom, kterou gramatickou osobou se do češtiny přeloží latinský
aktivni perfektni infinitiv, rozhoduje podmět, který jest ve vazbě
akusativu s infinitivem -—viz str. 233, 237 ——
v akusativu.

P ř i k l a d y:
5053 || mě laudám'sse . . .

Víš, že [já]

jsem

chválil

(nebo: ) pochválil, (-a, -o).
Scio"|| tě laudávisse . . .

Sció || cum laudávisse . . .

Vím, že [ty] jsi chválil ( ne

bo:) pochválil, (-a, -o).
Vím, že [on] chválil (nebo:)
pochválil.
—387—

Scžó |!eam laudávisse . . .

Vím, že [ona] chválila ( ne

Scitis || nós laudávisse . . .

bo:) pochválila.
Víte, že [my] jsme chválili
(nebo:) pochválili, (-y,-a) .
Víte, že [vy] jste chválili

Scžó || vós laudávisse . ..

(nebo:) pochválily, (-y,-a).
Sció i|eós laudám'sse . ..

Vím, že [oni] chválili ( ne
bo:) pochválili.
Vím, že [ony] chválily ( ne
bo:) pochválily.
,

Scžó || eás laudávžsse . . .

V uvedených příkladech akusativy >>mě,té, eum, eam, nós. vós,
eos, eás<<vyznačují podmět vedlejší věty, která jest v latině ve tvaru
vazby akusativu s infinitivem, v češtině pak to jest vedlejší věta
předmětná, která jest uvedena spojkou >>že<<.

*
Úloha. — Utvořte aktivní perfektní infinitiv sloves:
>>vocáre,appelláre, narráre, cantáre, expugnáre, vástáre,
esse<<,přidejte k utvořenému aktivnímu perfektnímu infi
nitivu nějaký podmětný akusativ, aby vzniklá vazba aku
sativu s infinitivem, a přeložte do češtiny!
vocáre,volati;

kmen perf.: vocáv-;

aktiv. perf. infinitiv: vocávisse (* voká-vis-se);
8056|| patrem vocám'sse, vím, že otec volal, zavolal;
sció || mátrem vocám'sse, vím, že matka volala, zavolala;
appelláre, n a z ý v a t i; kmen perf.: appelláv-;
aktiv. perf. infin.: apellávisse (* appellá-vis-se);
scímus || Rómánós appellávisse, víme, že Římané nazývali, nazvali;
narráre, v ý p r a v o v a t i; kmen perf.: narráv-;
aktiv. perf. infin.: narrávisse (* narrá-vis-se);
audio |; parentěs narrávisse, slyším, že rodiče vypravovali;

cantáre, zpívati;

kmen perf.: cantáv-;

aktiv. perf. infin.: cantávisse (* kantá-vis-se);
sció |!puellam cantáv'isse, vím, že dívka zpívala;
sció || puerós cantám'sse, vím, že hoši zpívali;

expugnáre, dobýti;

kmen perf.: expugnáv-;

aktiv. perf. infin.: expugnávisse (* expugná-vis-se);
legimus || imperátorem expugnávisse, čteme, že vojevůdce dobyl;
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vástáre, p 11s t o š i t i; kmen perf.: vástáv-;
aktiv. perf. infin.: vástávisse (* vástá-vis-se);
legimus || exeřcitum vástávisse, čteme, že vojsko pustošilo, zpusto
šilo;

esse, býti; kmen perf.: fie-;
aktiv. perf. infin.: fuisse [* fu-(j)is-se].

8658 || mě fuisse žn silvá.
Sció „ tě fuisse industržum.

Scžó || eum fuisse in urbe.
Scžó !| eam fuisse žn hortó.

Víš, že (já) jsem byl v lese.
Vím, že (ty) jsi byl přičin
livý.
Vím, že (on) byl V městě.
Vím, že (ona) byla v za

hradě.

Scís !!nós fuisse domě.
Sció || vós fuisse Tůň.

Víš,že (my) jsme byli doma.
Vím, že (vy) jste byli na
venkově.
Sció !!eós fuisse Rómae.
Vím, že (oni) byli v Římě.
Scimus 'll eás fuisse tristes. Víme, že (ony) byly smut
ne.
Scimus „ multa Italiae oppi— Víme, že mnohá italská mě
da fuisse celebrža.
sta byla slavná.
P 0 z n á m k a: V příkladech právě uvedených podmět každé věty
vedlejši jest vytištěn polotučně (mě, té, eum, eam, nós, 1363,663,

eás, oppidah podmět vždy tu jest v akusativu, protože vedlejší věta
v latině jest tu ve tvaru vazby akusativu s infinitivem. Povšimněte
si, jak jest perfektni infinitiv >>fuisse<<
v každém příkladě přeložen
do češtiny!
%
Présentni perfekta »memini, ódi, nóvi, cónstžtž, cónsuěvi, didici,
perii<<tvoři perfektni infinitiv, jejž do češtiny překládáme týmž způ

sobem, kterým překládáme aktivni présentni infinitiv jiných sloves;
(str. 293, 294); (str. 401 a násl.); příklady:
meminisse: pamatovati se (na někoho); pamatovati (něco); býti
pamětliv, býti pamětnikem;
ódisse: nenáviděti, míti odpor;
nóvisse: znáti, (věděti, rozuměti);

cčnstitisse: státi;
—389——

cónsuěvisse:: býti zvyklý, míti zvyk, míti v obyčeji;
didicisse : věděti, uměti;
pe.-jsse: býti veta (po . . . .); býti mrtev.

Scžó || tě meminisse.

Vím, že se pamatuješ

(že

pamatuješ; že jsi pamět
liv, -a, -0; že jsi pamět

níkem).

8016 Hvós ódisse.
Vím, že nenávidíte.
Sció |! amícum nóvisse.
Vím, že přítel zná.
Sció !! tě džsputáre cónsuě— Vím, že jsi zvyklý (máš ve
visse.
zvyku, v obyčeji) rozprá

věti :: vím, že rozpráví
váš.

*
i Ínfínitivus perfectí passívi.
Trpný minulý infinitiv.
Trpný minulý infinitiv (passivní perfektni infinitiv) jest tvar slo—
žený; skládá se z akusativu passivniho perfektního participia (singu
láru i plurálu maskulina, feminina a neutra) a z infinitivu pomoc
ného slovesa

>>esse<<.

Čeština nemá trpného minulého infinitivu.
V latině se passivní perfektni infinitiv nejčastěji vyskytuje ve
vazbě akusativu s infinitivem. Proto se na otázku: »Jak se překládá
passivní perfektni infinitiv do češtiny ?<<zpravidla odpovídá:
>>Passivniperfektni infinitiv ve vazbě akusativu s infinitivem se
do češtiny překládá passivnim
indikativem—
minulého času slo

vesa trvaciho

nebo dokonavého,

k němužpřidámespojku

>>že<<,
nebo některým ze způsobů překladu uvedených na str. 401 a

násl.

Příklad:
laudáre,chváliti;
trpné minulé participium (passivní perfektní partici
pium): (sing.:) laudátus, laudáta, laudátum; (plur.:)
laudátž, laudátae, laudáta;
——390——

trpný minulý infinitiv (passivní perfektní infinitiv):
laudštum esse, ( sing.m. )
laudňtam esse, ( song. f.)

.d :
že (já) jsem byl (-a. -0)
: 53
že (ty) jsi byl (-a, -0)
r š.?
že (on, ona. 0110)byl (-a, -0) ŽV

laudatum esse, ( sing. n. )

)

laudátós esse, ( plur. m.)

] [ že (mý) jsme byli (-y. -a)

laudátás esse, (plur. f.)
laudáta esse, ( plur. n.)

' ] že (oni, ony, ona) byli (-ý, -a)
J[

]

že (vy) jste byli <-y, -a)

%

-a)|
(-y

(po)chváleni,

J

O tom, kterou gramatickou osobou se do češtiny přeloží latinský
passivni perfektni infinitiv, rozhoduje podmět, který jest ve vazbě
akusativu s infinitivem v akusativu.
Pamatujte, že participium, které jest časti latinského passivniho
perfektního infinitivu, jest ve vazbě akusativu s infinitivem v aku
sativu a že se shoduje i v rodě i v čísle s podmětem, který jest ve
vazbě akusativu s infinitivem v akusativu.

Příklady:

Scís || mě (podmět) landa
tum esse (inf. perf. pas
siv.), (particžp. je v muž.
rodě). —
Scís „ mě (podmět)

Víš, že (já) [o muži, hocho—

vi, starci a p.] jsem byl
chválen (nebo:) pochvá

len. —
laud-L Víš, že (já) [o ženě, dívce a

tam esse (inf. perf. pas
siv.), (particip. je v žen.
rodě). —
Sció || tě (podmět) landa
tum esse (inf. perf. pas
sžv.). —
Sció || tě (podmět) laudňtam
esse (inf.perf. passžv.).—

p.] jsem byla chválena
(nebo:) pochválena. —
V'm, že (ty) [a muži, ho
chom' a p.] jsi byl chvá
len (nebo:) pochválen. —
Vím, že (ty) [o ženě, dívce
a p.] jsi byla chválena

(nebo:) pochválena. —
Sció || eum (podmět) laudá
tum esse (inf. perf. pas
sžv.). —

Vím, že (on) [t. j. muž,
hoch a p.] byl chválen

(nebo:) pochválen. —
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tam esse (inf. perf. pas

Vím, že (ona) [t. j. žena,
dívka a p.] byla chválena

sžv.). —
Sció || nós (podmět v akus. )
laudátós esse ( žnf. perf.

Vím, že (my) [a mužích,
hošžch a p.] jsme byli

Sció ;: eam (podmět) laudá

passžv.), (particip. je v
plur. muž. rodu). —
Scís li nós (podmět v akus. )

laudátás esse (inf. perf.
passžv.), (particip. je v
plur. žen. rodu). —
Sció ll vós (podmět vakus. )
laudátós esse (inf. perf.
passiv.), (particip. je v
plur. muž. rodu). —
Sció || vós (podmět vakus. )
laudátás esse (inf. perf.
passiv.), (particžp. je v
plur. žen. rodu). —
Sció || eós (podmět)

(nebo:) pochválena. —

chválení (nebo:) pochvá

leni. —
Víš, že (my) [o ženách, dív

kách a p.] jsme byly
chváleny (nebo:) pochvá
leny. —
Vím, že (vy) [a mužích,ho
ších a p.] jste byli chvá
leni (nebo :) pochváleni. —
Vím, že (vy)

[o ženách,

dívkách a p.] jste byly
chváleny (nebo :) po
chváleny. —

laudá— Vím, že (oni)

tós esse (inf. perf. pas
sžv.), (partic. je v plur.
mužského rodu jako pod
mět). —
Sció || eás (podmět) laudá
tás esse (inf. perf. pas
siv.), (partic. je v plur.

[t. j. muži,
hoši a p.] byli chválení
(nebo:) pochváleni. —

Vím, že (ony) [t. j. ženy,
dívky a p.] byly chváleny
(nebo:) pochváleny. —

žen.rodu jako podmět ).——
P 0 z nám k &: Passivni perfektni infinitiv se stručně píše (na
př. slovesa >>laudáre<<)takto:

»laudátum, am, um, ós, ás, a esse<<,což značí: »Zaudátum, laudá
tam, laudátum, laudátós, laudátás, laudáta esse<<;
mělo by se správně vysloviti: laudátum esse, laudátam esse atd.,
t. j. připojiti infinitiv >>esse<<
ke každému tvaru passivniho perfekt
ního participia,

avšak p r o s t r u č n o s t klademe infinitiv >>esse<<

jen jednou, a to na konec za. všemi participiálními tvary.
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Úloha. — Utvořte passivní perfektní infinitiv sloves:
»vocáre, amáre, appelláre, ěducáre<<!
vocáre, volati;
participium perfectí passíví: vocátus, vocáta, vo
cátum; infin. perf. passiv.: vocátum, -am, -um, -ós, ás, -a esse :
že jsem byl (za)volán, že jsem byla (za)volána, že jsem bylo
(za)volána; že jsi byl (byla, bylo) zavolán, (-a, -o); atd.;

amáre, milovati;

passivní perfektni participium: amátus, amáta,

amátum; passivni perfektní infinitiv: amátum, amátam, amátum,
amátós, amátás, amáta esse : že jsem byl (byla, bylo) milován
(-a, -o); že jsi byl (byla, bylo) milován, (-a, -o); atd ..... že (oni,
ony, ona) byli (byly, byla) milování, (-y, -a);
appelláre, nazývati;
passiv. perf. particip.: appellátus, a, um;
passiv. perf. infin.: appellátnm (-am, -um, -ós, -ás, -a) essezže
jsem byl (-a, -o) nazván (nebo:) nazýván, (-a, -o); atd.;

ěducáre,vychovávati;

passiv. perf. particip.: ěducátus,a, nm;

passiv. perf. infin.: ěducátnm (-am, -um, -ós, -ás, -a) esse : že
jsem byl (byla, bylo) vychováván (nebo:) vychován, (—a,-o); že
jsi byl (-a, -o) vychováván (nebo:) vychován, (-a, -o); atd .....
že (oni, ony, ona) byli (byly, byla) vychováváni (nebo:) vycho
váni, vychovávány (nebo:) vychovány, vychovávána (nebo:) vy
chována.

| Slovník k 45.—47. úloze. |
accidč, ere, accidi, 3., a) dopa

dati, spadati; b) připadati na
mysl; c) státi se, udáti se, při
hoditi se, nastati; d) dopad
nouti, vypadnouti, skončiti se;
aliquid mali mihi accidz't, něco
zlého se mi stává, přiházi
aciěs oculórum, (I, 298), bystrost
oči

[altáre, n.], altária, altáržum, n.
pl., a) hořejší část oltáře; b)
oltář (k obětem zápalným )
appelláre (I, 131) aliquid ex suó
nómine, něco nazvati podle
svého jména
_—

árěscó, ere, áruí, 3., usychati,
schnouti, uschnouti; prahnouti
aspectus, (adspectus), ús, m., a)
hledění, patřeni; pohled (na
někoho, na něco); a. hostium,
pohled na nepřátele; b) obhled,
dohled; obzor; c) hled, zrak;
d) zjev, vzezření, podoba
benignitás, átis, f., 3) dobrota,
laskavost; b) dobročinnost,

štědrost

cadó, ere, cecidí, cásůrus, 3., (II,
69), opadati
capió, (II, 82, 101, 297); voluptá
tibus capior, dávám se uchva
393 —

covati, zvábiti, poutati, zasle
piti chtiči, (I, 484)
colligó, ere, collěgi, colléctum, 3.,

(I, 439) a) sbírati, snášeti (na
hromadu), shledávati; (o obi
li: ) skliditi;

b) sbírati, shro—

mažd'ovati, hromaditi; c) těs
něji stahovati, stlačovati, zu
žovati; d) sestavovati, shrno
vati, vypočítávati, počítati; e)
(sbírati v mysli), souditi, usu
zovati, uzavírati ; f) získati (si ),
opatřiti (si), dojíti, dosíci, na
býti; g) sě colligere, vzpama
tovati se; vzmužovati se; na
bývati srdce, mysli
concitáre(I,481) tumultum, ztro
piti poplach
conditus, a, um, [particip. perf.
passiv. ke condere], založený;

urbs condita :

cházeti, zacházeti, pomijeti,
mizeti; e) ustupovati (od ně
čeho), vzdávati se; f) ustupo
vati (někomu), nebýti roven,
nevyrovnávati se; g) de' vítá
děcědere (nebo jen:) děcčdere,
sejiti se světa, zemřiti
doceó, ěre, docui, doctum, 2., a)
učiti, vyučovati; naučiti, po
učovati; b) vykládati, vysvět—

lovati; o) dokazovati, dokáza
ti; ukazovati, ukázati; ličiti;
d) dávati zprávu, zpraviti; vy
pravovati, oznamovati; e) do
kazovati, dovoditi, odůvodniti;
doctus, a, um, naučený, vy
učený, vzdělaný, znalý, schop
ný, obratný, zručný; učený,
vzdělaný, důmyslný, moudrý
důcere ( tempu—9), (II, 301)

a) založené důrus, a, um, (I, 110), a) tvrdý;

město; b) založení města, (II,
47)

cónscius, a, um, a) spoluvědomý,
vědomý (o něčem spolu s ně
kým), zasvěcený (do něčeho);
b) vědom sobě (něčeho), vě
domý (něčeho); c) vědomý
své síly, sebevědomý; d) vě
dom(ý) (si) viny, provinění;
cónscžus sum improbžtátžs,
jsem si vědom nepoctivosti
cónstituere legióněs, (II, 345),

postaviti legie
cůráre (II, 346) Iěgěs, hleděti si,

všimati si, dbáti zákonů
děcědó, cre, děcessi, děcessum, 3.,

a) odcházeti, vzdalovati se, u
bírati se; odebírati se (s mi
sta); b) (o vojsku: ) odtáhnou
ti; c) ustupovati (s cesty),vy
hýbati se; d) ustupovati, od

b) tuhý, drsný, obtížný, těžký,
trudný; krušný, nebezpečný,
krutý, zlý; c) otužilý, silný;
d) zatvrzelý, tvrdošíjný, ne
poddajný, neústupný; umíně
ný; přisný; e) necitelný, ne
litostný, nemilosrdný; krutý,
surový, hrubý, příkrý: f) ne
vrlý, mrzutý; g) tvrdý (k ně
komu); drzý, nestoudný; h)
drsný, kostrbatý, hrubý, ne
obratný; tupý; hiems dům, tu
há., krutá zima
ělabóró, áre, ávi, átum, 1., a)
pracovati; usilovati, namáhati
se; b) pracovati se zdarem,
dopracovati se; c) pracně pro
vozovati, vypracovati, provésti
ěvádó, ere, évási, ěvásum, 3., a)
vyjití, odejiti; b) šťastně vy
jíti, ujiti, uniknouti, vyváz
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nouti, zachránití se, (& peri
culó, z nebezpečenstvi); c)

vyjití nahoru, vylézti, vystou
pítí; d) vyjití (v něco), do
padnouti; skončiti, vziti ko
nec; e) vyvinoutí se (v něko
ho, v něco); státi se (něčim);
vzejití, vyspěti; objevíti se (ně
jakým), ukázati se (něja
kýIH);'
(ve význ. přechodného slo
vesa:) projití (něco), přejití,
ujítí, urazití (o cestě); vystou
piti (vzhůru); uniknoutí (ně
čemu), ujiti (něčemu)
ěvertó, ere, ěvertí, ěversum, 3.,

a) vyvrátiti,

zbořiti; b)

skáceti, převrhnouti, překotítí;
c) podvrátiti, podkopati; zvrá

titi, zníčiti;

d) k pádu, na

mizinu přivésti
facultás, átžs, f., a) možnost, pří
ležitost (k něčemu); b) schop
nost, dovednost, obratnost,
uměni; c) dostatek, hojnost,
zásoba; (pluh-') facultátěs, um,
prostředky, jmění, majetek,
penize
firmám, 1., (I, 178), otužovatí
[frůx, fragis, f-]. frůgěs, frit
gum, f., a) obilí; úroda; plody,
ovoce; b) ovoce, výsledek, pro
spěch, užitek; c) užitečnost,
řadnost
Hellěspontus, i, m., Helespont,
(moře Hellino, dnes úžina

Dardanellska)
horreum, horrež, n., stodola, sýp

ka; zásobárna; horreum fru
menti, obilní sýpka
humilis, 6, (II, 133), nízký ro
dem, původem; (člověk) niz
kého rodu, původu

imbellis, e, &) neválečný, nebo
jovný; b) zbabělý; c) klidný,

pokojný

imbuó, ere, imbuž, imbútum, 3.,
a) navlhčovatí, kropiti, svla
žovati; b) naplňovati; metlú i.,

naplňovati strachem; c) po
skvmíti, nakaziti; d) uváděti,
zasvěcovati (někoho v něco);
seznamovati (někoho s ně
čim); poučovatí, vzdělávati; e)
zasvěcovatí: počinati, zahá

jíti

impár, 1., (gen. imparžs), a) ne
rovný, nestejný; b) lichý (o
počtu); c) nejsouci s něco;

slabší než...; nižší (rodem,
postavenim); ad pugnam m'

mžs impár sum viribus, jsem
silou k boji příliš sláb, slabý
impůne, a) beztrestně, nepotre
stán, bez trestu; b) bez nebez
pečí, beze škody; bez závady
im'probitás, átis, f., nehodnost,

špatnost; nepoctivost
indulgeó, ěre, indulsi, 2., a) ho
věti, býti shovívavý, shovíva

tí, promíjeti; b) (přílišnéhor
Zivě) se oddávati

(něčemu),—

somnó i., oddávati se spánku;
c) povoliti, obětovati (něco)
iůdicáre dě rébus futúris, (II,
122), pronášeti úsudek, soudíti
o budoucích věcech
iuguló, áre, dvi, átmn, 1., a) pro
říznouti hrdlo, zapichnouti,
probodnouti, zabiti; b) zákeřně
sprovoditi se světa; utratiti
křivým nálezem, nespravedli
vě odsouditi, zničiti
latró, ónis, m., a) najatý voják,
námezdnik, žoldnéř; b) voják
(t. j. figurka ve vojenské ša
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chové hře); c) loupežník, lu
pič; zákeřník, padouch
nedicámentum, 5, 11.. (I, 442); a)

léčebný prostředek, lék; b)
jed; c) kouzelný prostředek;
d) ličidlo; e) lék : odpomoc
mittere epistulam ad aliquem,
(II, 307), někomu poslati do
pis
mixtus, a, um, [miscěreL smíše
ný, smišením připravený; (o
léku.-) připravený
mótus (I, 286) stellárum, pohyb,
oběh hvězd

nátális, e, (týkající se narození),
rodný; nátále solum, rodná
země, půda; (I, 498)
nemus, oris, n., háj, les; háj (za
svěcený některému z bohů)
noctů, v noci, za noci
noctua, ae, f., sova
ob eam rem, ob eam causam, pro
to, (I, 182), (II, 53, -que)
observáre Iěgěs, (II, 123, 254), za
chovávati, (bedlivě) plm'ti zá
kony
Orpheus, Orpheí, m., Orfeus, my
thický pěvec thracký, syn bo
ha Apollona a Musy Kalliopy;
manželka jeho slula Eurydike
paráre sibi cěnam, (I, 78). Při
praviti si, (vy)strojiti si oběd
perdere hórás vitae, (II, 309),
mařiti hodiny života
petere (II, 124, 355) alimentum
(I, 388), vyhledávati potravu
Philippus, %,m., Filip, lékař krá—

le Alexandra Velikého
prócědč, ere, prócessi, prócessum,
a) vycházeti vpřed, předstupo

vati, vystupovati;

b) (o

vojsku:) vytrhnouti, vyraziti;
(o lodích: ) vyplouti; c) obje
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vovati se, ukazovati se; (na
jevišti:) vystoupiti;
d) postupovati, jíti vpřed,
popojíti, pokročiti; popojeti;
zajiti; (o vojsku: ) táhnouti;
e) (a čase:) pokročiti, minou
ti, uplynouti;
f) pokračovati, postupovati
(v něčem); se zdarem pokra
čovati, prospívati, míti zdar,
míti štěstí, míti úspěch (v ně
čem); g) prospívati, dařiti se;
h) postoupiti, dojíti, dostou
piti (až po nějakou míru); i)
nepřetržitě postupovati, trvati,
diti se
prčpulsó, áre, ávž, átum, 1., od

rážeti, odraziti, odvraceti

próvideó, e're, próvídž, próvísum,
2., a) viděti vpředu; (zdaleka)
zahlédnouti; b) předvídati; c)

býti prozíravý; býti opatrný;
d) činiti opatření, starati se,
(alicui, o někoho; dě aliquá ré,
o něco, stran něčeho; ut; ně,
II, 330); e) opatřovati, obsta
rávati, (aliquid alicui, něco ně
komu, pro někoho), připravo
vati, chystati, starati se; pró
viděns, entis, prozíravý, opa

trný

pugnáre (II. 157) máximá forti
tůdine, bojovati s největší sta
tečností
rěgnum, i, n., a) řízení, nejvyšší
moc, vláda; b) královská vlá
da, královská moc; c) králov

ská koruna, královský trůn;
d) královské sídlo, královský

dům; e) království,

říše;

f) (ve špatném smyslu:) kru
tovláda, tyranie, absolutní vlá
da; g) (v přeneseném smyslu:)
——

majetek, vlastnictví; h) rěgni
am'dus, žádostiv( ý) královské
moci, královské vlády, králov
ské důstojnosti
repudiáre precěs, (II, 312) , za
mítnouti prosby
respondeó, ěre, respondí, respón
sum, 2., (I, 272; II, 257), a)
navzájem slibiti, navzájem dá
ti; b) (slovy:) odpovídati, od
větiti; c) (věcně.-) odpovídati,
souhlasiti, shodovati se; býti
podoben, přiměřený; vyrovnati
se; d) (0 místech:) naproti
ležeti; opinióni r., shodovati se,
souhlasiti s míněním
revocó, áre, ání, átum, 1., (II,
73), a) zpět zavolati, povolati,
odvolati; b) povolati z vy
hnanství; 0) zpět obrátiti; od
vrátiti; a) znova volati, vyvo
lati; e) znova zavésti, obnoviti;
zase uvésti; f) vzájemně vola
ti, zváti, pozvati; g) poukazo
vati, odvolávati se (na něco);
vztahovati (něco k něčemu) ;
posuzovati (podle něčeho); ad
offžcium revocárc, upamato
vati na povinnost
růs, rúris, n., a) venkovský sta
tek, pole; b) venkov (naproti
města); o) venkovská prosto
ta, neohrabanost; růri (loka
tiv), na venkově; růs, (kam?),
na venkov; růre, (odkud?),
z venkova
sánctae virginěs Vestae, ctihodné
panny (bohyně Vestyz) Ves
tiny [t. j. Vestálky]; sánctum
nemus, posvátný háj; (I, 182)
speciěs, speciěi, f. (V.), a) po
hled, vzezření, vzhled; b) (vněj

ši) zjev, vnějšek, podoba, po

stava; c) krásný zjev, krása;
d) klamný zjev, přelud, vidi
na; e) zdání; f) záminka; g)
představa, pojem, idea; i)
ideál, vzor; ]) druh (protějšek
rodu); mira specžěs, podivný
zjev
spectáre (II, 258) Iůdós, dívati
se na hry
studia inůtilia, (I, 141; 464; II,
154), neužitečné, neplodné

snahy
suscipere (II. 313) Iabórěs, pod

stupovati námahy
suspíció aváritiae, (II, 7), pode
zřeni (z) lakoty, (z) lako
mosti
sustineó, ěre, sustinui, susten
tum, 2., (I, 395) a) vzhůru
držeti, udržeti, podpirati, nés
ti; b) (v pohybu:) zadržovati,
zdržovati, zastaviti; c) (nene

chati klesnouti), udržovati,
podporovati, chrániti; d) vy
držovati, živiti; e) snésti, vy
držeti (něco); odolávati (ně
čemu); f) vzítí na se, pod
stoupiti, podrobiti sc; labórčs
s., vydržeti, snésti námahy,
odolati námahám; cónspectum
s., snésti, vydržeti pohled, odo
lati pohledu

tempestivě, v (pravý) čas, včas- _
ně, vhod

tergum, (II, 313); post tergum,
a) za zády; b) vzadu na zá
dech; á tergó, a) zezadu; b)
za zády
Thersítěs, ae, m., (akus. Thersi
těn), Thersites, Řek v řeckém
vojsku před Trojou, známý
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z Homérovy Iliady svou ošklivostí a prostořekostí
Tícinus, i, m., Ticinus (Ticino),
řeka v předalpské Galii, přítok Padu na levém břehu

| 45.

venió, ire, učni, ventum, 4., (I,
367), (o vojsku.-) přijíti, při
táhnouti
vis (I, 355) imbrium, množství,
spousta dešťů

úloha. — Vypracování. — (Viz str. 380!)

1. Timeó, ně včrum dicás. — 2. Timeó, ně věrum nón
dicás. ( Timeó, ut věrum dicás.) — 3. Timěbam, ně věrum
dicerěs. — 4. Timěbam, ně věrum nón dicerěs. ( Timěbam,
ut věrum dicerěs.) — 5. Improbž semper timent, ně pú
niantur. Improbi semper tžm'e'bant,ně púnirentur. — 6.
Pavor capit milžtěs, ně duežs vulnus mortiferum sit. -—7.
Darěus metuěbat, ně reditus in Asiam Persis á Graecis
žnterclúderětur. — 8. N6%metuó, ně pater nón convalěscat.
— 9. Perieulum est, ně hostěs urbem oppugnáre persevě
rent et eivěs ad pugnam viržbus nimis imparěs Sint. —
10. Omněs labórěs tě suscipere ll videó; t'imeó, ut susti
neás. —
11. Bojím se, že zima bude tuhá. — 12. Římané se obávali, že
Scipio nepřijde v pravý čas k Ticinu. ——
13. Bojím se, že upadneš do

nemoci (abys neupadl do nemoci). — 14. Báli jste se, že se vám při
hodí něco zlého (aby se vám nic zlého nepřihodilo). _; 15. Nebojte
se, že se vám přihodí něco zlého. — 16. Marius se obával, že římští
vojínové nesnesou pohledu na Germány. -——
17. Nebojím se, že se tvá
zdatnost nebude shodovati s míněním lidi. — 18. Po salaminské po
rážce perský král Xerxes se obával, že bude most, vystavěný přes
Hellespont, stržen od nepřátel (aby most nebyl stržen). —-19. Ne
bojím se, že dobrý a počestný muž někdy bude otročiti rozkoším. --—
20. Bojím se, že jste pochybili i v nejsnadnějších věcech. ——
21. Máš
'málo přátel; vždy jsem se obával, že jsi jim nikdy neprospěl. —

22. Parmem'ó impedíre studet, quóminus Alexander me
džcámentum á Philippó mixtum bibat. — Parmem'ó Ale
xandrum prohiběre studet medžcámentum á Philippó
mixtum bibere. —
23. Vis imbríium impediěbat, quóminus agricolae frúgěs
colligerent. — Vis žmbrium agricolás prohiběbat frůgěs
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colligere. — 24. Quid obstat, quóminus deus sit beátus? —
25. Parentěs curant semperque curábunt, ut liberi bene
ěducentur et ěrudiantur. — 26. Parentěs cúrábant, ut li
beri bene ěducárentur. — 27. Cató dicere solěbat: »Ante
senectutem curábam, ut bene viverem, in senectúte cůró,
ut bene dě vitá děcědam.<<— 28. Videant magistrátús, ně
rěs publica discordiá civium ěvertátur. — 29. Dux dabat
operam, ut tempus duceret. — 30. Saepe tě moněbam, ut
diligeuter discerěs, sed audió || tě male discere. — 31. Pró
vidě, ně maior sit benignitás tua quam facultátěs. — 32.
Viri sapientěs cavent, ně voluptátibus capiantur. — 33.
Themistoclěs ělabórábat, ut vitia adulěscentiae virtútibus
ěmeudáret. —
34. Jest známo, že soudcové jsou strážci spravedlnosti; soudcové
pečují (o to), aby zákony byly zachovávány. — 35. Moudří & dobří
lidé1 nejsou si vědomi žádné nepoctivosti. ——
36. Zlí lidé však zákonů

nedbaji a proto jsou od soudců trestáni, aby byli upamatováni na
povinnost. —
37. Jest známo, že psi a koně jsou věrná zvířata. — 38. Pastýři
pečují, aby psi byli věrnými strážci velikých stád ovci; pastýři vždy
si přáli, aby ostražitost věrných psů byla veliká. — 39. Vite—li,že
vlci a psi jsou si vespolek (str. 122, inter) velmi podobni? ——

Poznámka k větě 35.:
*: duchové moudrých a dobrých lidí. — V latině často klademe
věcná jména, označující tělo (a jeho části) a duši (a jeji stránky
i snahy) tam, kde se v češtině spokojujeme s jednoduchým výrazem;
zmíněná latinská věcná jména v něm jsou nezřídka v češtině vy

jádřena jen zvratným zájmenem; na př.: animum mutáre :

niti se; corpuslaváre: koupati

mě

se, mýti se; animumre

fició: zotavuji se; móressuósěmendáre
: napravovati

s e; animum pueri excolere : vzdělávati ho cha; mórěs iuvenum
corrigere : napravovati m lá d e ž; animós militibus addere : po
vzbuditi v o j in y; terga vertere : dáti se na útěk; animós militum
cónfirmáre : vzmužiti v oj iny; Galli imperió Rómánórum sě
subiěce'runt : Gallové se podrobili Římanům; res Cartháginiěnsium
superior erat : K a r t a gin š t i nabývali vrchu; studia civium
conciliáre : získati si o b č &ny; voluntátem amici á se"abalienáre
: odciziti si p ři t e l e; liber ad nostram memoriam mánsit : kniha
nás došla, kniha se nám zachovala. ——(Viz cvič. 41, věta 1., str.
315! Viz str. 336, řádek 3. a 4. shora!)
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46. úloha. _ Přeložtedo češtiny! _ (Viz str. 431!)
1. Nón ignórás ll mě hanc fábulam tibi narrávisse. — 2.
Amicus mihi dicit || tě heri domi cantávisse. — 3. Narrá
tur || Graecós Tróiam novem annós oppugnátam decimó
annó expugnávisse. — 4. Victórem urbem expugncitam
vástávisse || audimus. — 5. Amicus noster fidus est; sci
mus !| eum numquam nóbis auxilium recůsňvisse. — 6. Ró
mulum annós trigintá septem rěgnávisse || legimus. — 7.
In fábulis legimus || ověs aliquandó cum lupis bellávisse. ——
8. Amica nostra Zurga est; crědimus || eam suspicióuem
aváritiae vítávisse. — 9. Spěró |! amícós nostrós precěs
vestrás nón repudiávisse. — 10. Tullum Hostilium, tertium
Rómánórum rěgeml, trigintá duós annós rěgnávisse |! Tě
rum scriptórěs narrant. — 11. Vós rem bene cóns'íderá
visse || existimámus. — 12. Cicerónem annó sexágěsimó
tertió a. Chr. %. cónsulem Rómánum fuisse || cóustat. —
13. Aristotelés docet || Orpheum poětam nunquam fuisse.
— 14. Rómulum urbem conditam ex suó nómine Rómam
appellávisse || cónstat. — 15. Dicis ll tě multum dě stellis
cárumque mótzi et dě mundi terrárumque magnitúdine
disputávisse. — 16. Maiórěs nostrós mortem imperátóris

Caroli IV. (_ quárti ), patris patriae, diu děplórávisse || le
gimus.
17. Nůutii narrant || hostěs superátós fugae sě
mandňvisse. — 18. In urbem saepe properaut agricolae
lzidós spectcitum. — 19. Ex omnibus regiónibus nóbilěs
viri cum hominibus armátis in urbem bellátum cum hoste
properaut. — 20. Hominěs nóbilěs et divitěs'autumnó iu
urbem migrant habitátum. —
$:

Přeložte do latiny!
Pastýři a vlk. — Pastýři kdysi zapichli ovcí & vystrojili si večeři.
Vlk, který to náhodou zezadu (byl) zpozoroval—',
přibližuje se (k nim),
pokáral je asi3 těmito slovy: »Jak veliký poplach byli byste ztropili,

*: přístavek, náležející k podmětnému akusativu; proto je v aku
sativu.
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kdybych já byl pohltil nejmenšího vašeho beránka. Ze vy jste bez
trestně zapichli nejlepši ovci, dobře vim.<<

Tu jeden z pastýřů vece: »At' jsme zapíchli' ovci, naše byla! Ale
ty—lise pokusíš5 pohltiti některou ovci, bude život tvůj v nebezpečen
ství.<<

37. HODINA.
Vazba akusativu s infinitivem. — VI.
Jak si počínáme při překladu z latiny
do češtiny?
V uvedených příkladech a větách až dosud jsem překládal latin
skou vazbu akusativu s infinitivem vedlejši větou indikativní, jež
jest uvedena spojkou »že<<.

Latinskou vazbu akusativu s infinitivem však lze v češtině vy
jádřiti rozličnými obraty, jak vysvitne z těchto příkladů.

Mílitěs nostrós oppidum hostium expugnávisse || dícunt.

a) Ríkají, že naši vojínové dobyli nepřátelského města.
b) Naši vojinové, jak (lidé) říkají, dobyli nepřátelského města.
c) 0 našich vojínech (lidé) říkají, že dobyli nepřátelského města.

Cicerónem annó sexágěsimó tertió a. Chr. n. cónsulem
fuisse || cónstat.
'
a) Jest známo, že Cicero byl konsulem roku šedesátého třetího
př. Kr.

b) 0 Cíceronoví jest známo, že byl konsulem r. 63 př. Kr.
c) Cicero, jak jest známo, byl konsulem r. 63 př. Kr.

Amicum meum průdentem fuisse ll existimó.
a) Domnívám se, že můj přítel byl opatrný.
|:) Můj přítel, jak se domnívám, byl opatrný.
c) O svém příteli se domnívám, že byl opatrný.
d)-Můj přítel podle mého domnění byl opatrný.

Laudó amicum, quem průdentem esse sció.
Vazba akus. s inf.: quem esse prúdentem.
a) Chválím přítele, který že jest opatrný, vím.
= Indik. plqupf. ——3 Zakládá

se;

' Konj. perf. — “ Indik. fut. II.
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položte

za

slovo

»těmito<<!

b) Chválím přítele, který, jak vím, jest opatrný.
c) Chválím přítele, o němž vím, že jest opatrný.

Laudó puerós, quórum průdentiam esse magnam appáret.
Vazba akus. s inf.: quórum průdentiam esse magnum.

a) Chválím hochy, jejichž opatrnost že jest veliká, jest patrné.
b) Chválím hochy, jejichž opatrnost, jak jest patrné, jest veliká.

Quó animó fuisse Cartháginiěnsěs á. Rómánís superw
tós || putátis?

a) Jaké myslí že byli Kartaginšti, od Římanů přemožení, myslite ?
b) Jaké mysli byli podle vašeho domněni Kartagínští, přemožení

od Římanů?

0) Jaké asi mysli byli Kartag'inští, přemožení od Římanů?

*
Při překladu latinské vazby akusativu s infinitivem do češtiny si
veďte takto:
1. Vyhledejte >>podmětnýakusativ<< (t. j. latinský akusativ, který

jest podmětem té věty vedlejší, která jest vyjádřena v latině vaz
bou akusativu s infinitivem, v češtině pak některým z právě uve
dených způsobů překladu) a přeložte jej českým nominatlvem!
2. Vyhledejte příslušný latinský infinitiv a přeložte jej českým indi
kativem —- a to indikativem toho času a toho slovesného rodu,
ve kterém jest latinský infinitiv; gramatickou osobu a grama
tické čislo slovesa české vedlejší věty určí vám podmět ——
a k in
dikativu přidejte spojku >>že<<!

3. Přívlastkové přídavné jméno náležející k podmětu, přístavek pod
mětu a sklonný doplněk, náležející k podmětu vedlejši věty, uveď
te ve shodu s podmětem podle pravidel známých z české skladby!
4. Někdy lze latinskou řídicí větu do češtiny přeložiti vloženou větou

[narrant : jak vypraVUji;putó : myslím, tuším; cónstat : jak
jest známo; a j.];
v tom případě se latinská vazba akusativu s infinitivem do
češtiny přeloží českou samostatnou, nezávislou větou (bez spojky
»žeq).

5. Někdy lze latinskou řídící větu do češtiny přeložiti předložkovými
výrazy; na př.:
rěrum scriptórěs narrant : podle VYPPaVOVání
dějePiSCů;

putó : podle mého mínění;
putámus : podle našeho mínění;
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někdy lze přeložiti sloveso »putó<<českým přislovcem »asi<<;

v takovýchto případech se pak latinská vazba akusativu s infi
nitivem do češtiny přeloží českou samostatnou, nezávislou větou
(bez spojky »že<<).

6. Někdy lze při překladu do češtiny vyjmouti podmětný akusativ
latinský z vedlejší věty a vložiti jej do řídící věty, ovšem v při
slušném pádě, jak si toho vyžaduje české určité sloveso řídící
věty;
(viz v uvedených příkladech: >>onašich vojínech říkají, že . . .a;
»O Ciceronoví jest mámo, že . . .<<;»domnívám se o svém příteli,
že . . ..<<;)

v tomto případě vazbu akusativu s infinitivem do češtiny pře
ložíme českou vedlejší větou, kterou uvedeme spojkou »že<<_

Poznámka:

Připomínám,že nelze vždy užíti všech zde uve

dených způsobů překladu latinské vazby akusativu s infinitivem
do češtiny. Při překladu latinské vazby akusativu s infinitivem do
češtiny se vždy rozhodněte pro ten způsob překladu, který v daném
případě jest nejvhodnější v duchu českého jazyka!
Pro cvičení připojuji ještě několik příkladů, na nichž vyzkoušejte,
zdali jste dobře porozuměli návodu k překladu latinské vazby aku—
sativu s infinitivem do češtiny.

*

1. Sócratem omm'um Athéniěnsžum sapientissimum fuis
se || existžmó.

Myslím, že Sokrates byl nejmoudřejší ze všech Athéňanů.
O Sokratovi myslím (se domnívám), že byl nejmoudřejší ze všech
Athéňanů.
Sokrates byl, myslím, nejmoudřejší ze všech Athéňanů.
Sokrates byl, jak se domnívám, nejmoudřejší ze všech Athéňanů.
Podle mého mínění Sokrates byl nejmoudřejší ze všech Athéňanů.

2. Latróněs iúrávěrunt || sě nunquam in žllá regióne fuisse.
Lupiči přisáhli, že nikdy nebyli v oné krajině.
Lupiči, jak přisáhli, nikdy nebyli v oné krajině.
Podle vlastní přísahy lupiči nikdy nebyli v oné krajině.

3. Philippum, Macedonum rěgem, rébus gestžs et glóriá ll
scžmus !!á ňlžó suó superštum esse.
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Víme, že makedonský král Filip byl překonán od svého syna činy
a slávou.
Makedonský král Filip byl, jak víme, od svého syna překonán
činy a slávou.
O makedonském králi Filipovi víme, že byl překonán od svého
syna činy a slávou.

4. Tě žžsdem rěbus, qužbus mě ipsum commověrí || existimó.

Domnívám se, že se ty dáváš dojmouti týmiž věcmi, kterými já
sám [se dávám dojmoutů.
Ty se, myslím, dáváš dojmouti týmiž věcmi, kterými já sám.
Ty se podle mého mínění dáváš dojmouti týmiž věcmi, kterými
já sám.

5. Ciceró nón dubitat dicere || Pompeium rěgnž nón minus
avidum fuisse quam Caesarem.
Cicero neváhá říci, že Pompeius byl neméně žádostiv královské
moci než Caesar.
Pompeius byl, jak Cicero neváhá říci, neméně žádostiv královské
moci než Caesar.

47. úloha. — Přeložtedo češtiny! — (Vizstr. 446!)
1. Persárum cópiás pugná Salamžm'á et Plataeěnsi ab
Athěnžěnsibus et plúrimžs Graeeiae cžvitátžbus superátás
esse || scžmus. — 2. Quis žgnórat || Athéniěnsžum civitátem
á Pericle, viró sapientissžmó, administrátam esse? — 3.
Themžstoclěs vir ěloquentžssžmus peritissimusque belli
fuz't; eum žn pugná Salamžm'á Athéniěnsium ducem fuis
se IIcónstat. — 4. Belli glóriam Alexandri, rěgz's Macedo
num, máximam fuisse || legžmus. — 5. Hěrodotus nar
rat || máxžmós exercitůs á Xerxe, rěge Persárum, ex Asiá
žn Európam tránsportátós esse. — 16. Thersitěn, virum
humillžmum, homžnem pessžmum, fuisse mílitem ignávžssž
mum || Homěrus džez't.— 7. Magister narrábat || Lůcullum,
vžrum džvitiss'imum, vžllás pulcherrimás in amoem'ssimžs
partibus Campám'ae sibž aedificávisse. — 8. Scitis - ne || si
tum urbžs Pragae pulcherrimum esse, pulchriórem quam
situm ceterárum ferě omnžum urbžum Európae? — 9. N61%
dicere || ěventlun pugnae máximě dubium et incertissimum

_4o4_

esse! — 10. Germáni putábant || Rhěnum et Dánuvium
omm'um fluviórum látissimós esse. — 11. Nólžte existi
máre || pulcherrima semper esse rárissima. — 12. Utžnam
sežrětis || príncipia multárum rerum saepe difficillima

$$$

13. Vžrtútem ex m'ró appellátam esse scžmus. — 14.
Nůntiž narrant multós mžlitěs in proelió vulneratós esse. —
15. Est-ne věrum á mažóm'busmáximá fortitúdžne pugná
tum esse, ut patria libera esset? — 16. Scitis-ne, mžlžtěs,
vós ducžs virtůte ex magnó peržeuló servátós esse? — 17.
Fábula narrat cervum celeritáte crůrum graežlium ex pe
rieuló servátum esse. — 18. Incendia magna saepe parvá
scintz'llá exoitáta esse cónstat. — 19. Alexandriam, oppi
dum Aegyptž frůgžferae, ea: nómine Alexandrž, r'e'gz'sMace

donum, appellátam esse sežmus. — 20. Mortem imperátóris

Caroli IV. (: quártž), patris patriae, á maióm'busnostris
džů děplórátam esse legimus. — 21. Núntiátum est ducem
in proelz'ógraviter vulnerátum nón procul ab eó loeó, quó
animam effláverat, humátum esse. — 22. Ducěs exercžtús
nostri dónis magnžs á senátů dónátós esse nótum est. —
23. Rómulum et Rěmum á pástóribus ěducátós esse apud
Livium legimus. — 24. Malta oppida bellžs vástáta esse
soimus. — 25. Preeěs vestrás ab amžeis (mežs) nón repu
diátás esse spěró. — 26. Impetum hostžum á eópžžsnostris
própulsátum esse ežvěsexistžmant. —

Přeložte do latiny!
1. Římské legie přitáhnou1 až k Labi a přemohoul Germany. —
2. Jsme zdrávi, otužujeme-li se2. —- 3. Kéž by vojínové vyvázli vůd
covou ostražitosti z nebezpečenstvi! —-4. Budete-li zanedbávati vědy
a umění, sami sobě uškodite (budete škoditi). — 5. Na podzim květy
stromů uschnou3 a opadnou3. — 6. Zítra ti4 pošlu“ dopis, jejž píši.
——7. Římští konsulové vystupovali na foru s dvanácti liktory. _—

Poznámky k překladu do latiny:
1.) Praesens historicum (str. 291); ve smyslu: »přitáhli<<,>>pře
mohli<<,»postavil<<.— 2.) :svá. těla (str. 399). —- 3.) Futurum I.
— 4.) = k tobě. ——5.) inútc'lis, e. — 6.) V lat. je vazba 2 akus.
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8. Jest známo, že pošetilec (pošetilý člověk) často maří krátké ho
diny života neplodnýmis snahami. — 9. Kéž vždy dobří občané slouži
vlasti, která jest společnou rodičkou nás všech! ——10. Ctihodné
panny (bohyně) Vesty a římští rytíři v divadle seděli v prvních řa
dách čestných sedadel. — 11. V posvátném háji byly tři oltáře. -—
12. Vojevůdce postavi1 čtyři legie dvě stě (dvoj)kroků od města. —
13. Ostrov Sicille byl úrodný; a proto Kato Sicilii6 nazval obilní6
sýpkou6 Římanů. -— 14. Láska7 k vlastiS byla pokládána od staro
věkých národů za7 nejvyšší ctnostf. — 15. Souditi o budoucích věcech
jest nesnadné. — 16. Velmi těžké (nesnadné) jest snášeti žízeň. —
17. Rodná země“ [jest] drahám. -— 18. Kdybys byl nevinen, nebyl
bys trestán. — 19. Sova jest pták podivného zjevuu; denní12světlo
jest očím sovy nepříjemné, ale v noci bystrost jejich očí jest veliká;
a proto se sova ve dne oddává spánku, v noci vyhledává potravu. -—
20. Pohled na nepřátelea naplňuje strachem zbabělé vojínym. ——

Jak vhodně někdy lze přeložiti
latinský superlativ se substantivem
|

do češtiny.
: (nejučenější, velmi učený muž).

Homó doctissimus (

—_-veliký učenec.

- . .
Homo mendaclssunus

: (nejlživější člověk).
( : veliký lhát—„_

mas adversissimaeí ; ážššžfšříššťššží
Maecenátí (dat.) amícissimus: největší přítel Maecenatův.
Rómán'ís(dat.) inimícissimus: nejhorší nepřítel Římanů.
Unus omnium stultissimus : (jediný ze všech nejpošeti
lejší) : největší bloud na světě.
Ne secundissimís quidem rěbus (abl.) : ani v největším
štěstí.
(1, 131, 132; II, 36). — 7.) V lat. je vazba 2 nomin. (II, 36, 37, 38).
8.) V lat. je genit. předmětný, obiectz'vus. — 9.) solum, %,n. ——10.)

: sladká. — 11.) Ablativ vlastnosti, abl. qualitatis. ——
12.) Genit. sg.
——
13.) : mysli zbabělých vojínů (str. 399).
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Stupňování přídavných jmen:
Odchylky.
Nepravidelné stupňování.
1. Složená adjektiva končící se V >>-dicus,-ficus, -vo|us<<tvoři kom

parativ a superlativ tak, jako by se končila v »-dicěns, -ficěns, -vo
Iěns<<; na př.:

maledicus, a, wm, zlolajný, utrhačný, pomlouvačný;
maledicentior, mledicentius, zlolajnějši; (* maledycencijor);
maledicentissimus, maledicentissima, maledicentissimum, nejzlo
lajnějši;
magnificus, a, um, velkolepý, skvělý;

mgnificentior, magnificentius, skvělejši;
magnificentissžmus, magnificentissima, magnáficentiss'imum, nej
skvělejší;

*

benevolus, a, um, laskavý, dobromyslný, oddaný, příznivý;
benevolentior, benevolentius, laskavě-jší;
benevolentissimus, benevolentissžma, benevolentissimum, nejlaska
vějši.

*

2. Adjektiva egěnus a próvidus tvoří komparativ a superlativ

takto:

egěnus, a, um, nuzný, trpící nedostatek;
egentžor, egentius, nuznějši;
egantissimus, egentissžma, egentissimum, nejnuznějši;
próvidus, a, um, prozíravý, starostlivý, pečlivý, opatrný;
próvidentior, próvidentius, prozíravější;
prótňdentissimus, próvidentissima, próvidentissimum, nejprozíra
vějši.

*

3. Dvě v positivu nesklonná. adjektiva frúgi a něquam tvoři kom

parativ a superlativ takto:
frůgi : řádný, -á.,-é; hodný, poctivý, hospodárný, šetrný;
frúgálior, frůgálius, řádnějši;
fmlgálissimus, frúgálissima, frúgálissimum, nejřádnější;
něquamzničemný, -á, -é; špatný; (1) position nesklonné);
něqm'or, něquius, ničemnějši, špatnější;
něquissimus, něquissžma, něquissžmum, nejšpatnějši, nejničem
nější.

*
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| Slovník k 48.—50. úloze. |
aedificium, ii, n., (I, 424), stave
ní, budova; dvůr, dvorec
aostimó, áre, dvi, átum, 1., a)
odhadovati, ceniti; b) ceniti,
vážiti; souditi, posuzovati; c)
vážiti si (něčeho), uznávati
(něco); d) pokládati (za ně
co), souditi; amicitiam ex com
modó aestimáre, ceniti, posu
zovati přátelství podle prospě
chu
alligó, áre, dvi, átum, 1., a) při
vazovati, uvazovati; b) (o rá
ně:) obvazovati; c) svázati,

spoutati; d) vázati, poutati;
zavázati ; upoutati (zákony,
slibem, mravni povinnosti)
arduus, (I, 260; II, 148); rěs ar
duae, neštěstí
beneficus, a, um, dobročinný, ú
služný, ochotný; (beneficen

tior, beneficentissimus);

(II,

407)
benevolus, a, um, (II, 407)
běs; dat. a abl. plur. búbus, (I,
344, 345)

canó, ere, cecini, cantátum, 3.,
(I, 334); (o věštbách:) pěti,
prorokovati, věštiti
certus (I, 334) alicuius rei, (jsa)
jist něčím; jsa přesvědčen o
něčem; dobře zpraven o něčem
Comenius, ii, m., Jan Amos Ko
menský, biskup Jednoty česko
bratrské, (naroz. 20. března
1592, zemřel 15. listopadu 1670
v Naardenu). Komenský v dě
jinách lidstva zastupuje čestně
náš národ jako největší syn

v 17. století a jako světlý zjev
snah míru a vědy uprostřed
hlomozného ryku třicetileté
války. Jeho vychovatelské ná
zory daleko předstihuji svou
dobu, jsou červánkem stoleti
budoucich a jeho vševědné ná—

zory ukazují ideál, ke kterému
lidstvo vždy směřovalo a bude
směřovati. Na půldruhéhosta
jeho velikých děl i menších
spisků ukazuje, že Komenský
byl pracovník neúmorný a ne
únavný.
commentárius, ii, m., a) zápisek,
záznam, náčrt, denik; proto
kol; b) (plur.:) písemné zá
znamy, paměti, zápisky. —
Gaius Julius Caesar sepsal
Commentarii dě belló Gallicó
v 7 km'hách r. 51 př. Kr., (Pa
měti o válce gallské, Paměti
o válce s Gally), v nichž líčí
události let 58 až 52 př. Kr.
v Gallií za vojenského tažení,
které podnikl do Gallie, Bri
tannie a Germanie.
conciliáre, (II, 52); societátem
conciliáre, sjednati, uzavřiti
spolek
condemnó, áre, ávi, átum, 1., a)
(na soudě:) odsouditi, uznati
vinným, shledati vinným; b)
způsobiti, přivoditi odsouzeni
obžalovaného; c) (všeobecně) :
odsuzovati, viniti; (aliquam
alicuius rei condemnáre); (ci
vem capitis condemnáre, obča
na odsouditi hrdla, k smrti)
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oondímentum, 5, n., kořeni
cónsídó, ere, cónsědi, 3., a) posa

zovati se, usazovati se, useda
ti; b) zasednouti na soud; o)
(o vojsku:) usaditi se, (polem)
se položiti, zastaviti; d) (trva
le) se usaditi, usídliti se; a)
sesazovati se, slehati se, tra
titi se, propadati se; f) usazo
vati se, ochabovati, ulevovati,

ustávati

continuó, áre, dvi, átum, 1., a)
přiřad'ovati, družiti, spojovati;
b) ěim'ti nepřetržitým, dále ko
nati; pokračovati (v něčem);
iter c., pokračovati v cestě
Corinthií, Corinthžórum, m., Ko
rinťané, Korintšti, (obyvatelé
města Korinta; I, 391)
děfatígó, áre, dvi, átum, 1., una

viti, utrmáceti; děfatígátus,
unaven(ý),
umdlelý, vysí
len(ý)
děseró, ere, děserui, děsertum, 3.,

a) opouštěti (řadu); (zrádné)
opouštěti, zůstavovati, vydá
vati v šanc, zrazovati; b) (ve
vojenství: ) zběhnouti (od voj
ska); c) opouštěti, zanecháva
ti, opomenouti, zanedbávati;
officium d., zpronevěřiti se,
nedostáti povinnosti; nón dě
serere sésě, neopouštěti sebe,
nepozbývati mysli, nezoufati
sám nad sebou
dímicáre proelió, (II, 69); dě ali
quá ré d., bojovati o něco (t. :|.
za dosažení něčeho); pró ali
quá rě d., bojovati za něco,
pro něco (t. j. k ochráněni ně
čeho)

diůturnus, a, um, (diuturnus ),

dlouho trvající, dlouhý; trvalý,
trvanlivý
fátum, %,n., a) výrok boží; před—

pověď, věštba; b) boží ustano
veni, dopuštění; vůle, příkaz;
c)
(nezměnitelný)
o s 11d,

sudba;

světový řád; d) úděl,

určeni, povoláni; e) úděl živo
ta; věk, život; f) konec života,
smrt; g) neblahý osud, ne
šťastný osud, zlý osud; ne—
štěstí, bída, záhuba, zkáza
flágitiósus, a, um, chlípný; ne
řestný; hanebný, ohavný, mrz
lký, ničemný, nestoudný; po

tupný
foedus, eris, n., a) smlouva, ú
mluva; b) spolek, svazek; c)
podminka (smlouvy, svazku) ,
d) ustanoveni, stanovy, naři
zení, rozkaz, řád
frígus, oris, n., a) zima, mráz,
chladno, chlad; b) chládek; c)
ochlazení (přílišného nadšeni) ;

d) studenost (: nečinnost,
malátnost); e) chladné přijetí;
chladnost
Herculěs, Herculis, m., Herkules.
——
V římském

bájesloví

nej

rozšířenější pověst byla o ja
kémsi rekovi, jejž — podle
řeckého hrdiny Heraklea —
nazývali Herkulem. Byl to do
máci genius, jenž přemáhal
obludy, ochraňoval přírodu a
dával požehnání a bohatství.
Když byl ztotožněn s řeckým
hrdinou Heraklem, byly o něm
vypravovány tytéž pověsti ja
ko o Herakleovi. Řecký hrdí
na, heros Herakles byl poklá
dán za syna Zevova (v řím.
bájeslovi Jovova) a Alkmény,
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dcery mykénského krále Elek
tryona. Po celý život Herakles
trpěl hněvem bohyně Hery

roznítiti, vznititi; d) (passiv. :)

jablka ze zahrady Hesperidek;

407)
maledicus, a, um, (II, 407)
malevolus, a, um, zlovolný, ne
příznivý, zlomyslný; (male

incedor,i: vzplanouti

iterum atque iterum, (II. 305).
(: Junony), manželky Zevo
opět a opět, opětovně
vy. Na rozkaz Eurysthea, krá— Iůstinus, %,m., Marcus Junianus
J ustinus, (žil asi v r. 150——200
le v Mykenách, Herakles vy—
konal 12 slavných prací: 1.
po Kr.), pořídil výtah z Vše
přemohl nemejského lva; 2.
obecných dějin Pompeia Troga
usmrtil lernejskou laň; 3. při
>>Hístoriae Philippicae<< (tyto
nesl eryrnantského kance do
dějiny byly vypsány ve 44 kni
Mykén; 4. přinesl kerynejskou
hách); z tohoto velikého díla
laň do Mykén; 5. pobil a za
máme pouze suchopárný výtah
J ustinův.
hnal stymfalské ptáky; 6. vy
čistil stáje elidského krále Au luxuriósus, a, um, a) bUJ'ný; b)
geie; 7. přivedl krétského býka
nemirný, přílišný, nezřízený;
do Mykén; 8. zkrotil Diome
c) marnotratný, rozmařilý,
rozkošnický, zhýralý, prosto
dovy koně; 9. přinesl do My
kén pás Hippolyty, královny
pášný; d) přepychu milovný,
Amazonek; 10. zabil obra Ge
nádhery milovný; e) (0 vě
cech:) nádherný
ryona a přivedl do vlasti jeho
stáda skotu; 11. přinesl zlatá magnificus, a, um, (I, 293; II,

12. přinesl z podsvětí trojhla
vého psa Kerbera. Vykonav
tyto práce, stal se v pověsti
lidu největším hrdinou, jehož
duše byla přijata všemi nebeš
ťany na Olymp, kdež se s He
raklem smiřila i bohyně Hera
a dala mu za choť spanilou
Hebu. Při této svatbě Hera
kles po prvé požil ambrosie,
stal se nesmrtelným a věčně
jsa mlád žije v nebeských roz
koších.
impróvidus, a, um, a) nepředví
dajicí, netušící; b) neprozira

vý; c) neopatrný, nestarajíci

se (o někoho, o něco); bez

starostný
incendó, cre, incendi, žncěnsum,
a) zapáliti, spálíti; b) osvětlo
vati, ozařovati; c) (o vášníoh:)

volentior, mlevolentissimus );

(II, 407)
mancipium, ii, n., a) formální
koupě; b) právo majetku; c)
(předmět nabytý formální
koupí), otroci; dobytek
medius, (I, 374); mediá nacte,
o půlnoci
můnificus, a, um, dobročinný,
štědrý; (múnifžcentior, múm'
ficentissžmush (II, 407)
něquam, (nesklowné), (II, 407)
něquitia, ae, f.. 3) ničemnost,
špatnost; b) lehkomyslnost,
marnotratnost;
c) ' bujnost,

zhýralost;

(druhotvar

podle

V. deklinace: něqwitiěs, ne'qui

tiší, f.)
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nox, (I, 320); media nacte, opůl
noci
omen, ómim's, n., a) znamení,
předzvěst; b) zlé, neblahé, ne
příznivé znamení; o) příznivé
proroctví, blahopřání
per, (II, 354); per núntiós mln
tiáre, oznámiti po poslech
Pisa, ónis, m., Piso, (římské cog
nomen v rodě Kalpurniú); z
rodu Kalpurniů (gěns Calpur
nia) byli nejznámější: C. Cal
purm'us Pisó, konsul r. 180 př.
Kr., navrhovatel zákona 0 ne
zákonném ucházení se o úřady
(léx Calpurnia dě ambitú);
tribun lidu r. 149 př. Kr. L.
Calpurnius Písó Frůgi, jenž
navrhl zákon o vydírání peněz
(lěa: Calpurnia dě repetund'zs) ;
tchán Gaia Julia Caesara L.
Calpurnius P'zsó Caesóm'us, je
hož dcera Kalpurnía byla Cae
sarovou manželkou
praetor, óris, m., (I, 321), prae
tor. —- R. 367 př. Kr. vymohli

tribunové lidu Licius Stolo a
Sextius Lateranus po deseti
letém boji na patricíích zákon,
jímž byl zjednán plebejům pří
stup ke konsulátu; za to byla
konsulská moc oslabena od
loučením soudnictví ve věcech
sporných; soukromoprávní iu
risdíkce byla svěřena novému
patricijskému úředníkovi, jenž
byl nazván praetor. Již po 30
letech se praetura stala pří
stupnou také plebejům. R. 242
př. Kr. byla zřízena druhá
praetura; dosavadnímu prae
torovi (praetor urbánus) po

nechány jen spory občanů, no
vě volenému druhému praeto
rovi přikázána soukromopráv
ná iurisdikce ve sporech, v
nichž byli účastni neobčané
(spory mezi neobčany, spory
mezi občanem a neobčanem);
druhý praetor nazván »prae
tor, qui inter civěs et peregrí
nós žús dicit<< nebo »praetor

peregrínusa. Když Římané zís
kalí území ležící mimo Italii,
ukázala se další potřeba zřidíti
praetury, aby praetoři ovlá
dali a spravovali získané úze
mí. Snad r. 227 byl rozmnožen
počet praetorů o 2 (jednomu
dána správa provincie Sicilie,
druhému správa Sardinie &
Korsiky), po 2. punské válce

přibyly 2 praetury (praetor
pro provincii Přední Hispánii,
praetor pro Zadní Hispanii);
Sulla zvýšil r. 81 př. Kr. počet

praetur na 8, za císařství byl
počet

praetur

12 až

18. ——

Praetoři nastupujíce na úřad
vydávali edikt, v němž vyslo—

vili právni zásady, jimiž se
chtějí řídití při soudech. — Ve
sporech praetor věc vyšetřil,
vynesení rozsudku přenesl
obyčejně na stálé soudce, ale
vynesený rozsudek praetor
uváděl v platnost. — Když se
r. 149 př. Kr. počaly zřizovati
stálé soudní dvory, bylo řízení
jich svěřeno praetorúm.
privátus, a, um, a) soukromý; b)
náležející soukromníkovi, jed
notlivci; 0) osobní; domácí;
rodinný; u) všední, obyčejný
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počasi (od doby Caesarovy
i jindy) soudy se uchylovaly
do basilik, v nichž za tím úče
lem byly zřizovány tribunály,
a to buď v apsidách nebo, ne
bylo-li jich, na jednom nebo
obou koncích těchto budov; b)

própulsó, áre, dvi, átum, 1., od
rážeti, odvraceti; (o hladu:)

zaháněti

reconcilió, áre, dvi, átum, 1., a)
opět zjednati; obnoviti; b)
opět získati; smířiti, nakloniti
s1

tribunál. (jako místo soudu),

ruděns, entis, m., silný provaz,
lano
sacrificó, áre, dvi, átum, 1., obět
konati; obětovati (někomu ně
co, alžcui aliquá ré)
societátem (II, 7) cum aliquó fa
ció, činím, uzavírám spolek
s někým; spolčuji se s někým
sůs; dat. a abl. plur. subus, (I,

soud; o) (ve voj. táboře:) tri

bunálzřečniště a úřední mí

sto vojevůdcovo; (bylo zřízeno
z drnu na levé straně praeto
ria, s něhož vojevůdce řečnil
k vojínům, konal soudy a udě
loval odměny; zvalo se též
>>suggestus<<
); a) čestné místo

v divadelní orchestře, na němž
seděl úředník pořádající hry

344, 345)

Thěbání, órum, m., Thebané,
Thebští,
(obyvatelé města
Theb; I, 178)
Titus, i, m., Titus, syn Tita. Fla
via Vespasiana, římský císař
v r. 79 až 81, na vládu nastou
pil po svém otci; jako císař
byl dobrotivý a velikomyslný;
(amor et deliciae generis hu

Tyrus,

%, f., Tyros,

přímořské

město ve Foinikii, proslulé ob
chodem; pověstný byl tyrský
červcový nach, jímž byly bar
veny látky; podle pověsti Kar
tágo bylo osadou tyrskou
Verrěs, is, m., Verres, (římské
cognomen v rodě Korneliů);
mani)
nejznámější byl O'. Comělius
tribůnal, ális, n., a) tribunál, tri
Verrěs, propraetor na Sicílii r.
buna, (u Římanů vyvýšený,
73—71 př. Kr.; po skončení
stupňovitý výstupek podoby
úřední činnosti byl od provin
čtverhrané nebo obloukovitě,
ciálů obžalován z vyděračství;
zhotovený z kamene nebo dře
zachovány
jsou Ciceronovy
va, na kterém seděli na kurul
soudní řeči proti Verrovi; Ver
ských křeslech soudní úřední
res byv odsouzen odešel do
ci, zvláště praetorové, při vy—
vyhnanství,
kdež zemřel r. 43
konávání svého úřadu. V Římě
př. Kr.
původně byl jediný tribunál
na konciliu; se vzrůstem soud— lama, ae, f., Zama, město v se
verni Africe, u něhož Scipio
nictví tribunálů přibývalo. Ve
zvítězil nad Hannibalem r. 202
směs stály na foru pod širým
př. Kr.
nebem. Toliko za nepříznivého

*
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ŠB. HODINA.
Ínfínitívus futůri.
Budoucí infinitiv.
V latině jest:
'
a) činný budoucí infinitiv (aktivní futurální infinitiv,
infinitivus futůri activi),
b) trpný budoucí infinitiv (passivni futurální infinitiv,
infinitivus futůri passivi).
Činný i trpný budouci infinitiv jsou tvary složené.
Čeština těchto tvarů nemá.

Ínfjnítívus futůrí activí.
Cinný budouci infinitiv.
Činný budouci infinitiv (infinitivus futúri áctivi) jest tvar slo
žený; skládá se z akusativu aktivního budoucího participia (singuláru
i plurálu maskulína, feminina a neutra) a z infinitivu pomocného
slovesa »esse<<.

V latině se činný budouci infinitiv nejčastěji vyskytuje ve vazbě
akusativu s infinitivem. Proto se na otázku: »Jak se překládá činný
budouci infinitiv do češtiny ?<<zpravidla odpovídá:

»Činný budouci infinitiv (infinitivus futúri áctivi) ve vazbě aku
sativu s infinitivem se do češtiny překládá aktivním indikativem
budoucího času českého slovesa t r v a c i h 0 nebo d o k o n a v é h o,
k němuž přidáme spojku >>že<<,
nebo některým ze způsobů překladu
uvedených na str. 401 a. násl.

Příklad:
laudáre,chváliti;
činné budoucí participium (participium futúri áctivi) :
(sing.:) laudátúrus, laudátůra, Zaudátúrum; (plur.:)
laudátůri, laudátúrae, Zaudátúra;
činný budoucí infinitiv (infinitivus futúri áctivi) :
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laudňtůrum esse, (sing. m.)

že (já) budu chváliti; že (ty)

,

budeš chváliti; že (on, ona, 0110)

bude chváliti,

laudátůram esse, (sing. f.)

A

%

chválíš;

laudatůrum esse, (sing. n.)
laudňtůró's esse, (plur. m.)
laudňtůrňs esse, (plur. f.)

nebo
že (já) pochválim; že (ty) po
že

(on, ona, ono)

PO—

i chválí;

A

rže (my) budeme chvaliti; že (vy)
budete chvaliti; že (oni,ony,ona)
budou chváliti,
nebo

%

že (my) pochválime; že (vy) po—
chválíte; že (oni, ony, ona) po—

laudňtůra esse, (plur. n.)

k ChVálÍ.

O tom, kterou gramatickou osobou se do češtiny přeloží latinský
aktivní budouci infinitiv, rozhoduje podmět, který jest ve vazbě
akusativu s infinitivem v akusativu.
Pamatujte, že participium, které jest části latinského činného
budoucího infinitivu, jest ve vazbě akusativu s infinitivem v akusa
tivu a že se shoduje i v rodě i v čísle s podmětem, který jest ve
vazbě akusativu s infinitivem v akusativu.

Příklady:
Scís || mě (podmět) laudátů
rum esse (inf. fut. activ.),
(particip. je v muž. ro
dě). —

Víš, že (já) [O muži, hocha

vi, starci a p.] budu chvá
liti, (nebo:) že (já) po
chválím. —
Scís || mě (podmět) laudátů— Víš, že (já) [o ženě, divce a
ram esse (inf. fat activ.),
p.] budu chváliti, (nebo:)
(particip. je v ženském
že (já) pochválím. —
rodě). —
Seió ll tě (podmět) laudátů Vím, že (ty) [O muži, ho
rum esse (inf. fut. activ.),
chovi, starci a p.] budeš
chváliti, (nebo:) že (ty)
(particip. je v muž. ro
dě). —
pochválíš. —
Sció Iltě (podmět) laudátů
Vím, že (ty) [O ženě, dívce
ram esse (inf. fat. act.),
a p.] budeš chváliti, (ne
particip. je v ženském ro
bo:) že (ty) pochválíš. —
dě). —
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Vím,že (on) [t. j. muž, hoch
a p.] bude chváliti, ( ne
bo:) že (on) pochválí. —
Sció || eam (podmět) laudá Vím, že (ona) [t. j. žena,
tůram esse (inf. fut.
dívka a p.] bude chváliti,
act.). —
(nebo:) že (ona) pochvá
lí. —
Sció || nós (podmět) Iaudi Vím, že (my) [a mužích,ho
tůrós esse (inf. fut. act.),
šich a p.] budeme chváli
(particip. je v muž. ro
ti, (nebo:) že (my) po
chválíme. —
dě). —
Sció || nós (podmět) Iaudi Vím, že (my) [o ženách,
tůrás esse (inf. fut. act.),
dívkách a p.] budeme
chváliti, (nebo:) že (my)
(particip. je v ženském
rodě). —
pochválíme. —
Sció || vós (podmět) laudá Vím, že (vy) [a mužích, ho
tůrós esse (inf. fut. act.),
šich a p.] budete chváliti,
(nebo:) že (vy) pochválí
(particžp. je v mužském
te. —
rodě). —
Sció || vós (podmět) laudň Vím, že (vy) [o ženách, dív
tůrás esse (inf. fut. act.),
kách a p.] budete chváli
ti, (nebo:) že (vy) po
(particžp. je v ženském
chválíte. —
rodě). —
Sció Ii eós (podmět) laudá— Vím, že (oni) [t. j. muži,
tůrós esse (inf. fut. act.),
hoši a p.] budou chváliti,
(nebo:) že (oni) pochvá
(particip. je v plur. muž.
lí. —
rodu jako podmět). —
Sció || eás (podmět) laudňtů Vím, že (ony) [t. j. ženy,
rás esse (inf. fut. act.),
dívky a p.] budou chváli
ti, (nebo:) že (ony) po
(partžcžp. je v plur. žen.
chválí. —
rodu jako podmět). —
Sció || eum (podmět) laudá

tůrum esse
act.). —

Poznámka:

(inf. fut.

Činný budouci infinitiv se stručně píše (na př.

slovesa >>laudáre<<)takto:

»Iaudátůrum, uram, úrum, úrós, úrás, úra esse<<,
správně pak vysloviti by se mělo: »laudátúrum esse, laudáturam
esse, laudátúrum esse, laudáturós esse, laudátúrás esse, Zaudátura
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esse<<, t. j. v pismě i při vyslovování měl by se připojiti infinitiv
))6888“

ke každému tvaru činného budoucího infinitivu;

s tručnost

pro

však i v pismě i při vyslovování klademe infinitiv

>>esse<<
jen jednou, a to na konec za všemi participiálnimi

tvary.

Úloha. —-Utvořte činný budouci infinitiv sloves: »vocáre, amáre,
appelláre, ěducáre<<!

vocáre, v ola t i; particip. fut. act.: vocátúrus, vocátúra, vocátúrum;
icnf.fut. activ.: vocátúrum, úram, úrum, úrós, úrás, úra esse : že
budu volati, že zavolám; že budeš volati, že zavoláš ; atd.;
amáre,milovati; particip. fut. act.: amátúrus, amátúra, amá
túrum; inf. fut. activ.: amátúrum, úram, úrum, úrós, úrás, ůra
esse : že budu milovati; že budeš milovati; "atd.;
appelláre,naz ý vati; particip. fut. act.: appellátúrus, appellátúra,
appellátúrum; inf. fut. activ.: appellátůrum, appellátúram, appel
látúrum, appellátúrós, appellátúrás, appellátúra esse : že budu
nazývati, že nazvu; že budeš nazývati, že nazveš; atd.;
ěducáre, v y c h o v á.v a t i; particip. fut. activ.: e'ducátúrus, ěducá
túra, éducátúrum; inf. fut. activ.: ěducátůrum, úram, úrum,
úrós, úrás, úra esse : že budu vychovávati, že vychovám; že
budeš vychovávati, že vychováš; že bude vychovávati, že vychová;
atd.
Sloveso >>sum,esse :

túra, futúrum;

jsem, býti<<:particip. fut. act.: futúrus, fu—

inf. fut. act.: >>
futúrum esse, futúram esse, futúrum esse, futúrós
esse, futúrás esse, futúra esse : že budu, že budeš, že bude, že bude
me, že budete, že budou<<.

8053 || mě futůrum esse žn

dustrium. —

Scžs || mě futůram esse in
dustržam. —
Scžmus || nostrum exercitum

Víš, že (já) budu přičinlivý;
(o muži, hochovž a p.). —
Víš, že (já.) budu přičinlivá;
( o ženě, dívce a p.). —
Víme, že naše vojsko bude
statečné. —
Vím, že vzpomínka na ne
štěstí ve štěstí časem bu
de příjemná. —

futůrum esse fortem. —
Sció || rerum adversárum
memoriam žn rébus secun
džs žnterdum žůcundam
futíiram esse. —
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Existimó || itinera žnregióne
asperá hžeme difficz'lióra

Myslím, že cesty v nerovné
krajině v zimě.budou (ne

Parentěs

né než v létě. —
Rodiče milují děti; vím, že

quam aestáte futůra esse.
liberós

amant ,'

sció ll eós lžberórum sem-

snadnějšíz) méněschůd
(oni) vždy budou pamět—

per memorěs futůrós esse.
livi dětí. —
Putó || litterás tuás nóbžs Domnívám se, že tvůj dopis
semper grátás futůrás
vždy nám bude milý. —
esse. —

$
[48.

úloha.

Přeložtedo češtiny! — (Vizstr 448!)

1. Dux victóriam dě hostibus reportábit. — Ducem
victóriam dě hostibus reportátůrum esse ii spěrámus. ——
2. Milžtěs nostri fortžter pugnábunt. — Civěs spěrant llmi

litěs nostrós fortiter pugnátůrós esse, ut patria nostra l'
bera sit. — 3. Vós hodiě iter vestrum, amici, propter frigus
nón continuábitis. — Spěrámus || vós hodiě iter vestrum
propter fržgus non continuátůrós esse, amici! — 4. Rěrum
scriptórěs narrant | Rómánós cum Hannibale septendecim
annós graviter dímicávisse; Rómánž nón putábant |!sě tam
diů cum Hannibale dímicátůrós esse. — 5. Optó, ut aequam
mentem fin rěbus arduis servětis, amici, et spěró || vós
aequam mentem žn rěbus arduis servátůrós esse. — 6. Sci
mus || vós superbiam vitátůrós esse, ně superbž appellěminí.
— Scžěbámus || vós superbžam vítátůrós esse, ně superbž
appellárěminí.
' 7. Amíci amicitiam ex commodó aesti
mantěs 'vóbis gráti nón erunt. — Amícós amžcžtz'amex
eommodó aestimantěs vóbis grátós futůrós esse || nón
putó. — 8. Discipulž in erróre nón persevěrábunt. — Ma
gister spěrat || discipulós žn erróre nón persevěrátůrós esse.
— 9. Rómáni diů děnúntiábant || sě Cartháginem expugná
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tůrós esse. — 10. Scio || nihil tibi et nóbžs omnibus cárius
futůrum esse quam patriam. —
11. C. (: Gážó) Iulió Caesari futůra caeděs multžs ómž
nžbus děnůntiáta est. — 12. Helvětiž ě finibus suis migrň
tůrí oppida omnia, vžcósreliquaque aedificia privátu incen
dunt. — 13. Praetor Rómánus iůdicátůrus in tržbúnáli cón
siděbat. — 14. Lacedaemonii dě žmperió cum Athěnžěnsi
bus dímicátůrí cum Corinthižs et Thébánis societátem fa
ciunt. — 15. Měns hůmána fátž sortžsque futůrae neseia
est. — 16. Cioónžae žn oalidiórěs terrás ávolátůrae žn
unum loeum eongregantur. —
17. Amíci preoěs vestrás nón repudz'ábunt. — Amícós
precěs vestrás nón repudiátůrós esse ll spěró. —-18. Exer
citus noster impetum hostium própulsábžt. — Omněs boni
civěs crědunt || exercitum nostrum impetum hostium pró
pulsátůrum esse. —
19. Opttmi viri nostri dabant operam, ut nóbis libertás
reconcilžárětur. — 20. Hoo unum vós óró, ně žn per-iculó mě
děserátfis. — 21. Avus imperám't, ut puerž parvam ltntrem
rudentž (ablat.) ad ržpam allžgárent. — 22. Liber-íChristia
nórum Deum órant, ut parentěs servet; Deum órábant, ut
parentěs serváret. — 23. Sció || tě semper optávisse, ut
á bonžs laudárěržs et amárěržs; optás-ne etiamnunc, ut
á bonžs lauděržs et aměris? Si bonus essěs, á bonžs laudá
rěržs et amárěris. — 24. Nóbis persuásum est ]]vós semper

cůrátůrós esse, ut patria nostra potěns et clára sit. —
25. Mulier quaedam ancžllás dormientěs ad opus excitá
bat, cuml cantum galli audiverat. Ancillae diuturnó labóre
defatígátae gallum necávěrunt. Tum autem sors eárum
miserržma erat. Domina enim nón oerta temporis saepe
iam mediá noete eás excitábat. —

*
' : kdykoli.
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30. HODINA.
Ínfín'ítivus futůrí passiví.
Trpný budouci infinitiv.
Trpný budouci infinitiv (infinitivus futúri passivž) jest tvar slo
žený; skládá se z nesklonného supina & z passivniho infinitivu >>íri<<.
(P 0 z n a m k a: Infinitiv >>iri<<
jest passivni présentni infinitiv
slovesa

>>eó,ire<<= :>jdu, jiti<<.)

Čeština nemá, trpného budoucího infinitivu.
V latině se trpný budouci infinitiv vyskytuje ve vazbě akusativu
s infinitivem.
»Jak se překládá trpný budouci infinitiv?<<
>>Trpny'budouci infinitiv ve vazbě akusativu s infinitivem se do
češtiny překládá trpným indikativem-budoucího času slovesa t rv a
c ih 0 nebo d o k o n a v ě h o, k němuž přidáme spojku

>>že<<,
nebo

některým ze způsobů překladu uvedených na str. 401 a násl.

Příklad:
laudáre, chváliti; s u p i n 11m: laudátum;

trpný budoucí infinitiv: laudátum írí ::

ž e (já)

b 11d u

že (ty) budeš

>(po)chvá1en,-a,-o,

ž e (on, ona, ono) b u (1e

že (my) budeme
]
\(po)chváleni,-y,-a.
že (oni,ony,ona) budou!

že (vy)budete

O tom, kterou gramatickou osobou se do češtiny přeloží latinský
trpný budouci infinitiv, rozhoduje podmět, který jest ve vazbě aku
sativu s infinitivem v akusativu.
Pamatujte, že s u pinu m, které jest součásti trpného budoucího
infinitivu, jest tvar n e s k 1o n n ý.

*

Úloha. — Utvořte trpný budoucí infinitiv (žnfžnžtz'vus
futůrž passžvž) sloves: »vocáre, amáre, appelláre, ěducá
Tea!
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vocáre,volati;

supinum: vocátum;

infinitiv fut. passiv.: vocátum irí _“ že (já) budu volán, (-a, -0)
[nebo:] zavolán, (-a, -o); že (ty) budeš volán, (-a, -0) [nebo:]
zavolán, (-a, -o); atd.;

amáre,milovati;

supinum:amátum;

infin, fut. passiv.: amátum irí : že (já) budu milován, (-a, o-);
že (ty) budeš milován, (-a, o-); atd ..... že (oni, ony, ona) budou
milování, (-y, -a);

appelláre,nazývati;

supinum: appelldtum;

infin. fut. passiv.: appellátum írí : že (já) budu nazýván, (-a, -0)
[nebo:] nazván, (-a, -o); že (ty) budeš nazýván, (-a, -0) [nebo:]
nazván, (-a, -o); atd.....
že (oni, ony, ona) budou nazýváni,
(-y, -a) [nebo:] nazváni, (-y, -a);

ěducáre,vychovávati;

supinum: ěducátum;

infin. fut. passiv.: ěducátum íri : že (já) budu vychováván, (-a,
-0) [nebo:] vychován, (-a, -o); že (ty) budeš vychováván, (-a,
-0) [nebo:] vychován, (-a, -o); atd ..... že (oni, ony, ona) budou
vychováváni, (-y, -a) [nebo:] vychováni, (-y, -a). —

*

Příklady:
Putó || mě (podmět) vocá
tum irí (inf. fut. pas
sžv.). —

Putó || tě (podmět) vocátum
ír'l'. —

Putó || cum (podmět) vocá
tum írí. —
Putó || eam (podmět) vocá
tum írí.
Putó || nós (podmět) vocá
tum iri. ——

Putó || vós (podmět) vocá
tum írí. —
Putó || eós (podmět) vocá
tum írí.
Putó || eás (podmět) vocá
tum irí. —

Myslím, že (já) budu volán,
(volána, voláno) (zavolán,
zavolána, zavoláno). —
Myslím, že (ty) budeš volán,
(volána, voláno). —
Myslím, že (on) bude vo
lán (zavolán). —
Myslím, že (ona) bude vo
lána (zavolána). —
Myslím, že (my) budeme
voláni, (volány, volána) .—
Myslím, že (vy) budete vo
láni, (volány, volána). —
Myslím, že (oni) budou vo
láni (zavoláni). —
Myslím, že (ony) budou vo
lány (zavolány). —
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| 49. úloha. _ Přeložtedo češtiny! _ (Viz str. 4493)
1. Omněs homžněs post mortem

ab iu'dz'ce žústissžmó

iůdicábuntur. — Christiani crědunt i| omněs hominěs post
mortem ab iúdioe iústžssžmó iůdicátum ír'í. — 2. Libertás
populi nostri servábžtur. — Líbertátem populi nostri
servátum íri || spěrámus. — 3. Amicitia probitáte compa
rábitur. — Amícitiam probitáte comparátum írí || soitó! —
4. Sooii Catilinae á senátu condemnábuntur. — SocžžCati
linae nón ignórábant || sě á senátu Rómánó condemnátum
'írí. ——
5. Tu, Corioláne, á tržbůnžs plěbžs próditiónis acoů
sáberis. .——
Núntió tibi, Corioláne, tě a tribunis plěbz's pró
ditžónz's accůsátum írí. — 6. Comenius, m'r clárz'ssžmus,

oaněbat ||patriam nostram post longam annórum seržemlíbe
rátum iii.—7. Rómánž persuásum haběbant || omněs gentěs
á sě superátum íri. — 8. C. Iulius Caesar nón putábat llsě
žn oúriá á coniůrátžs necátum írí. — 9. Dux spěrat || hostěs
próflígátum írí et žn urbe magnum gaudium futůrum esse.
— 10. Ně hominěs žngrátž lěge žůdioáti sint, tamen omnibus
bonžs hominžbus persuásum est || illós vóoe populi iůdicátum
írí. — 11. Themistoclěs spěrábat || vžotóriá suá nón sólum
Athěnás, sed etiam tótam Graeciam dominátióne Persárum
líberátum

'ír'í. ——

ISO. úloha. _ (Viz.str. 4559
Úloha A: Přeložte tyto hlavní věty a změňte je ve věty
závislé na některém slovese (výraze) >>džcendž<<
nebo »sen
tžendž<<(str. 234, 235, 236) ; v závislosti se každá zde uve

dená věta změní ve vazbu akusativu s infinitivem. — (Slo
vesa dicendž et sentiendi : narró, spěró, nón žgnóró, oonstat

aj.)

'

1. Tel vir fortis eris, amžoe! — 2. Vós vžrž fortěs eritis,
amici! — 3. Mulier quaedam Pyrrhum rěgem magnó Zapide
neoávžt. — 4. Hae puellae ležae meae comitěs erunt. — 5.
Rómáni dis subus, búbus, om'bus sacrificávěrunt. — 6. [up
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páter búbus immolátžs plácátur. — 7. Hercules Iovz's fžlžus
fait; ežus vita labórum pléna fait. — 8. Mulierěs bene edu
cátae etiam lžberós bene ěducábunt. — 9. Cibž condimen
tum faměs, pótiónis sitis est. — 10. Páx belló parátur et

parábitur. —

11. Hannibal á senátů Cartháginžěnsz'um in Áfricam
revocátus apud Zamam cum Scipióne proelžó džmžcávžt.—
12. Galliae gentěs cum Rómánis dě salúte et dě Zibertáte
džmicátúrae societátem concžliávěrunt. — 13. Simuláta
vultú probitás něqužtia est duplex. — 14. Tyrum urbem džú
frústrá oppugnátam Alexander tandem expugnávžt. — 15.
Rěs půblica semper ab optimžs cžm'busadministrábžtur. —

*

Úloha B: Přeložte tyto věty do latiny!
16. Dareus oznámil Skytům po poslech, že zpustoši jejich území.
— Dareus oznámil Skytům po poslech, že jejich území od něho (t. j.
od Darea) bude zpustošeno. ——11. Věříme, že spravedlivý muž chy

bujicím (lidem) ukáže cestu (k) ctnosti. —-Věříme, že cesta (k)
ctnosti bude ukázána chybujicim (lidem) od spravedlivého muže. _
18. Lucius Mummius, jak jest známo, zpustošil velmi zámožné a
velmi slavné řecké město Korint. — Velmi zámožné a velmi slavné
řecké město Korint, jak jest známo, bylo zpustošeno od Lucia
Mummia. — 19. Podle vypravování Kornelia Nepota Athéňané na
zvali Aristida příjmím Spravedlivý. (Athéňané nazvali Aristida, jak
vypravuje Kornelius Nepos, přijmim Spravedlivý.) — Podle vypra
vování Kornelia Nepota Aristides byl nazván od Athéňanů přijmim
Spravedlivý. (Aristides byl od Athéňanů nazván, jak vypravuje
Kornelius Nepos, přijmim Spravedlivý.) (Kornelius Nepos vypravuje,
že Aristides . . .)
20. Neopatrný přítel někdy ti více škodí než nejzlomyslnějši
(osobní) nepřátelé. — 21. Chudí často bývaji štědřejší než boháči
(v lat. abl. srovn., str. 13—15). — 22. Nejbohatší lidé nebývají vždy
nejdobročinnější a nejlaskavějši. ——
23. Z římských císařů nejdobro
činnějši byl Titus. ——
24. Žádní přátelé (k) hochům nejsou laskavějši
nad rodiče a učitele. — 25. Nic není skvělejši[ho] nad nebeskou

klenbu. —-26. Nejhorší lidé bývají velmi zlolajní (:

nejzlolajnější).

——
27. Kupuješ ničemné otroky. — 28. Nad Pisona nikdo nebyl zhý
ralejší, nikdo ničemnějši. ——
29. Quintus Hortensius Hortalus hájí
Verra, neřestného a velmi ničemného člověka. ——
30. Katilinovi dru
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hové byli níčemní; Katilina

byl ze všech nejničemnějši.

——31. Zra—

diti přítele jest (vlastnosti) dokonalého ničemy. — 32. Cicero praví:
„Jupiter jest nazýván od našich předků »Optimus1 Maximus=<<,a to
>>Optimus<<, t. j. nejdobročinnějši,

pro dobrodiní,

>>Maximus<<pro

moc.“ — Chrám Jova Optima Maxima byl na Kapitoliu. —

40. HODINA.,
|

Stupnice latinských sloves. |

V mluvnicich latinského jazyka jsou uvedeny »stupnice<<latin
ských sloves; ve >>stupnici<<
latinského slovesa bývají uvedeny tyto

slovesné tvary:
a) 1. osoba singuláru aktivního présentniho indikativu, [na př.
>>Iaudó<<],

b) aktivni présentni infinitiv, [na př. >>|audáre<<],

c) 1. osoba singuláru aktivního perfektního indikativu, [na př.
»Iaudáv'kd,
d) supinum,

[na př. >>Iaudátum<<],

0) po případě aktivni budoucí participium, nemá-li sloveso supi
na, nebo je-li u slovesa samostatný tvar tohoto participia, lišící se
od aktivního budoucího participia jiných sloves, [na př. »caritůrus<<,
»ársůrus<<] .

Misto supina v některých mluvnicich latinského jazyka (a v ně
kterých slovnících) bývá někdy uvedeno passivni perfektní parti
cipium.
Stupnice sloves, jejichz některé slovesné tvary se tvoří stejně, bý
vají v mluvnicich latinského jazyka sestaveny ve skupiny, ve sku
pině pak jest uvedena stupnice jednohokaždého slovesa.
Je-li takových stejně se časujicich sloves více, — jako tomu jest
na př. v první konjugaci, v níž se většina sloves ve všech slovesných
>>ča s e c h<< a slovesných

>>zp ú s o b e c h<< časuje

stejně

jako

slo

veso >>laudáre<<
— v mluvnici jest uvedena stupnice jen jednoho slo
vesa, které se stává. >>vzorem<< časování pro slovesa stejně se

časujicí, u nichž pak bývá vždy jen odkaz k slovesnému vzoru.
Slovesným >>stupnicim<<naučte

se zpaměti!

' : Nejlepší; 2: Největší, Nejmocnější.
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Jediné

tak

si lehce

utvořite kterýkoliv slovesný tvar každého slovesa (ve všech slovesných
časech a slovesných způsobech).

Proto také v této učebnici uvedu stupnice sloves, a to tímto způ
sobem:
a) u sloves, pro jejichž časování lze stanoviti jeden slovesný vzor,
odkazem k tomuto slovesnému vzoru, (na př. v I. konjugaci odkazem
k slovesnému vzoru >>laudáre<<,
ve IV. konjugaci odkazem k sloves
nému vzoru >>audire<<),

I)) u sloves, která některé slovesné tvary tvoří různě, takže nelze
některé jediné sloveso uvésti za vzor pro jejich časování, vytčením
celé slovesné stupnice jednohokaždého slovesa.
Ze stupnice každého zde uvedeného slovesa seznáte:
a) d o k t e r é k onj u g a c e sloveso náleží — (podle koncov
ky présentního infinitivu),
b) p e r f e k t n i k m e n — (oddělíte-li koncovku »-í<<od aktiv

ního perfektního indikativu, uvedeného ve stupnici),

c) supinum

— (z něhožsi utvořite jednak

passivniper

fektní participium, jež potřebujete znáti, abyste si utvořili mnohé

passivni tvary, na př. passivni perfektum atd., je dnak
budoucí participium.

aktivní

K tomu ještě připomínám:
1. Některá slovesa mají i aktivní perfektum (a tím i všechny
tvary, k jichž utvoření jest potřebí perfektního kmene) i supinum
i aktivní budoucí participium.
2. Některá slovesa mají jen aktivní perfektum a aktivní budoucí
participium, avšak supina nemají (nelze tudiž utvořiti z nich ty
slovesné tvary, k jichž utvoření jest potřebí supina).
3. Některá slovesa mají jen aktivní perfektum, avšak nemají ani
supina ani budoucího aktivního participia.
4. Některé sloveso má jen supinum, ale nemá aktivního perfekta;
(na př. quatió).
5. Některé sloveso nemá ani aktivního perfekta ani supina (nelze
tudíž utvořiti z něho ani slovesné tvary, k jichž utvoření jest po
třebí perfektního kmene, ani slovesné tvary, k jichž utvoření jest
potřebí supina.
Kde některý ze základních slovesných tvarů stupnice není, vy
značují to ve stupnici krátkou vodorovnou čárkou.
U každého slovesa uvádím jen ten český význam, který jest 11to
hoto slovesa nejobvyklejší, po případě odkazem k příslušné straně I.
nebo II. dílu této učebnice umožňují žákovi, aby si sám doplnil jiné
významy tohoto slovesa ze slovníku v této učebnici.
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Slovesa I. konjugace.
Stupnice sloves. — Vzor >>laudó<<.
Pro většinu sloves první konjugace vzorem jest sloveso >>|audáre<<,

jehož stupnice jest:

laudó, laudáre, laudávž, laudátum, 1., chváliti.
U většiny sloves první konjugace se všechny slovesné tvary tvoři
stejně jako u slovesa

>>laudáre<<.Kdo z vás umi časovati sloveso

>>Iaudáre<<ve všech slovesných

»č 3 s e c h<< a slovesných

bech<<, umi časovati většinu

>>zp ú s o

sloves první konjugace ve všech

slovesných časech a slovesných způsobech.
Sloveso >>Iaudáre<<
jest vzorem časování pro většinu
první konjugace

ve všech slovesných

sloves

>>časech<<
a >>způsobech<<.

Jen u několika málo sloves první konjugace se ně k te ré slo
vesné tvary tvoří jinak,
než tomu jest u vzoru >>Iaudáre<<.
Tato
slovesa uvedu dále v samostatném článku (viz str. 427 a násl.).

Pro většinu

tabulku:

sloves první konjugace zapamatujte si tuto
Slovesný tvar se končí:

v 1. osobě sing.

.

.

_,

v 1. os. sing.

.

indik.
aktiv. pres.
v:

v 2%; ' Ž'ĚS'
'

indik.
aktiv. perf.
v:

v “gm“
'

-ó

-áre

-áví

-átum

_

laudó, laudáre, laudávž, laudátum, 1., chváliti.
Ze sloves první konjugace, která jsem až dosud uvedl v I. a II.
díle této učebnice >>Latinsky v 1000 slovech<< & která se časuji
všech slovesných

>>časech<<a >>způsobech<<podle slovesa

ve

>>laudáre<<,

které je vzorem časování sloves první konjugace, sem náležejí tato:
aberráre, abundáre, accomodáre, accúsáre, adfirmáre, admini
stráre, adnumeráre, adóráre, ad/vocáre, aedificáre, aegrótáre, ae
quáre, aequiperáre, aestimáre, affectáre, affžrmáre, afflictáre,
allectáre, alligáre, amáre, ambuláre, appelláre, apportáre, appro
pinquáre, aráre, ávocáre, ávoláre;
belláre;
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cantáre, castigáre, caváre, celebráre, cěnáre, clámáre, cógitáre,
collocáre, commendáre, comparáre, comportáre, computáre, canci
lžáre, concitáre, concursáre, cónfirmáre, cónformáre, congregáre,
coniůráre, cónserváre, cónsideráre, cónsultáre, contámžnáre, coró
mire, creáre, cremáre, cúráre;
damnáre, débilitáre, děcláráre, dědicáre, dělectáre, délžberáre, dě
núntiáre, děplóráre, dériváre, děsideráre, děsig'náre, děspěráre, dě
vástáre, děvoráre, dilace'ráre, džmicáre, disputáre, dissipáre, dónáre,
dubitáre, důráre;
ěducáre, efflágitáre, effláre, élabóráre, ěmendáre, ěnumeráre,
ěnůntiáre, erráre, évoláre, excitáre, existimáre, exoptáre, exóráre,
eacórnáre,expugnáre, exturbáre;
fatígáre, festináre, firmám, flágitáre, flagráre, fláre, formám,
frequentáre, fugáre, fulguráre;
gubernáre;
habitáre, honóráre, humáre;
i'actáro, žgnóráre, immoláre, imperáre, žmpetráre, 'implórá're, žm
portáre, impugnáre, incitáre, indicáre, inflammáre, interrogáre,
intráre, inundáre, invitáre, irrigáre, iúdicáre, iuguláre, iúráre;
Iabóráre, lacrimáre, látráre, laudáre, leváre, liberáre, locáre,

lústráre;
mandáre, mátůráre, migráre, ministrům, mitigáre, mónstráre,
multáre, murmuráre, mútáre;

narráre, natáre, návigáre, necáre, negáre, nóbilz'táre, nómináre,
notáre, numeráre, núntiáre;
obscůráre, obsecráre, observáre, obtemperáre, occupáre, onefráre,
oppugnáre, optáre, óráre, órnáre;
parám, peccáre, penetráre, peragráre, permánáre, pernoctáre,
persevěráre, plácáre, plantáre, portáre, postuláre, probáre, pró
creáre, próflígáre, properáre, própulsáre, pugnáre, purgáre,putáre;
recitáre, recreáre, régnáre, renováre, reportáre, repudiáre, re
pugnáre, reputáre, resalúta're, revocáre, rogáre;
salůtáre, sěparáre, serváre, significáre, simuláre, sollicitáre, spec
táre, spěráre, subleváre, súdáre, superáre, sustentáre;
temperáre, temptáre, termináre, toleráre, tractáre, tránsnáre,
tránsportáre, trucídáre, turbáre;
ůsurpáre;
vacáre, vástáre, verberáre, vexáre, m'oláre, visitáremitáre, 'v'itu
peráre, vocáre, volám, vulneráre.
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Slovesa první konjungace,
která se v některých tvarech
odchylují od vzoru »l a u d 5 r e<<.
Odchylné s u p in u m má sloveso >>pótáre<<.

Jednoduché perfektum s p r o d l o u ž e n o u kmenovou samo
hláskou mají slovesa »iuváre, Iaváre<<& jejich složeniny.
V 1. osobě sing. aktivního indikativu perfekta koncovku »-uí<<
mají slovesa (a jejich složeniny): »crepáre, cubáre, domáre, vetáre,
secáre, fricáre, micáre, sonáre, tonáre, p|icáre<<.
Zdvojené čili reduplikované perfektum má sloveso »stáre<<. Slo
ženiny slovesa. >>stáre<<
s dvojslabičnou předponou maji v 1. os. sing.
indik. aktiv. perfekta >>stetí<<,s jednoslabičnou předponou mají
»-stití<<.

*

Zdvojka čili reduplikace záleží ve zdvojení náslovné souhlásky, při
čemž k první zdvojené souhlásce přidáme samohlásku »-e-<<,na. př.:
tendo, te-tendí,
pelló, pe-puli;
nebo záleží ve zdvojení náslovné souhlásky, při čemž k první zdvo

jené souhlásce přidáme tutéž

samohlásku, která následuje za

(1r u h o u zdvojenou souhláskou, na př.:
curró, cu-currí.
Ve složeninách často zdvojka. mizí.

| Štuplúce: |
H pótó, pótáre, pótáfvž,pótum, píti;

/
2. iuvó, iuváre, žůfvž,iútum, iuvátúrus, podporovati, po

máhati;

3. a d i u v 6, adiuváre, adiúvi, adiútum, podporovati, pomáhati;

4. lavó, laváre, lávž, lautum ( lótum, lavátum), mýti;
5. crepó, crepáre, crepuž, (crepitum ), chřestiti, hlučně

mluviti;

6. fin (:re p 6, áre, increpui, žncrepitum, zaznívati, plísniti;
7. dis c re pó, áre, discrepáví, (básnicky též discrepuí), —,
různiti se;
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cubó, cubáre, cubui, cubitum, ležeti;
9. e x 0 u b 6, áre, excubui, excubitum, býti na stráži;
10. domó, domáre, domui, domitum, krotiti;
11. p 6 r d o m 6, áre, perdomui, perdomitum, pokořiti, podrobiti;
12. vetó, vetáre, vetui, vetitum, zakazovati, zapovídati;
13. secó, secáre, secui, sectum, (secátúrus ), sekati, řezati;
14. d č 3 e c 6, dne, děsecui, děsectum, usekávati, uřezávati;

15. fricó, fricáre, fricui, frictum i fricátum, tříti;
16. micó, micáre, micui, —, míhati se, třpytiti se;
17. č mi c 6, áre, ěmicui, ěmicátúrus, vyšlehovati, vyrážeti;

18.dimicó, áre, dimicávi, dimicátum,

potýkatise,

zápasiti;
19. sonó, sonáre, sonui, (sonitum, sonátúrus ), zníti, zvu
20. p 6 rs o n 6, áre, personui, —, zaznívati, rozléhati se;

četi;

21. r e s o n 6, áre, r e s o n (i v i, —, ozývati se ozvěnou, zvučeti,

zaznívati;
22. tonů, tonáre, tonui, —, hřmíti;
23. plicó, plicáre, plicui, plicátum, svinovati, stáčeti;
24. a p p lic ó, áre, applicávi, applicátum, pozdější tvary:
applicui, applicitum, připojovati;
25. exp licó, (ÍTG,explicávi, explicátum, pozdější tvary: ex
plicui, explicitum, rozkládati, vykládati;
26. im plic ó, áre, implicávi, implicátum, pozdější tvary: im
plicui, implicitnm, zaplétati:
27. s u p p li c 6, áre, supplicávi, supplicátum, snažně prositi;
28. stó, stáre, stěti, —, státúrus, státi;
29. antis tó, (antestó), antistáre, antistati, —, předčiti,vy
nikati;
30. circu mstó, áre, circumsteti, —, státi kolem, obstupo
vati;
31. cóns tó, áre, cónstiti, -—,cónstátúrus, pevně státi; sklá
dati se;
32. in 3 t 6, áre, institi, —, instátúrus, státi na něčem, doléhati,
naléhati;
33. o b s t 6, dne, obstiti, —, obstátúrus, státi v cestě, překážeti;

34. pe rs tó, áre, perstiti, —, (perstátůrus), vytrvávati;
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35. p ra e s t 6, fire, praestiti,

——,
praestátúrus,

předčiti, vyni—

kati;

36. r e s t 6, áre, restiti, —, zbývati;
37. dis tó, distáre, ——,
—, býti vzdálen;
38. 6 xs t 6, exstáre, —, —, vyčnívati, býti patrný.

Stupnice slovesa

>>dáre<<

a jeho složenžn.
Sloveso »dó, dáre<<se v présentu, imperfektu
časuje podle vzoru >>laudó,laudáre<<, ale kmenová

a prvním futuru
samohláska

>>-á-<<

se zkracuje všude mimo 2. os. sg. indik. prés. aktiv. [dás], 2. os.
sing. imperat. aktiv. [dá] & nom. sing. aktivního présentního parti

cipia [dáns]. Časování:

Áctivum:
Indicat. praes.: dó, dás, dát, dámus, dátis, dánt.
Coniunct. praes.: dem, děs, det, děmus, dětis, dent. ——(Viz II, str.
162!)

Indicat. imperf.: dábam, dábás, dábat, dábámus, dábátis, dábant.
Coniunct. imperf.: darem, dárěs, dáret, ddrěmus, dárětis, dárent. —
(Viz II, str. 176!)
Indicat. fut. I.: dábó, dábis, dábit, dábimus, dábitis, dábunt.
Imperat, I.: dá! dáte!
Imperat. II.:_dátó! dátó! dátóte! dántó! — (II, 135.)
Infin. praes.: dáre. — (II, 282.)
Particip. praes.: dáns, gen. dántis. — (II, 67.)
Passivum:
Indicat. praes.: dor, dáris, dátur, dámur, dámini, dántur.
Coniunct. praes.: der, déris, détur, děmur, děmini, dentur. — (Viz
II, str. 162!)
Indicat. imperf.: dábár, dábáris, dábátur, dábámur, dábámini, dá—
bántur.
Coniunct. imperf.: dárer, dárěris, dárětur, dárěmur, dárěmini, dá
rentur. — (Viz II, str. 176!)
Indicat. fut. I.: dábor, dáběris, dábitur, dábimur, dábimini, dábun
tur.
Infin. praes.: dari. ——(II, 282.)

Perfektni kmen: ded-.
Aktivní indikativ perfekta, plusquamperfekta a futura II.,
aktivni konjunktiv perfekta a plusquamperfekta &
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aktivni infinitiv perfekta se tvoří od kmene perfektního způso
bem, jak jest uvedeno v I. díle na. str. 213, 214, v II. díle na. str_ 28,
58, 213, 221, 222, 387.
Á c t i v zam.

Indicat. perf.: dědí, dědisti, dědit, dědimus, dědistz's, děděrunt. — (I,
213, 214.)

Coniunct. perf.: děder-im, děderis, děderžt, děderimus, děderitz's, dě
derint. — (II, 213.)

Indicat. plqupf.: děderam, děderás, děderat,
děderant.

děderámus, děderátis,

——(II, 28.)

Coniunct. plqupf.: dědissem, dědissěs, dědisset, dědissěmus, dědině
tis, dědissent. —- (II, 222.)
Indicat. f-ut. II.: děderó, děderis, děderit, děderimus, dědem'tz's, děde
rint. ——(II, 58.)

Infin. perf.: dědisse. -— (II, 387.)

Supinum: datum.
Ze supina (II, 79 a násl.) utvořte passivni perfektní participium
(dátus, dáta, dátum) (II, 82) a. aktivní budoucí participium (dátú
rus, dátúra, dátúrum).
P a s s i v 11m:

Indicat. perf.: dátus, (-a, -um) sum, atd.; (11,98'a násl.).
Coniunct. perf.: datus, (-a„ -um) sim, atd.; (II, 215).
Indicat. plqupf.: datus, (-a, -um) eram, atd.; (II, 113, 114).
Coniunct. plqupf.: datas, (-a, -um) essem, atd.; (II, 225',226).
Indicat. fut. II.: datus, (-a, —um)eró, atd.; (II, 125, 126).
Infin. perf.: datum, (-am, -um, -ós, -ás, -a) esse. ——(II, 390, 391).
Infin. fut.: datum írí. ——(II, 419).
A c t i v 11m:

Particip. fut.: dátúrus, (-úra, -úrum). — (II, 382, 383.)
Infin. fut.: dátúrum, (-úram, -úrum, -úrós, -úrás, -úra ) esse. — (II,
413, 414.)
Stupnice

*

slovesa >>dare<<z

39. db, dáre, dědí, dátum, dáti;
(pessum dě nebo pessumdó, pessumdáre, pessumdědi, pessum
datum, zahubiti, zničiti).
Ze složenin slovesa. »dó, dáre<<se časuje stejně jako jednoduché
sloveso jenom >>circumdó<<;
ostatni složeniny slovesa »dáre<<se časují

podle třetí

konjugace. Stupnice:
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40. circumdó, circumdáre, circumdedž, circumdátum,
obklopovati, obháněti;
41. abdó, abdere, abdidž, abditum, 3., skrývati;
.
42. addó, addere, addid'í, additum, 3., přidávati;
43. condó, condere, condid'i, condžtum, 3., zakládati, uklá

dati;

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

crědó, crědere, crědidí, crěditum, 3., věřiti;
dědó, dědere, dědidi, děditum, 3., vydávati, vzdávati;
ědó, ědere, ědidž, ěditum, 3., vydávati;
pródó, pródere, pródidž, próditum, 3., zrazovati;
reddó, reddere, reddidž, redditum, 3., vraceti;
trádó, trádere, trádidi, trádžtum, 3., odevzdávati;
perdó, perdere, perdidi, perditus, 3., ničiti, hubiti;

(jako passiva se užívá slovesa pereó, peržre :: hynouti,
býti huben) ;
51. věndó, věndere, věndždž, věnditus, 3., prodávati;
(věndó jest z věnum dó); (jako passiva se užívá slo
vesa věneó, věnžre:: věnum žre, býti na prodej).

46. úloha.

Vypracování. — (Viz str. 400!)

1. Dobře víš, že [já] jsem ti vypravoval tuto bajku. — 2. Přítel
mi říká, že (ty) jsi včera zpíval. — 3. Vypravuje se, že Řekové
desátého roku dobyli Troje', devět let obléhané'. — 4. Slyšíme, že
vítěz zpustošil dobyté město. ——
5. Náš přítel jest věrný; víme, že
[on] nám nikdy neodepřel pomoci. ——
6. Čteme, že Romulus kralo
val třicet sedm let. ——7. V bajkách čteme, že ovce kdysi válčily
s vlky. ——8. Naše přítelkyně jest štědrá; věříme, že [ona] se vy
varovala podezření1 lakotnosti. — 9. Doufám, že naši přátelé ne
zamítli vašich prosebl. —- 10. Dějepisci vypravují, že Tullus Hosti

lius, třetí král římský, kraloval třicet dvě léta. — 11. Domníváme
se, že [vy] jste věc dobře uvážili. — 12. Jest známo, že Cicero byl
římským2 konsulem2 roku šedesátého třetího před Kr(istem). —

13. Aristoteles dokazuje, že básnik Orfeus nikdy nežil (: nebyl).
—- 14. Jest známo, že Romulus založené město nazval podle svého
jména Řím. — 15. Pravíš, že jsi mnoho rozprávěl o hvězdách & je
jich oběhu a o velikosti světa a zemí. — 16. Čteme, že naši před
* V lat. akus., v češť. gen. ——=V lat. akus.
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kové dlouho oplakávali smrt císaře Karla Čtvrtého, otce vlasti. ——
17. Poslové vypravují, že se poražení nepřátelé dali na útěk. -— 18.
Do (hlavního) města často rolníci spěchají podívat se (v lat. supi
num ) na hry. ——
19. Ze všech krajů vznešeni mužové s ozbrojenými
lidmi spěchají do (hlavního) města válčit (v lat. supinum) s ne
přítelem. — 20. Vznešení a bohatí lidé se na podzim stěhují bydlit
(v lat. supinum ) do (hlavního) města. —

$
Dě pástóribus et lupó.
Pástórěs quondam ovem iugu
lávěrunt et cěnam sibi parávě'runt. Lupus, qui id forte
á tergó spectáverat, appropinquáns his fere verbis eós
castigávit: »Quantum tumultum coucitávissětis, si ego
minimum agnum vestrum děvorávissem. Vós impúne ovem
optimam iugulávisse nón ignóró.<<
Tum unus ě pástóribus, »Iuguláverimus ovem,<<inquit,

»nostra fuit! Sed si quam ovem nostram tů děvoráre
temptáveris, vita tua in periculó erit. <<

*

| Skupiny slov. — III. — (Viz str. 336!) |
2. Zvířectvo. — Ssavci:
agnus, i, m., beránek, jehně; agna, ae, f., ovečka; aper, apri, m.,
kanec, divoký vepř; ariěs, etis, m., beran; asinus, i, m., osel; běs,
bovis, m., f., hovězí dobýtče, býk, vůl, kráva; bověs, plur., skot,
dobytek; bůcula, ae, f., jalovička, jalůvka;
canis, is, m., f., pes, fena; canis věnáticus, lovecký, honicí pes;
canis pástórális, ovčácký pes; catulus, i, m., štěně (psi); věnáticus
oatulus, mladý myslivecký, h0nicí pes; canthěrius, ii, m., valach;
caballus, i, m., kůň, herka; caper, pri, m., kozel; capra, ae, f., koza;
capella, ae, f., kozička; capreus, i, m., srnec; caprea, capreae, f., di
voká koza, srna, srnka; capreolus, i, m., mladý srnec, srnčí kolouch;
cervus, i, m-, jelen: cerva, ae, f., laň; cunículus, i, m., králík; equus,
equi, m., kůň, oř; závodní kůň; hřebec; equus más, hřebec; equa, ae,
f., kobyla, klisna; equuleus, i, m., (eculeus), hříbě; equus niger,
vraný kůň, vraník.
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5. Neutra jsou tato tři podstatná jména třetí deklinace:
os, ós, aes;

„

os firmum, (gen. sing. oss—is;nom. pl. ossa; gen. pl. ossium),
pevná. kost;
ós formósum, (gen. sing. óris; nom. pl. óra; gen. pl. órum), sličná
tvář, sličný obličej;

aes flexum, (gen. sing. aeris; nom. pl. aera), ohnutý kov.
0

Ve starších českých mluvnicích latinského jazyka na
leznete rodová pravidla zde uvedená ve verších, jež pro
zajímavost připojuji.
1. 0, or, os a rovněž er
k mužskému vždy rodu ber;
k témuž se ! e-s-zna.
syllaby jež přibírá..
2. Však jména

na do, gó,—o'ó

jsou ženská vyjma harpagó
& margó, cardó, půgió,

septentrió, pdpluó
& órdó, vespertil'ió.

Též carů, carnis, jak se vi,
vždy ženského je pohlavi.
3. Čtyři neutra jsou v ar:
aequor, ador, marmor, cor;
jedno arbor, arboris,
ťemlnini generis.
4. Tři jsou feminina v os:
ěós totiž, cós a dós;
střední dvě jen: 03 a 63.
5. V er jsou střední: ver, cada-ver,
z'ter, vel—ber& papáver,

rovněž piper, ůber, spžnther,
t-úber. Ženské jest jen unter.
6. Z nerovných jest na c-s
jedno střední, totiž aes;
ženská.: compěs, mercěs, me:-yes, segcs,
quiěs, requžěs & teges.

*

| 3. Feminina. Ill. deklinace. |

I. Ženského rodu (fčminína) jsou zpravidla podstatná
jména třetí deklinace, která se končí
v nominativu singuláru
v genitivu singuláru
_

v

-S

-S

-S

-bis ' “ší '

Jas

-ůs

-S

-aus

-dis ' '?th—' W
-ůs

-x

stis'ídš'sss'

'

-x

.cis' -gls'

stejnoslabičná v:
'

-is

-is

—ěs

'

-is

(Odchylky od tohoto pravidla viz v odstavcích »Od
chylky. I. II. III.<!)

Příklady:

-s (-bls): urbs magna, (urbis), veliké město; plěbs Romana,
(plěbis), římský lid; trabs longu, (trabis), dlouhá. klada;
-s, (-pls): daps obligáta, (dapis), povinna slavnostní hostina
(obětni); (obyčejně plur.:) dapěs, (dapum), jidlo, krmě, pokrm;
hostina, hody, kvas; stirps, (stirpis), (I, 349);
-s. (-dls)= fróns, Grandis), (I, 348); gldns, (glam-dis), žalud;
iůgldns, (iůglandis), Vlašský ořech;
q, (-tls): ars, (artis), (I, 348); cohors, (cohortis), (I, 425); mars,
(mortis), (I, 219); pars, (partie), (I, 348); sors, (sortis), (I, 427);
fróns, (frontis), (I, 348); gěns, (gentis), (I, 348); měna, (mentis),
(I, 462); puls, (pultis), kašen
(Pokračování na obálce 10. sešitu)
\
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-auo, (-audis)= laus aeterna, (laudis), nesmrtelná. sláva; jraus,
(fraudis) , podvod, úskok;

és, (-átis): aestás, (cestám), (I, 319); aetás, (I, 388); aeterm
tas, (aetemitátis), věčnost, nesmrtelnost; antiquitás, (anthmftátis),
dávnověkost, starobylost, starověk; asperitás, (asper-itátis), drsnost,
přikrost, hrubost, trudnost, trpkost; auctóritás, (I, 319); brevitás,
(brevitatis), krátkost, stručnost, nepatrnost; calanzitás, (I, 284);
calliditás, (I, 487); celeritás, (I, 439); Civitas, (I, 218); crúdělitás,
(můdělitátis), krutost; cupiditás, (I, 364); děformitás, (děformitá
tis), ohyzdnost; difficultás, (I, 320); dignitás, (I, 440); egestás,
(egestdtis), nuznost, bída; félicitás, (I, 259); fertilitás, (I, 461);
fragmtás, (fragilitátis), křehkost; gracilitás, (gracilitá-tis), štihlost,
hubenost; hěrěditás, (hěrědžtátis), dědictví; lév'itás, (lěvátátis),
hladkost; lěvitás, (lévltátis), lehkost; libertás, (I, 219); necessitás,
(I, 481); nóbilitás, (nóbilitátis), proslulost, šlechtictvi, vznešenost,
výtečnost, šlechta; paupertás, (I, 482); pietás, (I, 259); posteritás,
(11, 256); patestás, (I, 321); probitás, (II, 53); societás, (II, 157);
temeržtás, (II, 258); tempestás, (I, 464); tenuitás, (II, 54); varietás,
(II, 259); veritas, (I, 464); vetustás, (I, 260); voluntás, (I, 366);
voluptás, (I, 203);
-as, (-atls): aims, (anatis), kachna;
—ůs,(-ůdis):

palús, (palůdis), bažina, močál; incús,

(in_cúdis),

kovadllna; subscús, (subscúdis), svora;
-ůs, (-ůtis): iuventús, (iuventút-is), (I, 391); same; (salútis), (I,
220); senectůs, (senectůtis), (I, 315); servitús, (senátůtís), (I.
260); Mrtús, (virtůtis), (I, 203);
-x, pas): arm, (amis), (I, 348); falc, (falc-is), srp. kosa; me?-x,
(mercis), (I, 348):
pás:, (pacis), (I, 219); [or-nás:, (fomácis), pec, výheň;
fax, (Idols), pochodeň;
*.
faeac, (faecís), kvasnice;
faux, (faucis), (plul-.:) faucés, (faucžum), jícen, chrtan, hrdlo,

(I. 350;

pres:, (precis), (plum)
(necis), vražda.;

precěs, (pre-cum), prosba, (I, 365); nex,

Latinsky
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41. HODINA.
| Slovník k Sl.—52. úloze. |
accubó, are, ——,1., (II, 245)

Admětus, ?, m., Admetus, král

čase);

0) před, nad, (0 před

nosti) ; ante pectus : vpředu
na prsou, na hrudi
applicó, (ad-plácá), áre, dvi,

ferský v Thessalíi, manžel
Alkestin; (Alkestis obětovala
se za svého manžela, odhodlav
átum, (v pozdější lat. applicui,
ši se zemříti za něho)
applicitum), 1., a) připínati,
aetás, (I, 388; II, 89); aetáte i'm
p ř i p oj o v a t i,
přikládati,
perátórum, za doby císařů, za
přibližovati; přitisknouti; při
císařské doby
háněti; b) (s lodí) přiraziti
Áfricánus, a, um, africký; (při
k pevnině, přistati; c) přidru
jmení dvou Scipionů, vítězů
žovati, připojovati, přidávati;
nad Kartagiňany)
přikláněti; se" ad aliquem ap
aliquandó, (I, 334), a) jednou,
plicáre, přidružiti se k něko
po drahném čase; 'b) kdysi;
mu;
přilnouti k někomu; sě
c) konečně jednou, konečně; d)
ad societátem applicáre, při
časem, mnohdy, leckdy
družiti se, přidati se ke spol
ante, (předl. s akus.), a) před,
ku; sé ad philosophiam appli
(mistně); [a:zte, před, t. j.
cáre, oddati se filosofii
obličejem obrácen k předmě
Arverní, órum, m., Arvernové,
tu; pró, p ř e d, t. j. zády obrá
jeden z nejmocnějších kmenů
cen k předmětu]; b) před, (0
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v keltské Gallií, (v dnešním
Auvergne)
Atticus, a, um, attický; (Attika
byla krajina ve východním cí
pu středního Řecka s hlavním
městem Athénami) ; [Titus
Pompónius Atticus, krátce
zvaný Atticus, byl vzdělaný,
bohatý Říman, přítel Marka
Tullia Cicerona a Cornelia.Ne
pota, (žil 109—32 př. Kr.),
jenž dostal příjmi Atticus pro
svůj dlouhý pobyt v Athénách
a pro svou nesmírnou lásku
k řecké kultuře.]
attonó, áre, ui, itum, 1., (ad
tonó), a) zahřmíti; b) ohro
míti, omráčiti, omámiti; atto
MMS, a) omámený hromem;
b) ohromený, omráčený, omá
mený, vyděšený, užaslý, vy
jevený; c) nadšený, u vytrže
ní (jsoucí)
audio, ire, audivi i audii,auditum,
4., (I, 366), a) slyšeti, míti
sluch; b) slyšeti, doslýchati,

augeó, ěre, auxi, auctum, 2., (l,
272); laetitia augětur, (vese
lost, radost se zvětšuje, roste),
veselosti přibývá
bene, dobře; melius, lépe; opti
mě, nejlépe, výborně, zname
nitě
Brůtus, i, m., Brutus, příjmení
rodu Juniova; I/úcius Iúnius

Brútus vypudil z Říma krá
lovský rod
calamitás Leuctrica, (I, 284).po

rážka leukterská, u Leukter

capió cibum, (11,297), (přijímám

potravu, poživám pokrm), sni
dám
celer, (I, 384); rivi celerěs,rych
lé, rychle tekoucí, ruče tekou
cí potoky
cěna, ae, f., (hlavni jídlo 11Ří
manů, II, 445, 511) ; oběd,

hostina; ad cěnam venire, při
jíti na hostinu
cěnó, (irc, dvi, átum, 1., a) oběd

vati, jisti; stolovati, hodovati;
b) (něco) jisti, pojídati, pojísti,
stráviti; cěnátus, a, um, na
zaslechnouti; c) slyšeti : do
obědvav se, naobědvavši se;
vidati se, zvídati; d) poslou—
ten, jenž se naobědval, jenž po
chati (: slyšeti), naslouchati;
jedl; najedený
e) vyslýchati, vyslyšeti; f)
(slyšeti a schvalovatiz) při circá, (předl. s akus.), a) kolem
(někoho, něčeho), (o místě) ;
svědčovati, připouštěti; 3) po
b) okolo, na. blízku; c) vůkol
slouchati, uposlechnouti, býti
po (něčem); d) (o čase, a po
poslušný, na slovo dáti; h)
čtu:) okolo, asi
(slyšeti své jméno), býti jme
nován, vzýván, nazýván; i) sly circumstó, áre, -steti, 1., a) státi
šetí o sobě; platiti (za něco),
kolem (někoho, něčeho); b)
obklíčovati, obstupovati
býti pokládán (za něco), slouti
(nějakým);' verba audire, na cláděs, is, f., (1, 353), a) poško
slouchatí slovům; bene audire,
zeni, škoda, ztráta; b) nehoda,
úraz, neštěstí, pohroma, zkáza,
míti dobré jméno, dobrou po
věst
záhuba; c) válečná pohroma,

—434—

porážka; cládes Cauuěnsis, ka
nenská porážka, porážka u
Kan(en), (II, 6)
Clódius, (Claudius), římské ro
dové jméno. -— Z tohoto rodu

byl: Publius Clódius Pulcher,
pověstný římský demagog,
protivník Ciceronův; byl za
vražděn od Milona r. 52 př.
Kr.
castus, a, um, [coquere], (o ovo
ciz) (přivedený k zralosti),
vyspělý, zralý
cógitáro fugam, (II, 298), mysli

ti, pomýšleti na útěk

léhati na někoho; b) dáti při—
pověd', čestné slovo, slib; sli
biti
děcidó, ere, děcidi, 3., (de', cade

re), a) padati (shora dolů),
spadnoutí (s něčeho); sletěti;
dě arbore děc—idere,spadnoutí

se stromu; b) spadnoutí, skles
nouti, zapadnouti; zemříti; c)
padnouti, klesnouti, podlehnou
ti; přijíti k pádu; d) potkati se
s nezdarem; e) přijíti na zmar;
(rozlišujte děcidó od děcídó!)
děrísor, óris, m., posměvač, po

směváček; čtverák, šprýmař

complůrěs, (II, 119)
cónsentič, cónsentíre,

cónsěnsí,
cónsěnsum, 4., a) stejně smýš
leti, býti stejného smýšlení; b)
souhlasiti, shodovati se, srov
návati se, býti za jedno; sjed
notiti se; c) souhlasně usnáše
ti; usnášeti se; d) spolčiti se,
srozuměti se; umluviti se, spik
nouti se; ré c., v podstatě sou

hlasiti

oonviva, ae, m., soustolovnik,
spoluhodovnik; host
coquus, coquí, m., kuchař
crepó, áre, už, 1., a) chřestiti,
břinkati ; (za) řinčeti; praska

ti; tleskotem zazvučeti; b)
hlučně, hlasitě mluviti; žvásta
ti, tlachati, křápati, pleskati
cubó, áre, ui, itum, 1., a) odpoči
vati, ležeti; spáti; b) ležeti při
stole, (při hostině); jisti, hodo
vati; c) ležeti (nemocen); d)
(o místě:) (býti sklonitý),
sklaněti se, svažovati se
dare alicui fidem, (II. 102). a)
(věnovati víru někomu), spo

děsecó, áre, ui, déseotum, 1., od
říznouti, useknouti, utíti; (o

trávě a p.:) požití, pokositi
dímicáre cum aliquó, bojem, v bo
jí se utkati s někým; (II, 69,
409)
discrepó, áre, dvi, (básn. i discre
puí), 1., a) různě zniti, nesou

hlasiti; b) nesouhlasiti, nesho
dovati se, nesrovnávati se; o)
uchylovati se, lišiti se, různiti
se; verbis d., slovy, ve slovech
se lišiti
dissimuló, áre, dvi, átum, 1., a)
zastirati, zakrývati, tajiti, za
tajovati; zamlčovati; b) ne
znati se (k něčemu); 0) ne
všímati si, nedbati, ignorovati;
d) přetvařovati se
distó, áre, —,1., a) býti vzdálen,
býti daleko; býti daleký, býti
odlehlý; b) rozcházeti se, lišiti
se, různiti se, neshodovati se
domáre, (II, 70); (nátióněs) ar
mžs domáre, zbrani, bojem
přemoci, potříti (národy);
Áfricam domáre, pokořiti, po
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drobiti Afriku; famě domáre,
zdolati hladem
dominus convívií, hostitel; (I, 69:
II, 45)
5, ex, (II, 348); statim ě somnó,
hned po spánku, hned po pro
buzení
ěnecó, áre, už, ěnectus, 1., a)

usmrtiti; b) vyčerpati, vysiliti,
utýrati, umořiti
Epamínóndás, ae, m., Epameinon
das, slavný vojevůdce a státník
thebský, (Thébae, I, 178), žil
kol r. 418—362, padl v bitvě
u Mantineie
ěripió, ere, ěržpuž, ěreptum, 3., a)
vyrvati, urvati, vytrhnouti; b)
vzíti (násilím), odniti, odníma
ti, uchvátiti; c) osvoboditi, za
chrániti; sě ěripere, vyprostiti
se, vymknouti se, vyváznouti;

explicáre volúmen super měnsam,
(II, 250), svitek (spis, knihu)
rozložiti (nahoře, navrchu) na
stole
exuó, ere, exui, exútum, 3., a)
svléci, odložiti; soleás exuere,
odložiti, zouti střevíce; b) od
ložiti, vzdáti se (něčeho), zba
viti se, zříci se; o) svléci, od
niti; obrati, oloupiti
faeníle, is, n. (III.), seník
faenum, i, n., seno
fánum, i, n., a) posvátná půda,
posvátné místo; 13) svatyně,

chrám

fiděs, (I, 299, 407); žn fidě stáre,

státi v slovu, dostáti svému
slovu; fidem praestáre, a) do
státi slovu, státi v slovu; b)
dokázati, osvědčiti věrnost (k
někomu, alicui)

(I, 492)
ěvolvó, cre, ěvolvi, évolútum, 3.,

finis,

a) vyvaliti, vykuliti, odvaliti,
svaliti; vylévati; vytlačiti, vy
pudíti; b) rozvinouti, rozbaliti;
c) (rozvinouti něco před du
ševním zrakem), představiti,
vyličiti, vyložiti; objasniti, vy
světliti; vitam versibus ěvol
vere, vyličiti život ve verších
exanimó, áre, dvi, átum, 1., a)
omámiti, děsiti; zbaviti smys
lu; b) vzíti život (někomu, alž
quem), zbaviti života, usmrti
ti; gaudió exam'mátus sum,
radosti, z radosti jsem vypustil
ducha, jsem skonal
excubó, áre, už, itum, 1., a) venku
ležeti, venku spáti; b) býti na
stráži, hlidati; c) bdíti, (pečo

fricó, áre, už, frictum, fricátum,
1., třiti, natírati
frůstum, i, n., úlomek, kousek;
sousto, drobet, drobeček
fugió, ere, fúgi, (fugitúrus), 3.,
a) utíkati, ubíhati, unikati,
prchati; b) utíkati ze země,
jíti do vyhnanství; c) prchati,
hnáti se, běžeti, kvapiti, letěti;
d) unikati, zanikati, ztráceti
se, mizeti; (a čase:) pomíjeti,
uplývati; o) fugere (aliquam,
aliquid ) , (někomu, něčemu)
unikati, vyhýbati se; (někoho,
něčeho) stříci se, straniti se,
chrániti se, varovati se, štítiti
se, lekati se; (někoho, něco)
opouštěti; (I, 490; II, 122)
Gorgovia, ae, f., Gergovia, město

vati)

(I, 425);

kraje
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Záti fixněs, širé

Arvernů v Akvitanii (v jiho
západní Francii)
gladiátor, óris, m., šermíř, gla
diátor; (gladiátoři bývalí brá
ni ze zajatců nebo otroků nebo
odsouzených k smrti a byli
pak cvičeni ve zvláštních ško
lách, vydržovaných od obcí ne
bo soukromých podnikatelů,
od učitelů v šermířských zá
pasech; šermířské zápasy se
dostaly do Říma z Kampanie
ve 3. století př. Kr. a byly po
řádány nejprve soukromě, te
prve koncem republiky veřej
ně. Rozkvět gladiátorských zá
pasů nastal v době císařské.

Na zaměstnání gladiátorů vždy
lpěla společenská přihana; od

ství; morbó implicári, upad
nouti do nemocí
increpó, áre, ui, itum, 1., a) za
zniti, zařinčeti, zazvučetí; b)
rozezvučeti (něco); o) (ali
quem: ) obořiti se (na něko—

ho), láti, vyčitati (někomu);
hanlivými, trpkými slovy se
dotýkati, vyčítavě mluviti;
(vy)plísniti (někoho)
ínflammó, áre, avi, átum, 1., a)
zapáliti, rozžehnouti, zažeh
nouti; b) vznítiti, roznititi,
vzbuditi; podněcovati
inspěrátus, a, um, neočekávaný,
netušený
ínstitůtum, i, n., a) zřízení, zaří—

zení, zvyklost, mrav, obyčej;
institúta maiórum,
zvyky
tud gladiátor jako nadávka:
předků; b) začatý podnik, zá
úkladný vrah, bandita.)
měr, plán; c) poučka, zásada
gravis, (I, 435; II,153); gravis interrogáre aliquem dě aliquá ré,
tázati se někoho na něco; id
causa, vážná příčina
tě interrogó, na to se tě táži,
herba, ae, f., (I, 120), a) bylina,
(osoba i věc jest v akus., je-li
zelina, rostlina; tráva; zeleni
věc vyjádřena zájmenem střed.
na; b) trávník drn; c) kouzel
rada); (II, 103)
ná bylina; d) stéblo, stonek by—
invító,
áre, ávi, átum, 1., a) zvá
liny
'

hóra, ae, f., 3) (určitá doba),
hodina; (II, 86); b) čas, čas
denní, čas roční
hordeum, hordei, n., ječmen
implicó, áre, ávi, átum, (též im
plicui, implicitnm), 1., a)
vplésti, zaplésti; b) másti, ve
zmatek uvésti; c) oplétatí, o
vijeti; litibus implicáre, za
plésti do sporů, soudů; aliquá
re"implicitus, zapletený do ně
čeho; periculis implicáre, za
plésti, uvésti do nebezpečen

ti, pozvati ; b) pohostiti; c)
(někoho k něčemu) vyzývatí,
zváti; vábiti, lákati; (I, 131)

itaque, a) (: et ita), a tak; b)
(spojka výsledková:) a tak;
tak tedy; te dy; tudíž; proto;
a proto
iuvencus, i, m., mladý býk, bý
ček; mladík, jinoch, junák

iuvó, áre, iúvi, iútum, iuvátúrus,
1., a) (aliquem), podporovati
(někoho); pomáhati, přispěti
(někomu) ; iútus, podporován;
b) obveselovati, těšiti, činiti
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radost, působiti požitek; (ne
osobnéz) iuvat, těší; líbí se
Lacedaemón, óm's, f.,

Lakedai

mon (t. j. město Sparta i ze
mě Lakonsko); Lacedaemone,
a) ve Spartě; b) ze Sparty
lavó, áre, lávi, Zautum (lótum,
lavátum), a) mýti, umývati,
omývati; oplachovati, koupa
ti; b) smáčeti, skrápěti, svla
žovati, zbrotiti;
laváre corpus, (u)mýti si tě

lo:

(u)mýti se, (str. 399);

laváre manús, (u)mýti si ruce;
lavári, mýti se, koupati se;
iantus, umyt(ý), umyv se
Iectus, i, m., lože, lůžko; postel;
pohovka, lehátko; (lectus con
vivális, hodovní, stolní lehát

ko; byla to široká pohovka
obyčejně pro 3 osoby, jež leží
“ce se opíraly levicí o podložené
polštáře a pravici si braly po—

krmy)
LeuctriCus, a, um, leukterský;
(Leuctra, I, 181; r. 371 př. Kr.
vítězštvi Epameinondovo u

Leukter nad Sparťany)
lis, litis, f., (I, 354), a) spor, ro
zepře, pře; hádka, různice,
svár; |:) (právní) spor, soud,
proces; c) sporná věc, předmět
sporu
Iocus, (I, 462); eódem locó, na
témž místě. — Určení místa
na otázku kde? bývá vyjádře

no prostým ablativem u sub
stantiva locus, je-li spojeno s
adjektivnim přívlastkem (únó
1006,na jednom místě; multis
locis, na mnohých mistech);
je-li locus ve spojení se zá

jmeny hic, is, qui a j., klade se
ablat. s předl. in (in his locis;
quó in locó)

mátůrus, a, um, a) zralý; b) zra
lý (věkem, časem); c) včasný;
d) časný, předčasný
melius viz bene
měnsa, ae, f., 3) stůl; b) jidlo
ministerium, ii, n., a) služba,
(úřad).: b) služebnictvo
Molón, ónis, m., přijmení řečnika
Apollonia ze Rhodu, učitele
Ciceronova
můtáre, (I, 131, 486); in peius

mútári, (z)měniti se v horší,
zhoršiti se
Neptůnus, i, m., Neptun, mořský
bůh, syn Saturnův, bratr Jo
vův; (u Řeků: Poseidon)
nisi, (II, 307); nihil nisi. . ., nic

leč: jen (s kladným výra

zem); amicitia esse nón po
test nisi in bonis, přátelství
(nemůže býti leč mezi dobrý
mi :) může býti jen mezi do
brými
noviěs, devětkrát; noviěs decem,

devětkrát deset=90

nympha, ae, f.,a) dívka, nevěsta,
mladá paní; b) nymfa, víla,
(bohyně pramenů, řek, stro
mů, lesů, hor)
obstó, áre, obstiti, obstátúrus, 1.,
státi v cestě; překážeti; stavě

ti se v'cestu; (za)brániti

oculus, (I, 140); aliquid in oculis
habeó, mám něco před očima;
in oculis, ante oculós alicuius,
před něčima očima, před něčím
zrakem, u přítomnosti někoho
odium, (II, 308); odium Hanni
balis, a) Hannibalovo zášti,
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(genit. subiectivus); b) nená
vist, zášti proti Hannibalovi,
(gen. obiectivus) ; odium hos
tium, nenávist proti nepřáte
lům

.

oleum, olei, n., olej (olivový);
(užívalo se ho jako svitiva, po

traviny a masti)
optimě viz bene

pame, skoro, téměř, bezmála,
málem; paene dixi, (o mož
nosti minulé, v lat. indik., v

řiti; aliquid clámóre personat,
něco se rozléhá, zaznívá kři

kem, jásotemzv

něčem za

znívá, se rozléhá křik, jásot
philosophus, i, m., filosof, (muž
obírající se filosofií)
plórátus, 113,m., pláč, nářek, ho

řekování, bědováni, kvílení
pómum, i, n., a) ovocný plod,
ovoce; b) ovocný strom

pcsteáquam: postquam (II, 439)
postquam, (čas. spojka), když,
češt'. kondicionál), mále m
jakmile; [má u sebe slovesný
bych byl řekl; paeneobli
tvar: a) v indik. perf. histor.

tus sum, málem bych byl za—
pomněl
pallidus, a, um, a) bledý; b) žlu

tavý, zažloutlý, šedý, špinavý,
sešlý
passim, a) [kde?]: daleko širo
ko, tu a tam, různo, porůznu;
na všech stranách, Všude; b)
[kam?]: na. rozličné strany,
sem (a) tam; o) bez pořádku,
v nepořádku; napořád, bez roz- '
dílu ; d) hromadně, houfně,
četně
paulátim,

o ději minulém ojedinělém, o
jednotlivých událostech; b) v
indik. imperf.

o ději součas—

ném, trvacím nebo opětovacim;
c) v indik. plqupf. o ději ojedi- 

nělém předčasném, zejména
při udání časového rozdílu, ne
bo o stavu, vzniklém v minu
losti; d) v indik. praes. histor.;
&) v indik. praes., v tom pří
padě >>postquam<<
: »od té do
by, co<<, >>potom, co<<; f) v ne

přímé řeči v konjunktivu]
(paullá tim ) _. pomalu,

znenáhla, ponenáhlu
per, (II, 353); per mare remeáre,
vraceti se po moři; per servum
invítáre, zváti, pozvati skrze
otroka, po otrokovi
perdomó, áre, už, itum, 1., zkroti
ti; úplně přemoci, zdolávati,
zdolati, podrobiti, pokořiti
personó, áre, už, 1., a) zaznívati,
zm'ti, hlaholiti. hlučeti. rozlé—

hati se; b) naplňovati (zpě
vem, zvukem, křikem, hlu
kem); c) hlučně volati, křiče
ti; povykovati, hřmotiti, bou

pótum : napít se, (supinum),
(viz pótáre, II, 310)

praestó, áre, praestiti, praestátú
rus, 1., a) předčiti, vynikati
(alicui aliquá ré, nad někoho
něčím, v něčem), převyšovati,
míti přednost, býti přednější;
b) poskytovati, dávati, popřá
vati, propůjčovati, odevzdáva
ti; o) prokazovati, věnovati
(někomu něco), činiti (něco
pro někoho); d) vykonávati,
konati, plniti, zastávati, za—
chovávati, dosti činiti; a) dá
vati na jevo, projevovati, pro
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kazovati, dokazovati, osvědčo

vati; f) státi jako rukojmí,
státi (za něco), ručiti, zaručiti
se, býti odpovědný; g) ručiti
(za někoho, za něco); slíbiti
(něco), ujistiti (něčím); h)
(ručiti, že se něco nestane),
zabrániti (něčemu); i) sě
praestáre (s vazbou 2 akus.),
osvědčiti se (nějakým);
alicui officium p., prokázati
někomu službu; lidem praestá
re, a) dostáti slovu, státi v slo
vu; b) osvědčiti věrnost (k)
někomu; sé própugnátórem p.,
osvědčiti se obráncem, obháj
cem; sě praestáre liberálem,
probu'm, honestum, osvědčova
ti se štědrým, poctivým, u
šlechtilým
prior, prius, [gen. prióris; plur.

priórěs, prióra, priórum atd.],
(komparativ), a) (mistem:)
přednější, přední, bližší; b)
(časem, pořadim :) dřívější;
c) (cenou, důstojnosti.-) před
nější, vzácnější, význačnější,
důležitější, lepši; prióribus
temporibus, (abl. čas.), za dři
vějších dob
prius, dříve; prius . .. quam, dří
ve . . . než; priusquam, (spoj
ka časová), dříve než
pró, (II, 356); pró castris, před

táborem

prócědero ad negótia,

(II, 396),

jíti za zaměstnáním, za svými
záležitostmi
própugnátor, óris, m., obránce,
obhájce; bojovník
pulsů, áre, ávi, átum, 1., a) tlou
ci, tepati, biti, klepati, udeřiti,

šlehati, (aliquid, do něčeho);
tabernás p., tlouci, klepati na
chýše; b) bíti, tlouci (někoho),
týrati, trýzniti; c) vrážeti (do
něčeho), dotýkati se (něčeho);
d) hýbati něčím, puditi, hnáti;
e) vzrušovati, zachvivati
ratió, (I, 408); ratiónem alicuius
rei haběre, míti zřeni k něče
mu. ohled na něco; dbáti ně
čeho
remeó, áre, áv'i, átum, 1., jíti

zpět, vraceti se
replětus, a, um, [replěre], na
plněný
repónó, ere, reposui, repositum,
3., a) zpět klásti, ukládati, u
schovati; b) odložiti; 0) zpět
položiti na totéž misto; d)
opět položiti, vložiti: e) zno
va. zřiditi; nahraditi f) položi
ti, postaviti, složiti, uložiti (ně
co někam); g) počítati, klásti
(někoho někam); aliquid in
faenili repónere, složiti, uložiti
něco v seníku, na seník
rěs viz cónsentire
resonč, áre, ávi, 1., ozývati se,
zvučeti (ohlasem, ozvěnou);
zaznívati; clámóre r., ozývati
se jásotem; cantú lúcós r., na
plňovati háje zpěvem
rhětor, oris, m., a) učitel řečni
ctvi, výmluvnosti; b) řečník,
krasořečnik
saccus, sacci, m., pytel, vak,
měch; (na obili, na penize)
saltó, áre, ávi, átum, 1., a) tan
čiti; b) tancem představovati
(něco), tancem doprovázeti
Scipio, ónis, m., Scipio, (příjmení
v rodě Korneliů); Publius Cor
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nělius Scipio, konsul r. 218 př.

b) střízlivý; (a řeči:) prostý,
nehledaný; c) žiznivý
r. 212; Publius Cornělžus Sci societás Athěniěnsium, (II, 7).
pió Áfricánus Maior, (235—
athénský spolek
,
183 př. Kr.), syn předešlého; solea, soleae, f., střevíc, sandál;
(Římané střevíce při stole při
Scipio Starší v Hispanii zvítě-_
jídle odkládali); (soleae byly
zil r. 202 př. Kr. u Naraggar
(u Zamy) a skončil 2. pun
sandály, t. j. podešve řeménky
skou válku; odměnou mu byl
k noze připevněné; byly noše
ny jen doma); démere soleás
triumf a příjmi >>Áfricanus
=zasednouti k stolu; poscere
(Africký)<<. Jeho dcera byla
soleászvstátí od stolu, chtíti
Cornelia, matka obou Grak
odejíti. -— (Venku, kdy Říman
chů; Publius Cornělius Scipio
Aemiliánus Áfricánus Minor
byl oděn v togu, slušelo se
choditi jen ve střevících, jež
(185/4—129) , dobytím Karta
ga skončil III. válku punskou,
sluly calcei; tyto kryly celou
nohu, často i kotníky až k lýt—
začež poctěn příjmím África
kům. Střevíce mužské obyčej
nus; r. 133 Scipio Mladší dobyl
Numantie a byl poctěn pří
ně bývaly barvy černé, střeví
ce ženské barvy červené, bílé
jmim >>Numantínus<<.
i jiné. Střevíce mužů se řídily
secó, áre, ui, sectum, (secáturus),
důstojnosti mužů.)
1., a) sekati, řezati; kositi, sici,
žití; krájeti, střihati, tesati; sonó, áre, ui, itum, (sonátůrus),
rozřezati, rozkrájeti; carnem
1., a) vydávati zvuk, zvučeti,
zniti; rozléhati se, ozývati se;
in plúrés partěs s., rozkrájeti
maso ve více kusů; faenum s.,
b) (o různém zvuku:) řinčeti,
dmčeti, syčeti, duněti, hlaho
posekati seno; b) poraniti, po
škoditi; c) projití, proběhnouti,
liti, šuměti a pod.; 0) opěvati,
hlásati, oslavovati; d) zname
proletěti, proplouti; d) děliti,
nati; plórátú, cantu sonáre,
roztínati; e) rozhodovati
nářkem, zpěvem se ozývati
sěcůrus, a, um, a) bezstarostný,
klidný, nestarajici se, nemající stáre, (II, 374); in primis stáre,
starosti (o něco); futúri (gen.)
státi mezi prvními, v první
sécúrus, nestarajíci se o bu
řadě; in lidé stáre, státi v slo
vu, dostáti svému slovu
doucnost; b) bezstarostný, ve
selý, klidný; c) bezpečný, jistý, subitó, náhle, nenadále; (a řeči:)
bez nebezpečí
bez, přípravy, 3 patra; (I, 395)
siccó, áre, á'ví, átum, 1., a) sušiti,
Sulmó, óm's, m., Sulmo, město
v Italii, (dnes Sulmona), vý
vysušiti; osušiti; b) prázdniti;
siccári, (u)sušiti se
chodně od jezera Fucinského
Vúzemi někdejších Pelignů, ro
siccus, a, um, a) suchý, vyschlý,
diště básnika Ovidia
usušený, vysušený, vyprahlý;

Kr., padl v boji s Kartagiňany

—441—

super, (předl. s akus. a abl.), a)

(s akus., kde? kam?:) nad

(něčim), přes (něco), nad (ně
co); (viz explicáre); b) (s abl.,
mis—me:)nad (něčim), na (ně

čem); (časově.-) za; (vztaho
vě:) stran (něčeho)
tabema, ae, f., 3) chatrč, chyše;
barák; b) dílna, krám, sklad,
skladiště; c) krčma, hospoda,
hostinec; a) (v sirku: ) pod
loubí (pavlače) pro diváky
taciturnitás, átis, f-, 3) mlčeli
vost, zamlklost, nemluvnost,
málomluvnost; b) mlčení
tonů, áre, ui, hřmiti, hřímati; to
nat, hřmí; tonuit, zahřmělo
triciínium, ii, n', a) (jidelni, StOl
ní) lehátko, pohovka; b) (ji
delni) stůl (se třemi lehátky),—

uprázdněný, nezadaný, volný;
e) přístupný, otevřený (něko
mu); f) prostý (něčeho), zpro
štěný, uvolněný, volný, zbave
ný, nemajíci (něčeho); bez
(něčeho) [vacuus ré nebo ab

ré]; g) prostý zaměstnáni, ne
zaměstnaný, volný; bezstarost
ný, klidný; voluptáte vacuus,
prost(ý) rozkoše, bez rozkoše
valeó, ěre, valut, valitúrus, 2., a)
býti silný, při síle; míti silu;
b) býti zdráv; G) býti silný,
mocný, mohutný; míti sílu,
moc, platnost, váhu, vliv, vý

znam;platiti,

vážiti,zmoci;

vynikati; d) pořiditi, účinko
vati, býti platen; míti úspěch,
dařiti se; 9) míti platnost, na
pomáhati, přispívati, prospíva
ti, hoditi se, sloužiti, býti (k
c) jídelna
_
něčemu); f) míti sílu, moci,
tam, a) (a čase:) tu, tehdy;
zmoci, dovésti; g) směřovati,
b) (o ději následném:) pak,
miřiti, vztahovati se; míti účel,
potom, tehdy; 0) (ve vý
míti význam; h) (o mincích.?
čtu a. při postupu myšlenek:)
platiti; i) (o slovech:) zname
pak, potom; d) tum—tum,
nati, míti význam, míti smysl;
(o střídání),tu—tu, hne d
plus valěre, a) více (z)moci,
—-hned;
e) cum — tum,
více platiti; míti větší moc,
(srovnávací), j a k — t a k
platnost, vliv; b) míti převa
zvláště
(obzvláště, přede
hu, rozhodovati, předčiti
vším, nejvice)
turris, is, f., (akus. -im, též -em; vehementer, a) prudce, náhle, u
náhleně, prchlivě; b) rázně,
abl. -i, též -e; gen. pl. -ium),
rozhodně, důrazně, přísně; c)
a) hrad, palác; b) věž (zejmé
na ve vojenství k ochraně hra
úsilně, usilovně; d) silně, moc
ně; e) tuze, velice, velmi, ná
deb, mostu a p.); o) obléhací
ramně
věž; d) holubník; (I, 347)
vertere,
(II, 360)
vacuus, vacua, vacuum, a) prazd
ný; (opuštěný, neobsazený, ne vestímentum, %,n., šat, roucho;
(plur.:) oděv, oblek
krytý, volný); pustý; b) vol
ný, širý, prostorný, otevřený; virtůs, (I, 203); cum virtúte vi
vere, žiti ctnostně
c) nerušený, klidný, tichý; d)
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vítáre aliquem, (I, 337, 487), vy
hýbatí se někomu; varovati se,
stříci se někoho
vitium, ii, n., (I, 151, 259), a)
chyba, vada, kaz; skvrna, zka
ženost; úhona, závada, nedo
statek; nákaza; b) (mrav—ní:)

chyba, špatná vlastnost, vada,
nectnost, nepravost, úhona;
hřích, neřest, špatnost; c) chy
ba, pochybeni, poklesek, nedo
patření; a) vína; e) závada,
překážka

volůmen, žnís, n., a) závit; vinutí,
točení; víření; kroužení; b)
kotouč; c) svitek (popsaného

papyru); (v našem smyslu:)
kniha, spis; d) kniha, svazek
(jako dílvětšiho spisu). ——
Pa

pír (papýrus), na nějž se psa
lo, byl zhotovován v Egyptě
z cevnaté dřeni papyru, nilské
to rostliny; proužky papyrové
byly ve vrstvách nakladeny na
sebe a slepeny. Do obchodu
přicházel papír v pruzích 10 až
30 cm širokých a 1 až 5 m
dlouhých. Psalo se jen po jed

né straně papiru v kolmých
sloupcích zšíři asi hexametru.
Sloupce byly pokládány za
strany. Cena knihy se řídila
podle počtu stran a řádků
(veršů). Popsané pruhy papíru

51. úloha.

byly navijeny na hůlky, upev
něné na obou koncích listu, a
to tak, že poslední sloupec byl
navinut nejdříve, první sloupec
pak přišel navrch. Tento závit
slul

»volúmen<<. Čtenář

četl

spis tím způsobem, že rozvíjel
závit (volumen); počátek spi
su nalezl na levém okraji zá
vitu. Pokračuje ve čtení zaví
jel přečtenou část levou rukou
a další část rozvíjel pravou

rukou. Odtud: čísti :

lžbrum

ěvolvere. Hotový závit byl za
vázán a uzel byl zapečetěn.
Volůmen bylo na hřbetě opa
třeno štítkem, na němž byl
název díla a spisovatelovo jmé
no, a. uloženo buď do pouzdra
(capsa) nebo do skříně (scri
nium, cista). Na papír se psalo
rákosem (calamus ), namoče
ným v inkoustě (átrámentum ).
Zěnó (Zěnón), ónis, m., 3) Ze
non, řecký filosof z Eleje (kol
490—430 př. Kr.), znamenitý
dialektik; b) zakladatel filoso
fické školy stoické Zenon z
Kittia na. Kypru (kol 336—264
př. Kr.); c) Zenon ze Sidonu,
filosof epikurské školy, jejímž
vůdcem byl v letech 100—70
př. Kr. v Athénách, kdež jeho
posluchačem byl i M. Tullius
Cicero.

Přeložte do češtiny! —(Viz str. 508!)

1. Iúre laudám's,quod cónsilió et ope civitátem adiůvistž.
— 2. C'. Iulius Caesar iu omnibus rébus nón minus prú
dentiá quam félicitáte adžútus est. — 3. Utžnam mžserós
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adiu'vissětis! — 4. Cioeró in insula Rhodó ad Molónem rh'e'
torem sě applioávit. — 5. Post pugnam Plataeěusem omněs
ferě Graeoiae civitátěs ad sooietátem Athéniěnsium sě ap
pliouěrunt. — 6. Nimia audáoia etiam fortissimós virós
saepe nimiis perioulis impliouit. — 7. Pater meus gravi
morbó implicátus est (implicitus est). ——
8. Hominem mul
tis litibus implicitum_fugiámus! — 9. Ulixem per mare iu

patriam remeantem á Neptuuo variis perioulis implicitum
esse poětae antiqui narraut. — 10. Post oládem Carměnsem
máter quaedam, inspěrátó filii reditii attonita, _repente
gaudió exanimáta est. — 11. Is est malus miles, qui fugam
cógitat, postquam arma orepuěrunt. — 12. Aestáte cubui—
mus in umbrá patulae fdgi. — 13. Militěs undique in agris
hordeum et herbás děseouěrunt. — 14. Miltiadés exiguis
oópiis apud Marathónem cum Persis dimioávit. — 15. Zěnó
cum Aristotele et aliis phil030phis ré oóuseutiěbat, verbis
disorepávit. — 16. P. Ovidius Naso poěta_Rómánus, scri
bit. »Sulmómihi patria est, milia qui noviěs distat ab urbe
decem. <<— 17. Cur tuás cupiditátěs nón domuisti? — 18.
Rómáni multás gentěs armis domuěrunt. — 19. Scipió
Maior, quod Áfrioam domuerat, Áfrioánus appellátus est.
— 20.Gergovia, oppidum Arveruórum, a Caesare famě do
mita est. — 21. Máximás nátióněs á Caesare domitás esse
legimus. — 22. Verr'e's Siciliam próvinoiam paene ěnecuit.
— 23. Duae semper oohortěs pró castris exoubuěruut. —
24. Nótum est gladiátórěs corpora sua aute oertámen oleó
friouisse. — 25. Imperator fortěs militěs laudávit, ignávós
inorepuit. — 26. Iuvá m'e'! Si m'e'iiiveris, posted ego tě iu
vábó. Iiitus á tě sěciirus eró. -—27. Caesar multás oivitátěs
friimentó iúvit. — 28. Veterěs Germáni statim &somnó la
vábantur; lauti cibum oapiěbant, tum ad negótia prócědě
baut armáti. — 29. Nóli prius cěnáre, quam mamis láveris!
— 30. Male corpus lávisti; melius lautus in soholam veui!
— 31. Rómáui omn'e'sgentěs tótius ferě orbis terrárum
oontiuuis bellis perdomuěrunt. — 32. Post pugnam omnes
viae clámóre victórum persouuěrunt. — 33. Ad fontem pó
tum saepe ipsi veniunt iuvenoi. — 34. Zeuaciset Apellěs ce
teris Graeoórum piotóribus arte praestitěrunt. —_35.Cice
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rónem omnibus Rómánis ěloquentiá praestitisse cónstat.
— 36. Praestěmus nós semper probós atque honestós! —
37. Brutus se ácerrimum própugnátórem communis liber
tátis praestitit. — 38. Atticus multa officia amicis in urbe
praestitit. — 39. Rex Admětus Themistooli fidem praesti
tit. — 40. Vergilius narrat Aeněae sociós oorpora oervórum
in frústa seeuisse. — 41. Faenum cum seoueris, ad sólem
verte, ut bene sicoětur, deinde bene sicoum in faenili repó
nitó! — 42. Silvae quondam nymphárum oantů sonuěrunt.
— 43. Ante calamitátem Leuctricam Lacedaemone in Her
culis fáno arma sonuisse narrátur. — 44. In oppidó eac
pugnátó omnia plórátibus mulierum et puerórum sonuě
runt. — 45. Heri subitó vehementer tonuit. — 46. Epami
nóndás in pugná semper in primis stetit. — 47. Nihil ěripit
fortuna, quod nón dedit; virtůtem autem nón dedit, ideň
nón ěripit. — 48. Stant montěs eódem looó, quó stetěrunt
ante multa saecula. — 49. Né nimiam dederis fidem for
túnae; nam qui ei fidem dederit, facile fallětur. — 50. Deus
homini animam immortálem dedit, quam quasi vestimentó
oorpore circumdedit. —

*

O římských hostinách. — 1. Římské hostiny za císařské
doby byly nádhernější než za dřívějších dob, neboť zvyky
předků byly jednodušší a mravy jejich byly přísnější. Ale

mravy starých Římanů se ponenáhlu zhoršily (= změnily
v horši).

——

2. Počet soustolovníků zpravidla ani nebyl menší než tři
ani větší než devět; mužové hodujíce leželi1na lehátkách,
ženy hodovaly v křeslech. — 3. Tři mužové leželi1 na pro
středním lehátku, stejný počet na pravém i levém lehát
ku. —

'

4. Římané vystrojili hostinu (: oběd) obyčejně mezi 3.
a 4. hodinou odpoledne našeho času (: kolem deváté denni
hodiny). — 5. Otroci vstupující hosti (: spoluhodovniky)
*cubáre; =circumstáre; “exuere; *laváre; “obstáre; “in fide"stáre;
*secáre; “iuváre, adiuváre; ' fidem praestáre; "'explicáre; " ěvolvere;
“ ěmicáre; *“resonáre; " se applicáre ; " sě praestáre. —
—445—-—

obstoupili'-', zuli3 jim střevíce a omylii jejich nohy. — 6.
Jednomu z přátel vážnější příčina zabránila5 přijíti na hos
tinu; všichni ostatní dostáliGsvému slovu. —
7. V jídelně, která byla okrášlena pestrými květinami,
byla tři velmi skvostná lehátka, na nichž hosté ležíce ho
dovali1 (= leželi). — 8. Kuchaři znamenitě připravili po
krmy a otroci rozkrájeli7 maso na více kusů. — 9. Otroci
přispělis hostiteli svou službou a osvědčili" mu (svou) věr
nost. —
10. Jeden ze spoluhodovníků rozložil10 svůj svitek na
stole a vylíčil11v mnoha verších hostitelův život. — 11.
Básníkova sláva převelice vyniklalg. —
12. Na všech stranách vše se ozývalo13zpěvem a jásotem
(: pokřiky) žen a mužů. — 13. Otrokyně tančily, aby při
bývalo veselosti spoluhodovníků. — 14. Někteří ze spolu
hodovniků se oddali14filosofii. — 15. Po hostině se hostitel
osvědčil15štědrým a daroval spoluhodovníkům drahocenné
dary. —

47. úloha.

Vypracování. — (Viz str. 404!)

1. Víme, že branné zástupy perské byly přemoženy v bitvě sala
minské (u Salaminy) a platajské (u Plataj) od Athéňanů a pře—
mnoha řeckých obci. ——
2. Kdo neví, že athénská obec byla spravo

vána (řízena) od velmi moudrého Periklea? — 3. Themistokles byl
muž velmi výmluvný a velmi zkušený ve válcel; jest známo, že byl
vůdcem Athéňanů v salaminské bitvě. — 4. Čteme, že převeliká byla
válečná sláva makedonského krále Alexandra. ——
5. Herodotos vy
pravuje, že převeliká (velmi veliká) vojska byla přepravena perr
ským králem Xerxem z Asie do Evropy. — 6. Homér praví, že
Thersites, muž velmi nízkého původu, člověk prašpátný, byl velmi
zbabělým vojínem. ——7. Učitel vypravoval, že si veliký2 boháč Lu

kullus vystavěl překrásné letohrádky v nejrozkošnějšich krajích
(: částech) Kampánie. — 8. Zdaž víte, že poloha města. Prahy jest
překrásná, krásnější než poloha skoro všech ostatních evropských
1 V latině genitiv. ——
2: velmi bohatý (superlativ) muž.
3 Participium perf. passiv. v lat.; v češť. minulý trpný přechodník.
——
4 ab 66 1006, quó . .. — 5 Indik. plqupf.
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— 6 Genit. plur.

měst? ——
9. Neříkej, že výsledek boje jest velmí pochybný a velmi
nejistý! -— 10. Germánové se domnívali, že Rýn a Dunaj jsou nej
širší ze všech řek. -— 11. Nedomnívejte se, že překrásné (velmí
krásné) věci (v lat. akus. plur. neutr. ) vždy bývají velmi vzácné! —
12. Kéž byste věděli, že počátky mnohých věcí často bývají velmi
nesnadné! —
13. Víme, že mužnost byla nazvána podle muže. ——14. Poslové
vypravují, že mnozí vojínové byli poranění v bitvě : že mnoho vo
jínů bylo poraněno v bitvě. —-15. Zdali jest pravda (: jest-lí prav
da? jest pravda?), že od předků bylo bojováno s největší stateč
ností, aby vlast byla svobodna? — 16. Vite-lí (:.: zda víte?), vojí
nové, že [vy] jste byli zachráněni vůdcovou statečnosti z velikého
nebezpečenstvi? -—17. Bajka vypravuje, že jelen byl zachráněn (:
se zachránil) z nebezpečenství rychlostí štíhlých běhů (: noh). -—18.
Jest známo, že často malou jiskrou byly vzníceny (založeny) veliké
požáry. ——
19. Víme, že Alexandrie, město úrodného Egypta, bylo na
zváno podle jména makedonského krále Alexandra. -—20. Čteme, že
smrt císaře Karla Čtvrtého, otce vlasti, dlouho byla oplakávána od
našich předků. ——
21. Bylo zvěstováno, že vůdce těžce byv poraněn“
v bitvě, byl pohřben nedaleko od toho místa, na kterém' vypustil—"du

cha.—22. Jest známo,že vůdcové našeho vojska byli obdarování od se
nátu velikými dary. -—23. U Livia (t. j. ve spisech Liviových) čteme,
že Romulus a Remus byli vychováni od pastýřů—24. Víme, že mnohá
města válkami byla zpustošena : že mnoho měst bylo zpustošeno
válkami. ——
25. Doufám, že vaše prosby nebyly zamítnuty od mých
přátel (mými přáteli). — 26. Občané se domnívají, že nepřátelskýc
útok byl odražen našimi vojenskými sbory (od našich vojenských
sborů). —

*

1. Legióněs Rómánae úsque ad Albim veniuht et Germá
nós m'ncunt. — 2. Valěmus, si corpora nostra fírmámus. —
3. Utžnam mžlitěs m'gilantiá ducžs ě peržculó ěváderent! —
4. Si lžtterás et artěs neglegětis, vóbis žpsžnocěbitžs. — 5.
Autumnó flórěs arborum árěscent et cadent. — 6. Epistu
lam, quam scržbó, crás ad tě mžttam. — 7. Cónsulěs Ró
mánž in foró cum duodecim lictorz'bus prócěděbant. — 8.
Stultum brevěs vitae hórás žnútžlžbusstudižs perdere cón
stat. — 9. Utinam boni civ'e'ssemper serviant patržae, quae
est commům's parěns omm'um nostrum. — 10. Sánctae vir
giněs Vestae et equitěs Rómánž in pržmžs órdim'bus sé
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dilžum honóráriórum žn theátró seděbant. — 11. In sánctó
nemore tm'a altám'a erant. — 12. Imperator quattuor legió
něs ducentós passůs ab urbe cónstituit. — 13. Ínsula Sícžlia
fěcunda erat; žtaque Cató Siciliam (předmět) horreum
(doplněk) frúmentž Rómánórum vocávit. — 14. Amor
patriae ab antiqužs nátžóm'bussumma virtůs putábátur. —
15. Dě rébus futúržs iůdicáre difficžle est. — 16. Difficžllž
mum est sitžm toleráre. — 17. Nátále solum dulce. — 18.
Si innocěns essěs, nón púnžrěris. — 19. Noctua avis mžrá
speciě est; lůna diěž oculžs noctuae žngráta est, sed noctú
aciěs oculórum ežus magna est; žtaque noctua interdiů
somnó indulget, noctú alžmentum petit. — 20. Hostium
aspectus am'mós militum žmbellium metú imbuit. —

48. úloha. — Vypracování. — (Viz str. 417!)
1. Vůdce dobude vítězství na nepřátelích (zvítězí nad nepřáteli).
——
Doufáme, že vůdce dobude vítězství na nepřátelích (zvítězí nad
nepřáteli). — 2. Naši vojinové udatně budou bojovati. — Občané

doufají, že naši vojínové budou udatně bojovati, aby naše vlast byla
svobodna. — 3. Vy dnes, přátelé, pro mráz nebudete pokračovati ve
své cestě. ——Doufáme, přátelé, že dnes pro mráz nebudete pokra
čovati ve své cestě. -—4. Dějepisci vypravují, že Římané těžce bojo
vali s Hannibalem sedmnáct let; Římané netušili, že tak dlouho
budou bojovati (zápasiti) s Hannibalem. —- 5. Přeji si, přátelé,
abyste zachovali klidnou mysl v neštěstí, a doufám, že zachováte
klidnou mysl v neštěstí. — s. Víme, že se budete varovati zpupnosti,
abyste nebyli nazýváni zpupnými. Věděli jsme, že se budete varovati
zpupnosti, abyste nebyli nazýváni zpupnými. -— 1. Přátelé, cenící
(: kteří cení) přátelství podle prospěchu, nebudou vám milí. ——
Myslím, že přátelé, cenící (: kteří cení) přátelství podle prospěchu,
nebudou vám milí. -—s. Žáci nesetrvají v omylu. ——
Učitel doufá, že

žáci nesetrvají v omylu. — 9. Římané dlouho ohlašovali (vyhrožo
vali), že dobudou Kartaga. -—10. Vím, že nic tobě a nám všem ne
bude dražši[ho] než vlast (nad vlast). —
11. Gaiu Juliu Caesarovi příští zavražděni bylo ohlašováno mnohý
mi neblahými znameními. ——
12. Helvetiové, hodlajíce se vystěhovati

(majice v úmyslu se vystěhovati, chtějice se vystěhovati) ze svého
území, spálí (praes. histor.) všechna města, vesnice a ostatní sou
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kromé dvorce. — 13. Římský praetor hodlaje souditi (chtěje souditi,
maje v úmyslu souditi, chystaje se soudití) zasedl na soud na tribu
nále. — 14. Lakedaímonští (Sparťané) hodlajíce zápasiti (chtějíce zá
pasiti, majice v úmyslu zápasiti, chystajíce se zápasití) o nadvládu
s Athéňany uzavrou (praes. histor., str. 291) spolek s Korinťany a
Thebany. ——15. Lidská mysl jest neznalá osudu a budoucího život
ního údělu. — 16. Čápi, hodlajíce odletěti (chtějíce odletěti, chysta
jice se odletěti) do teplejších zemí, shromažďují se na jedno místo
(na. jednom místě). —
11. Přátelé neodmítnou vaších proseb. — Doufám, že přátelé ne
odmítnou vašich proseb. — 13. Naše vojsko odrazi nepřátelský útok.
——
Všichni dobří občané (: vlastenci) věří, že naše vojsko odrazi
nepřátelský útok. —
19. Naši nejlepší mužové se vynasnažovali, aby nám svoboda byla
opět zjednána. — 20. Za toto jediné vás prosím, abyste mne ne
opouštěli v nebezpečenství. — 21. Děd poručil, aby hoši lanem přivá
zali malý člun k břehu. — 22. Křesťanské děti prosí Boha, aby
chránil rodiče; prosily Boha, aby chránil rodiče. — 23. Vím, že jsi si
vždy přál, abys byl chválen a milován od dobrých; přeješ-li si (zdali
si přeješ) ještě nyní, abys byl chválen a milován od dobrých? Kdy
bys byl dobrý, byl bys chválen a milován od dobrých. — 24. Jsme
přesvědčeni (máme za to), že vždy budete pečovati [o to], aby naše
vlast byla mocná a slavná. ——

25. Kterási žena budila (ze spánku) spící služky k práci, kdykoli
uslyšela kohouti kokrháni. Služky unavené dlouhou praci zabily
kohouta. Tehdy však osud jejich byl přeubohý. Pani totiž, nejsouc
si jista časem (nemajíc jistoty o čase), často již o půl noci je bu—
díla.

——

49. úloha. — Vypracování. — (Viz str. 421!)
1. Všichni lidé budou souzení po smrti od nejspravedlivějšího
soudce. — Křesťané věří, že všichni lidé budou souzení po smrti od
nejspravedlivějšího soudce. — 2. Svoboda našeho národa bude za
chována. ——
Doufáme, že svoboda našeho národa bude zachována. —
3. Přátelství bude zjednáváno (zjednána) poctivosti. — Věz, že
přátelství bude zjednáváno (zjednáno) poctivosti. — 4. Druhové
Katilinovi budou odsouzeni od senátu. — Druhové Katilinovi
dobře věděli, že budou odsouzeni od římského senátu. — 5.
Ty, Korioláne, budeš obžalován ze zrady od tribunu lidu. ——
Oznamují tl, Korioláne, že budeš obžalován ze zrady od tri
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bunů lidu. — 6. Komenský, velmi slavný muž, věštil, že naše
vlast bude osvobozena po dlouhé řadě let. ——
1. Římané byli přesvěd

čeni, že všichni národové od nich (t. j. od Římanů) budou přemo
žení. ——
s. Gaius Julius Caesar netušil, že bude zabit v radnici od
spiklenců. —- 9. Vůdce doufá, že nepřátelé budou poraženi a že
v městě bude veliká radost. — 10. Ať nevděční lidé nebyli odsouzeni
podle zákona, přece všichni dobří lidé jsou přesvědčeni, že (oni)
budou odsouzeni hlasem lidu. — 11. Themistokles doufal, že jeho
vítězstvím nejen Athény, ale i celé Řecko bude osvobozeno od perské
nadvlády. —

| Publius Ovidius Násó.

|

Publius Ovidius Naso, římský básník, naroz. 20. března r. 43 př.
Kr. v Sulmoně ze staré rytířské rodiny, byl v chlapeckém věku po
slán s bratrem, který byl právě o rok starší, na rhetórské školy do
Říma, aby se vzdělali na státníky. Za učitele měli slavné rhetory
Marka Porcia Latrona a Arrelia Fuska. Kdežto starší syn se s chutí
oddal studiu, mladší Ovidius se učil, jen aby vyhověl naléhání otco
vu, neboť více lnul k básnictví. Když starší bratr ve 20. roce věku
zemřel, zastával Ovidius dva úřady (byl nejprve tržumvir capitális,
t. j. členem tříčlenného sboru, zařízeného již od r. 289 ku podpoře
vyšších úředníků v sóudnictví, zvláště trestním ——[úkolem tohoto
tříčlenného sboru bylo přijímati udání zločinů, zaváděti pátrání po
zločincích, zatýkati je, předběžně vyšetřovati, dozírati na vězení,
vésti provádění rozsudku smrti, samostatně souditi cizince a otro
ky]; -—poté byl decemvir stlitibus iúdicandis, t. j. členem deseti
členného sboru soudců, jejichž úkolem bylo rozhodovati v přích svě
řených od tribunů v případech intercesse a v přích přenechaných
jim k rozsouzení konsulem nebo praetorem. — Ovidius, nabyv pře
svědčení, že se nehodí k tomuto zaměstnání, neucházel se dále
o úřad a oddal se úplně básnictví, k němuž jej pudilo nadání. Za
účelem studií podnikl cestu po Řecku, Malé Asii a Sicilii, načež se
usadil v Římě. Ovidius byl třikráte ženat, ale ani první ani druhé
manželství nebylo šťastné, takže se po obakráte vždy záhy 3 man
želkou rozešel. Teprve 5 třetí chotí Fabií, blízkou to příbuznou rodiny
Augustovy, žil spokojený život v Římě až do r. r. 8 po Kr., kdy byl
náhle Augustem z Říma vypověděn do Tom u Černého moře. (Toto
vypovězeni bylo >>relegatio<<,
t. j. vyhnanství do vzdáleného kraje bez
ztráty majetku. Starověké Tomy se dnes ztotožňují s malým rumun
ským městem Konstancou, kdež proto byl r. 1886 na náměstí básní
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kovi zřízen pomník.) Za příčiny tohoto trestu básník sám uvádí
»carmen et error<<;básní se myslí snad Ars amandí, jejímž obsahem
prý básník způsobil pohoršení. Které však bylo skutečné básníkovo
provinění (error), nelze již zjistiti. V Tomech básník trávil mezi
Gety a Sarmaty trudný život, snášeje jej ne dosti mužně a stále se
doprošuje Augusta i Tiberia, aby se směl vrátiti do Říma. Avšak
všechny jeho prosby o slitování byly marné. A tak zemřel v Tomech
po devítiletém vyhnanství r. 17 po Kr. nedosáhnuv odpuštění ani od
Augusta ani od Tiberia. »Ovidius byl rozmařilý Říman, dítko své
doby; přitom však měl tak bohaté .nadání básnické a čilou fantasií,
že skládal básně s lehkostí jako žádný jeho vrstevník. Verše jeho
jsou uhlazené, plynné a duchaplné; protože však nevěnoval dosti píle
jejich vytříbeni, nevyrovnal se básníkům Quintu Horatiovi Flakkovi
a Publiu Vergiliovi Maronovi, kteří nadto předčili nad něho étickou
vahou svých děl, zatím co Ovidiovou snahou bylo jen pobaviti.<< (V.
Kubelka.) — »Ovidius je duchaplný a dosti půvabný básnik, postrádá
však oné opravdovosti, vroucnosti a hloubky citové, která čtenáře
dojimá a uchvacuje. Všechny jeho básně proniká smyslnost a po
žitek, a i bol, který ho trápí ve vyhnanství, pochází pouze z toho, že
byl vytržen ze zhýralého života tehdejší římské společnosti. Ducha
plnost, lehkost, s jakou tvořil, a bujná fantasie, které nedovedl kro
titi, sváděly jej k mnohým chybám, jako že: nemístně vtipkuje &
ironisuje, užívá planých hříček, příliš rozvádí a obměňuje myšlenky,
jež se mu zdály podařenými. Největší význam Ovidiův spočívá v mi
lostné elegii, pro niž má ten význam, jejž Vergilius pro epos. For
mální lahoda veršů i mluvy jeho vždy byla slavena. Mluva plyne
hladce, je plna překvapujících obratů, vtipných antithes a případ
ných sentencí. Pro tuto formální lahodu a lehký obsah stal se Ovi
dius hned za Augusta oblíbenou četbou těch Římanů, kteří dbali jen
zábavy a nikoli poučení.<<(G. Šuran.) —

Ovidiovy básně jsou četné; jsou to:
1. Tragedie »Medea<<;Ovidius složil ji v mládí; došla značného
uznání; nezachovala se nám.
2. Milostné básně, sepsané v mladém věku rozměrem eleg'ickým:
a) Heroides (epistulae), básnické dopisy žen a dívek herojského
věku vzdáleným manželům nebo milencům (na př. Penelope píše
Ulixovi, Briseis Achillovi, Medea Jasonovi, Dido Aeneovi a j.); tento
nový druh básnický Ovidius po prvé uvedl do římské literatury.
Sbírka obsahuje 21 dopis, z nich 6 posledních se asi neprávem při
čítá Ovidiovi; jsou to tři dvojice dopisů (Paris a Helena, Leander a
Hero, Acontius a Cydippa), na dopis vždy následuje odpověď.
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b) Amorum libri III, tři knihy milostných elegií; básník tu opěvá
smyšlenou milenku Corinnu.
c) Ars amatoria (ars amandi), básnické poučeni ve 3 knihách,
jak lásku získati a udržeti.
d) Remedia. amoris, báseň o 1 knize, v níž se vypočítávají léky
proti zhrzené lásce.
e) Medicamina faciei, báseň vykládající, jak pěstovati tělesnou
krásu, (zachovalo se z ni 50 distich).
3. Básně věku dospělejšího:
a) Metamorfosy či Proměny (Metamorphoseon libri XV), roz
sáhlá epická báseň, kterou básník napsal před odchodem do vyhnan
ství, avšak už nemohl přepracovati. I spálil svůj rukopis, ale báseň
se přece jen zachovala z opisů dříve pořízených. »Metamorfosy<<

obsahují asi půl třetího sta rozmanitých bájí od stvoření světa až
do apotheosy Gaia Julia Caesara, který se proměnil ve vlasatici. Jsou
tu báje, v nichž se vypravuje o proměnách lidí ve zvířata, stromy
a pod. V prvních 13 knihách jsou uvedeny báje řecké, ve 14. a 15.
knize báje italské a římské.
b) Fasti v 6 knihách; jest to básnický výklad slavností a svátků
v římském kaleúiáři od ledna do června, o původu slavností a svát
ků, jakož i o náboženských obřadech, které se při nich konaly. Kaž
dý měsíc tvoři knihu o sobě. Odchod do vyhnanství způsobil, že
Fastž zůstaly nedokončený; obsahujít' jen kalendář prvních šesti mě
síců.
4. Básně napsané vé vyhnanství:
a) Tristia, sbirka elegií v 5 knihách. Ve všech básních ozývá se
žal nad vyhnanstvim a touha po domově, v druhé knize jest dopis
Augustovi s obranou a prosbou, aby mu bylo určeno jiné místo za
nucený pobyt.
b) Epistulae ex Ponta, sbírka elegií ve 4 knihách téhož asi
obsahu jako Tristia: stesk na trudný pobyt v nevlídné zemi, kam byl
básník poslán do vyhnanství &.prosba o přímluvu, aby se básnik
směl vrátiti. Kdežto elegie v Tristiích jsou adresovány ženě, dceři
a nejmenovaným přátelům, dopisy ve sbírce ex Ponto jsou adreso
vány určitým jmenovaným přátelům.
5. Menší básně: I bis; Halieutica (zachovány zlomky); dvě básně
na počest Augustovu (latinská na jeho smrt, getská na Augusta a
jeho rodinu).

*
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42. HODINA.
Slovesa druhé konjugace.
Indikativ aktivního perfekta.
Perfektní kmen.
Zopakujte, co bylo pověděno o perfektním kmeni a o tvoření indi
kativu aktivního perfekta v I. díle této učebnice na str. 212 až 217!
Zopakujte koncovky indikativu aktivního perfekta!
Perfektni kmen sloves druhé konjugace — a tím také indikativ
aktivního perfekta sloves druhé konjugace ——
jeví daleko větší roz
manitost než tomu jest u sloves první konjugace, jichž většina se
časuje podle vzoru >>|audó,áre, áví, átum<<.

Abyste znali perfektní kmen každého slovesa druhé konjugace a
tak si snadno utvořili kterýkoli z těch slovesných tvarů, které se

tvoříod perfektníhokmene,naučte

se 1. osobě singuláru

indikativu aktivního perfekta každého slovesa
druhé konjugace z p a m ě ti ! Toho nejsnáze docílíte, naučíte-li se
zpaměti stupnicím sloves druhé konjugace, uvedeným na str. 457
a násl.
V tomto článku jen povšechně ukáží, v kolik skupin lze podle
tvaru perfektního kmene rozděliti slovesa druhé konjugace. (Do
poslední skupiny zařadil jsem slovesa, která nevytvořují perfekta.)
U všech příkladů uvádím présentní aktivni infinitiv, 1. osobu
sing. aktivního indikativu perfekta a perfektní kmen.
Číslo, připojené v závorce ke každému slovesu, jest čislo slovesa
v pořadí sloves, uvedených na str. 457 a násl.
*

1. skupina:

Perfektum

v

se znakem >>-v-<<;

(-ěví, -ěvistí,--ěvit, -ěvimus, -ěvistis, -ěvěrunt).
abolěre (55), complěre (54), déflěre (53), dělěre (52), explěre
(54), flěre (53), implěre (54), replěre (54), supplěre (54); na př.:

dělěre — dělěvž — dělán-;
flěre — flěvž — flěv-;
complěre — complěvi -— complěv-.
*
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2. skupina:

Perfektum

na »-uí<<;

(-ui, -uisti, -uit, -uimus, -uistis, -uěrunt).
abstiněre (91), adhiběre (57), admonére (58), appárěre (88),
arcěre (63), [árere (54)], calěre (84), carěre (85), cěnsěre (94),
coěrcěre (63), commoněre (58), continěre (91), déběre (57), de'ter- 
rére (62), displicére (60), docére (90), dolěre (86), ědocěre (90),
egěre (65), ěminěre (71), exercére (63), flórěre (66), haběre (57),
horrére (67), žacěre (87), imminére (71), indžgěre (65), latčre (68),
lžcěre (82), madére (69), merěre (70), miscěre (92), moněre (58),
nitěre (72), nocěre (59), obtiněre (91), olére (73), oportěre (83),
párére (88), patěre (74), perterrěre (62), pertiněre (91), placěre
(60), praeběre (57), prohibére (57), recěnsěre (94), retiněre (91),
silěre (75), sorběre (76), studěre (77), stupére (78), suc
cěnsěre (94), sustiněre (91), tacěre (61), teněre (91), terrére (62),
timěre (79), torrěre (93), valěre (89), vigěre (80), vžrěre (81);
na př.:

moněre — monui — manu-;
haběre — habuž — hubu-,'
teněre — tenuž — tema-;
cěnsěre — cěnsui — cěnsu-;
docěre — docui — docu-;
tacěre — tacui — tacu-;
párěre — páruž — páru-.
*

3.skupina: Jednoduché perfektum,
při němž nepřistupuje ke kmeni perfektnimu žádný odvozovací
prvek; tento kmen je roven présentnimu kmeni nebo kmenová
samohláska jest i změněna.
(-í, -istí, -it, -imus, -istis, -ěrunt.)
admověre (100), ámověre (100), cavěre (97), commověre (100),
děvověre (101), favěre (98), fověre (99), movére (100), perma
včre (100), pnómověre (100), remověre (100), vověre (101);
assžděre (102), circumsedére (102), dissiděre (102), invidére
(103), obsžděre (102), possiděre (102), próm'děre (103), sedére (102),
viděre (103); na př.:

pranděre — prandž — prand-;
seděre — sědi — sěd-;
viděre — vidi — vid-;
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mověre — móvi — měn-;
possiděre — possědž — possěd-.
*

4. skupina: Reduplikované (zdvojené)
perfektum.
morděre — momordž — momord-, (104) ;
penděre — pependž — pepend-, (107) ;
sponděre — spopondi — spopond-, (105) ;
tonděre ——totondi ——_
totond-, (106).
Složená slovesa děspondeó (105), respondeó (105) pozbývají re
duplikace.
*

5. skupina:

Perfektum

se znakem »-s-<<.

abstergěre (120), algěre (112), fulgěre (113), indulgě're (111),
mulgě're (109), tergére (120), urgěre (116), torquěre (110);
mulcére (117), permulcére (117);
augěre (108), lúgére (115), lúcěre (114);
árděre (121), arriděre (118), dériděre (118), dissuádére (119),
irridére (118), persuáděre (119), riděre (118), suáděre (119);
maněre (122), haerěre (123);
iuběre (124); na. př.:

fulgěre — fulsž — fuk-;
mulcěre — mulsž — muk-;
torquěre — torsž — tom-;
augěre — aussi — aux-;
lůgěre — límci— law-;
lůcěre — lúxi — lůna-,'

árděre — ársi — dns-;
maněre — mám—i— máns-;

haerěre — haesi — haes-;
iuběre — žussž (* jus—si) — WSS-.
*

6.skupina: Porůzná.
cieó, ciěre — civí — aiv-, (56) ;
concieó, concžěre — concžvž — concifv-, (56) ;

ferveó, fervěre — ferbuž — ferbu-, (96).
'

*
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7.skupina: Slovesa bez perfekta.
árěre (64), avére (125), frigěre (126), impenděre (107), maerěrc
(127), pollěre (128), splenděre (129).
:|:

Slovesa II. konjugace.
Supinum.
Aktivní budoucí participium.

Supinum (&tudíž i passivní perfektní participium) slo
ves d r 11h é konjugace se tvoří několikerým způsobem:
1. Supinum se končí v »-tum<<,jež přistupuje k présent
nímu kmeni. — (Présentní kmen obdržíme, odepneme-li od
aktivního présentního infinitivu příponu »-re<<.)— Na př.
complěre

—— complětum;

děflěre

——děflětum;

dělěre

——dé

lětum; explěre — explětum; flěre — flětum; implěre — implětum;
replěre — replětum; supplěre — supplétum.
*

2. Supinum se končí v »-itum<<,jež přistupuje ke kmeni
zakončenému souhláskou. Na př.:
abolěre ——abolitum; adhiběre — adhibitum;
nitum; ciěre —- citum; ooěrcěre ——coěrcitum;

admoněre — admo

commoněre ——
commo

nitum; děběre — débitum; děterrěre -— děterritum; displicěre —
diszllicitum; haběre — habitum; moněre — manitum ; nocěre — noci
tum; perterrěre -— pertarržtum; placěre — placitum; praeběro ——
praebfitum; prohiběre — prohibitum; tacěre — tacitum; torrěre ——

territum.

I—

3. Supinum se končí v »-tum<<; u některých sloves do
chází ke změně v slovesném kmeni. Na př.:
admověre — admótum; ámověre ——
ámótum; cavěre — cautum;
oommověro— commótum; děvověre — děvótum; favěro — fautum;
fověre ——fótum;

mověre — mótum;

permověre —-—
permótum;

remo

věre -—remótum; vověre — vótum;
augěro ——
auctum; docěre — doctum; miscěre — mixtum; mulgěre
——
mulctum; torquěre — tortum; torrěre -— tóstum;
teněre — tentum (ve složeninách); obtiněre ——
obtentum; retiněre
——retentum.

*
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4. Supinum se končí v »-sum<<;u sloves dochází ke změně
v slovesném kmeni. Na př.:
abstergěre — abstersum;

morděre ——
mai-sum; mulcěre -—mulsum;

permulcěre — permulsum; tergěre — tersum;
inviděre — invisum; próviděre — próvisum; responděre — TGSPó'n
sum; sponděre — Spónsum, tonděre — tónsum; viděre — visum;
cěnsěre ——cěnsum;

děríděre '— děrisum;

irríděre ——
irrísum;

re

cěnsěre — 'recěnsum; ríděre — risum; suáděre — suásum; dissuáděre
»—dissuásum; persuáděre — persuásum.
*

5. Supinum se končí V »-ssum<<při určité změně sloves
ného kmene. Na př.:
_
seděre _ sessum; circumseděre ——circumsessum; assiděre —
assessum; obsiděre — obsessum; possiděre — possessum;
iuběre ——iussum.
:|

6. Mnohá slovesa nemají supina; jsou to na př. tato
slovesa:
abstiněre, algěre, arcěre, árěre, arridére, avére. corntinére,dissi
děre, egěre, ěminěre, flórěre, frigěre, fulgěre, horrěre, imminěre,
impenděre, indigěre, indulgěre, latěre, lůcěre, lúgěre, madére, mae—
rěre, nitěre, olěre, patěre, pendčre, pertiněre, pollěre, próminěre,
silěre, sorbčre, splenděre, studěre, stupére, succěnsěre, sustiněre,
timěre, urgěre, vigěre, virěre a j.
*

7. Některá slovesa sice supina n e m a j i, ale mají činné
budoucí participium (participium futúri áctivi) ; jsou to
na př. tato slovesa:
oalěre — calitúrus; carěre — caritúrus; dolěre — dolitúrus; iacěre
— iacitúrus; párěre — páritúrus; valěre ——
valitúrus;
'
árděre — ársůrus; haerěre — haesúrus; maněre — mánsůrus.

Slovesa II. konjugace.
Stupnice sloves.
Slovesa druhé konjugace jsou zde rozdělena v několik skupin,

a to jednakpodletvaru 1. osoby singuláru
perfekta, jednakpodletvaru supina.
_ 457 _

aktivního

Ačkoli slovesa druhé konjugace jsou zde uvedena v samostatném
oddile, pokračují v označování sloves pořadovým číslem, navazuje
na slovesa první konjugace (viz str. 431).

i

1. skupina:

|

* (Perfektum se znakem

-v-.)

]

52. děleó, dělěre, dělěvž, dělětum, ničiti;
53. fleó, flěre, flěfvž,flětum, plakati;
děfleó, ěre, děflěvž, děflětum, oplakávati;
54. compleó, complěre, complěvi, complětum, naplňovati;
impleó, ěre, žmplěvž, implětum, naplňovati,

vyplňovati;
expleó, ěre, explěvi, explětum, naplňovati,

vyplňovati;
repleó, ěre, replěví, replětum, naplňovati,
vyplňovati;
suppleó, ěre, supplěvi, supplětum, doplňovati;
55. aboleó, abolě're, abolěví, abolžtum, ničiti, vyhlazovati;
56. cicó, ciěre, civí, citum, povzbuzovati, povolávati;
concieó, ěre, concžvi, concitum, pobouřiti, popuditi.
;

2. skupina.

: (Perfektum

v »-uí<<. ——Supinum

v >>-itum<<; i

! některá slovesa nemají supina, některá tvoři '
!

aktivni budoucí participium

v >>-itúrus<<.)

57. habeó, haběre, habuž, habitum, míti;
adhibeó, ěre, adhžbuž, adhžbitum, přičiňovati,
užívati;
děbeó, ěre, děbuž děbžtum, býti povinen, dlužen;
(děbeó z dě-habeó) ;

praebeó, ěre, praebuž, praebitum, poskytovati;
(praebeó z prae-habeó) ;
prohibeó, ěre, prohžbuž, prohibitum, zdržovati,
zabraňovati ;
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58. moneó, moněre, monuí, monitum, napomínati;

admoneó, ěre, admonui, admom'tum, připomínati;
commoneó, ěre, commonu—i,oommom'tum,

připomínati;
59. noceó, nooěre, nocni, nooitum, škoditi;
60. placeó, plaoěre, plaouž, plaožtum, líbiti se;

disp'liceó, ěre, displiouž, displžcitum, nelíbiti se;
61. taceó, tacěre, tac-ui, taožtum, mlčeti;
62. terreó, terrěre, terruž, territum, děsiti, lekati;

děterreó, děterrěre, děterrui, děterritum,
odstrašovati ;
perterreó, perterrěre, perterrui, perterržtum,
přestrašovati ;
*

63. arceó, arcěre, arcuž, —, ohrazovati, zabraňovati;

coěrceó, coěrcěre, co'e'roui, ooěrožtum, držeti

exeroeó, ewercěre, exercuž, _,

cvičiti; (particip.:) exercitus :
sužován; exeroitátus : cvičen;
64. áreó, árěre, (árui), —, býti suchý;

týrán,

65. egeó, egěre, egui, —, míti nouzi, nedostatek;

66.
67.
68.
69.
70.
71.

na

uzdě, krotiti;
uváděti v pohyb,

indigeó, ěre, indiguž, _, strádati, potřebovati;
flóreó, flórěre, flóruž, —, kvésti;
horreó, horrěre, horruž, —, děsiti se;
lateó, Zatěre, latuž, ——
skrývati se;

madeo, maděre, maduž, —, býti vlhký, mokrý;
mereó, merěre, meruž, —, zasluhovati;
ěmineó, ěmžněre, ěmžnuž, —, vyčnívati, vynikati;
immineó, ěre, —, —, strměti, hroziti;
prómineó, ěre, _, —, vyčnívati, vybíhati;
72. niteó, m'těre, m'tui, —, lesknouti se;
73. oleó, olěre, olui, —, páchnouti, voněti;
74. pateó, patěre, patui, —, býti otevřen;
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75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.

84.
85.
86.
87.
88.

89.

sileó, silěre, silni, —, mlčeti;
sorbeó, sorběre, sorbuž, —, srkati;
studeó, studěre, studuž, —, usilovati;
stupeó, stupěre, stupni, —-,žasnouti;
timeó, tžměre, témuž, —, báti se;
vigeó, vigěre, vžguž,—, býti svěží, zdráv;
vireó, virére, viruž, —, býti zelený;
licet, licěre, licužt ( licžtum est), —, jest dovoleno, lze;
oportet, oportěre, oportuit, —, sluší se; jest slušno,
dlužno; má se;
caleó, calěre, caluž, —, calitúrus, býti teplý;
careó, carěre, caruž, —, caritůrus, býti prost (něče
ho), nemíti;
doleó, dolěre, doluž, —, dolžtúrus, míti bolest;
iaceó, žacěre, žacui, —, iacitůrus, ležeti;
páreó, párěre, páruž, —, páritúrus, poslouchati, býti
poslušen;
appňreó, appárěre, appáruž, —, appáritůrus,
jeviti se;
valeó, valěre, valuž, —, valitúrus, býti zdráv;
praevaleó, praevalěre, praefvaluž,býti velmi silný.
.

3. skupma.
(Perfektum

|

;

v >>-uí<<
; supinum
v »-tum<<; !
supinum v »-sum<<_)
:

90. doce'ó, docěre, docuž, doctum, vyučovati;

doctus (přid. jm.), učený;
ědoceó, ěre, ědocuž, ědoctum, důkladně poučovati;
91. teneó, teněre, tenuž, [-tentum], držeti;

abstineó, ěre, absti'nui, —, zdržovati se;
contineó, ěre, continuž, -—,držeti pohromadě;

[contentus : spokojený];

pertineó, ěre, pertinui, —, směřovati, vztahovati se,
(někam) dosahovati;
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sustineó, ěre, sustinuž, —, udržovati, vydržeti;
obtineó, ěre, obtinuž, obtentum, zaujímati,
podržovati;
retineó, ěre, retžmú, retentum, zadržovati;
92. misceó, miscěre, miscui, mixtum, mísiti;
93. torreó, torrěre, torrui, tóstum, sušiti, pražiti;
*

94. cěnseó, cěnsěre, cěnsuž, cěnsum, odhadovati;
recěnseó, ěre, recěnsuž, recěnsum, přehlížeti;
succěnseó, ěre, succěnsu'i, —, nevražiti.

4. skupina.
(Perfektum v »-í<<jednak se změnou kmenové
samohlásky, jednak s prodlouženou kmenovou
samohláskou. )

95. prandeó, pranděre, prandi, pránsum, snídati;
96. ferveó, fervěre, ferbui, —, vříti, býti vřelý;
*

97. caveó, cavěre, cávž, cautum, stříci se; cautus, zabez
pečený, ostražitý, opatrný;
98. faveó, favěre, fá'vi, fautum, přáti, býti přízniv;
99. foveó, fověre, fóvž, fótum, zahřívati, ošetřovati;
100. moveó, mověre, móvi, mótum, hýbati;
admoveó, ěre, admóvž, admótum, přibližovati;
ámoveó, ěre, ámóví, ámótum, odklizovati;
commoveó, ěre, commóvi, commótum, povzbuzo

vati, dojímati;
permoveó, ěre, permóvi, permótum, dojímati, po
vzbuzovati;
prómoveó, ěre, prómóvž, prómótum, posunovati
(vpřed), poháněti, povyšovati;
removeó, ěre, remóvž, remótum, odstraňovati;
101. voveó, vověre, fvóv'i,vótum, slibovati;
děvoveó, ěre, děvóvž, děvótum, zaslibovati, zasvě
covati;
*
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102. sedeó, seaěre, sědž, sessum, seděti;

circumsedeó, ěre, circumsědi, circumsessum, oblé

hatí;

assideó, ě're, assědž, assessum,

(u někoho) dlíti,
ošetřovati;
dissideó, ěre, džssědž,—, býti vzdálen, neshodovati
se;
obsideó, ěre, obsědi, obsessum, obléhati;
possideó, ěre, possědi, possessum, držeti, míti;
103. videó, viděre, vidi, visum, viděti;
videor, viděri, visus sum, zdáti se;
invideó, ěre, invidi, invžsum, záviděti; žnvžsus, ne
náviděný;
próvideó, ěre, próvždi, prófvisum, předvídati, opa
třovati.
V,

_

5. skupina.

(Reduplikované perfektum

_

„_

,-.

;

v »-í<<_)

104. mordeó, morděre, momordi, marsum, kousati;
105. spondeó, sponděre, spopondž', spónsum, slibovati, za

slibovati;

děspondeó, ěre, děspondi, děspónsum, zaslibovati,
přislibovati ;
respondeó, ěre, respondž, respófnsum, odpovídati;
106. tondeó, tondě're, totondi, tónsum, stříhati;
107. pendeó, penděre, pependž, —, viseti;
impendeó, ěre, —, _, viseti (nad něčím).
6. skupina.
(Perfektum se znakem »-s-<<.)

108.
109.
110.
111.

augeó, augěre, auxi, auctum, rozmnožovati;
mulgeó, 'mulgěre, mulsž, mulctum, dojití;
torqueó, torquěre, torsž, tortum, točiti, mučiti;
indulgeó, indulgěre, indulsž, žndultůrus, shovívati;
*
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112.
113.
114.
115.
116.

algeó, algěre, alsž, —, mrznouti;
fulgeó, fulgěre, fulsi, —, blýskati se, třpytiti se;
lůceó, lúcěre, lúxí, —, svítiti;
lůgeó, lúgěre, lúxi, —, truchliti;
urgeó, urgěre, ursž, —, tísniti, naléhati;
*

117. mulceó, mulcěre, mulsž, mulsum, hladiti;

permulceó, ěre, permulsž, permulsum, hladiti, ko

nejšiti;

118. rídeó, riděre, risi, risum, smáti se;

arrídeó, ěre, arrisi, arrisum, usmívati se;
děrídeó, ěre, děržsi, děržsum, vysmívati se;
irrideó, ěre, irrisž, žrrisum, vysmívati se;
119. sušdeó, suáděre, suásž, suásum, raditi;
dissuňdeó, ěre, dissuásž, džssuásum, odrazovati;
persuádeó, ěre, persuásž, persuásum, přemlouvati,
přesvědčovati ;
120. tergeó, tergěre, tersi, tersum, utírati;

abstergeó, ěre, abste'rsž, abstersum, stírati;
it

121. ardeó, ardere, arsz, —, arsurus, horetl;
112. maneó, maněre, mánsi, —, mánsúrus, zůstávati;
123. haereó, haerěre, haesi, —, haesůrus, vězeti, tkvíti;
*

124. iubeó, žuběre, žussi, iussum, rozkazovati.

*

'

7. skupina.

* (Bez perfekta a bez supina.)

.
.
.
.
.

aveó, avěre, —, —, dychtiti;
frígeó, frigěre, —, —, býti studený;
maereó, maerěre, —, —, truchleti;
polleó, pollěre, —, —, býti mocný;
splendeó, splenděre, —, _, lesknouti se.

*
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Časování sloves druhé konjugace.
Vzory:
děleó, és, ěre, dělěvž, dělětum;
_moneó,ís,ě_re, monuž, monžtum.
Aktivní a passivní
perfektum, plusquamperfektum,

futurum II.

V tomto článku budu časovati tvary sloves druhé konjugace
»dělěre, moněrex, které se tvoří z perfektního kmene a ze supina.
Z perfektního kmene se tvoří: a) aktivní indikativ perfekta,
plusquamperfekta, futura II.; b) aktivní konjunktiv perfekta a plus
quamperfekta; 0) aktivní infinitiv perfektni.
Ze supina se tvoří passivni perfektní participium a aktivní bu
doucí participium.
Passivni indikativ a konjunktiv perfekta, .plusquamperfekta a fu
tura II. se skládá s passivniho perfektního participia a příslušných
tvarů slovesa >>esse<<,
jak jest uvedeno na str. 99, 113, 125, 215, 225.

Passivni perfektní infinitiv se skládá z passivniho perfektního

participia a infinitivu slovesa »esse<<(str. 390).
Aktivní budouci infinitiv se skládá z aktivního budoucího parti
cipia. a infinitivu

slovesa. >>esse<<(str. 413).

Passivni budoucí infinitiv se skládá ze supina a passivniho infini
tivu

>>irl<<.

Perfektni kmen:

Sup'inum:

dělěv-,

dělětum,

manu-.

Indicátívus

monitum.

*
perfectí

áctíví: dělěvi,zničil,

-a, -0 jsem; monuž, napomenul, -a, -0 jsem.
Sg. 1. dělěvi, monui;

2. délěvisti, monuisti;
3. dělěvžt, monm't;
Pl. 1. dělěvimus, monuimus;
2. dělěvistis, monuistis;
3. dělěvěrunt, monuěrunt.

(-í)

(-istl)
(-it)
(-imus)
(-istis)
(-ěrunt)
%
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Indicátívus plusquamperfectí áctiví
(str. 28): dělěvěram, byl (-a, -0) jsem zničil, (-a, -o);
monueram, byl (-a, -0) jsem napomenul, (-a, -o).
Sg. 1. délěveram, monueram;

Pl.
WND—“WN

.
.
.
.
.

(-eram)
(-erás)
(-erat)
(-erámus)
(-erátis)
(-erant)

délěverás, monuerás;
dělěverat, monuerat;
dělěverámus, monuerámus;
děle'verátis, monuerátis;
dělěverant, monuerant.
*

Indicátivus

futůrí

H. áčtíví (str.57)[cum]

dělěveró, [až] zničím; [cum] monueró, [až] napomenu.
Sg. 1. dělěveró, manneró;

.
.
.
.

Pl.

pater-ioann

(-eró)
(-oris)

dělěveris, monueris;
dělěverit, monuerit;
dělěverimus, monuer'imus;
dělěver'itis, monueritis;
dělěverint, monuerint.

(-erit)
(-erimus)
(-eritis)
(-erint)
*

Coniůnctívus perfectí áctivi (str. 213) :
dělěverim, ať jsem zničil, -a, -o; monuerim, ať jsem napo
menul, -a, -o.
Sg. 1. dělěveržm, monuem'm;

"U :—

como-Awa:

.
.
.
.
.

(-orim)
(-eris)
(-erit)
(-erimus)
(-eritis)
(-erint)

dělěveris, manneris;
dělěverit, monuer'it;
dělě'verimus, monuor'imus ;
děléveňtis, monuem'tis;
dělěverint, mannerint.
*

Coniůnctívus plusquamperfectí áctíví
(str, 222) : dělěvissem, byl (-a, -o) bych zničil, (-a, -o) ;
monuissem, byl (-a, -o) bych napomenul, (-a, -o).
Sg. 1. délévissem, monuissem;

.
.
.
.

"U :—

wmv-nwm

délévissěs, mo'nuissěs;
dělěvisset, monuisset;
dělěmssěmus, monužssěmus;
dělévissětis, monuissětis;

. ůlěvissent, monuissent.
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(-issem)
(-issěs)
(-isset)
(-issěmus)
(-issětis)
(-issent)

Infinítívus

perfectí áctívi (str.387):(-isse).

dělěvisse : že jsem zničil, -a, -0; že jsi zničil, -a, -0; že (on, ona,
ono) zničil, -a, -o; atd.;
monuisse : že jsem napomenul, -a, -o; atd.

*
S u p i n u m (str. 79) : dělětum, monitum.

*

Participium perfecti passíví (str.82):
dělětus, dělěta, dčlětum, zničen, -a, -o; zničený, -á, -é; byv zničen,
byvši zničena, byvši zničeno;
monitus, monita, monitum, napomenut, -a, -o; napomenutý, -á, -é;
byv napomenut, byvši napomenuta, byvši napomenuto.

*

Indicátívus

perfectí passiví (str.100):dě

lětus (-a, -um) sum, byl (-a, -0) jsem zničen, (-a, -o);
monitus (-a, -um) sum, byl (-a, -0) jsem napomenut,
(-a, -o).
Sg. 1. dělětus, a, um sum;
2. dělětus, % um es;
3. dělětus, a, um est;
Pl. 1. dělěti, ae, a sumus;
2. dělětí, ae, a estis;
3. dělětí, ae, a sunt;

monitus, a, um sum;
monitus, a, um es;
monitus, a, um est;
monití, ae, a sumus;
menit-í, ae, a estis;
monití, ae, a sunt.

*

Indicátívus plůsquamperfectí passívi

(str.114):

dělětus, a, um eram, atd.; (časujte jako: laudátus, a, um eram, str.

114); byl (-a, -0) jsem zničen,

(-a, -0) [dříve,předtím, než

se stal děj věty řídicí nebo věty sousednik
monitus, a, um eram, atd.; (časujte jako: laudátus, a, um eram, str.
114); byl (-a, -0) jsem napomenut, (-a, -0) [dříve, předtím, než
se stal děj věty řídící nebo věty sousednn.

*
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Indicátívus

futůri II. passíví (str.126):

[cum] dělětus, a, um eró, atd.; (časujte jako: laudátus, a, um eró,
str. 126) ; [až] budu zničen, -a, -o, [t. j. dříve budu zničen, než se
stane, co vyslovuje věta řídící nebo jiná věta sousedniL'

[cum] monitus, a, um eró, atd.; (časujte jako: laudátus, a, um eró,
str. 126); [až] budu napomenut, -a, -o, [t. j. dříve budu napome
nut, než se stane, co vyslovuje věta řídicí nebo jiná věta sousedem.

*

Coniůnctívus perfectí passivi (str.215):
monitus, a, um sim, atd.; (časujte jako: laudátus, a, um, sim, str.

215); ať jsem byl (-a, -o) zničen,

(-a, -o);

monitus, a, um sim, atd.; (časujte jako; laudátus, a, um sim, str.

215): ať jsem byl (-a, -o) napomenut,

*

(-a, -o).

Coniůnctivus plůsquamperfecti

passiví:

(str.225);

dělětus, a, um essem, atd.; (časujte jako: laudátus, a, um essem,
str. 225); byl (-a, -o) bych býval (-a, -o) zničen, (-a, -o);
monitus, a, um essem, atd.; (časujte jako: laudátus, a, um essem,
str. 225); byl (-a, -o) bych býval (-a, -o) napomenut, (-a, -o).

*

Infinítívus

perfectí passívi (str.391):

dělětum (délětam, dělětum) esse, _ že jsem byl (-a, -o) zničen,
dělětós (délětás, dělěta) esse,
_ (-a, -o); atd.;
monitum (monitam, monitum) esse, _ že jsem byl (-a, -o)
monitós (monitás, monita) esse,
— napomenut, (-a, -o), atd.

*

Participium futůrí áctívi (str.383):

dělětůrus, -úra, 41mm,
hodlaje, -ic, -ic

v úmyslu maje, -íc, -íc

]

_ __

hodlající,
chtěje, -íc,mající
-íc v úmyslu, chtějici [ (z)mč1t1;
monitůrus, -úra, Joram, hodlaje (maje v úmyslu, chtěje, hodlající,
mající v úmyslu, chtějici) napomínati, napomenouti; atd.

*
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Infinitivus

futůrí áctiv'í (str.413,414):

“Š'Ět'f'í'm (Z“Íamzumm) esse'
: že budu ničiti, že zničím; atd.;
deleturos (-uras, -ura) esse,
monitůrum (-úram, -ůrum ) esse, _ že budu napominati, že
monitůrós (-urás, -úra) esse,
_ napomenu; atd.

*

Ínfinit'ívus futůri passivi (str.419):
dělětum írí, že budu (z)ničen, (-a., -o); atd.;
monitum irí, že budu napominán, napomenut, (-a, -o); atd.

52. úloha.

Přeložte do češtiny! — (Viz str. 510!)

]. Iuppiter homini duós saccós dónávit. Hórum alterum,
suis vitiis replětum, homó post tergum habet, alter, qui
alió'rum vitia continet, ante pectus pendet. Itaque homó
alterius vitia optimě viděns libenter vituperat, suórum
autem vitiórum ratiónem nón habet, quod ea nón videt.
Aliěna vitia in oculis haběmus, á tergó nostra.

*

2. Marcus Pisó, órátor Rómánus, servis suis taciturni
tátem imperáverat.
»Nihi1,<<inquit, »narráte, nisi quod ipse vós interrogá
veró!<<

Mcircus Pisó aliquandó complůrěs amicós, in his etiam
Clódium, per servum ad cěnam invitáverat. Hóra cěnae
affuit. Convivae iam accubábant. Clódius sólus áfuit.
Omněs hác morá iam iráti erant, cum1Pisó tandem servum
interrogávit:

»Nón invitávistí Clódium<<?

Ille: >>Invitávi<<,inquit.

Pisó : »Cúr igitur Clódius nón adest ?<<interrogávit.
»Quia aeger est,<<servus respondet'ň
Tum Pisó : »Cůr id nón statim nůntiávistí ?<<
Et servus: >>Quiaid mě nón interrogávisti.<<

*

Pozn. k lat. článkům: 1: když tu; 2praesens historicum.
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Přeložte do latí/ny!

1. Praha, hlavní město našeho státu, jak jest známo, bývala sid
lem mnoha knížat a králů. — 2. O synech Sparťanů vám učitel vy
pravoval, že byli podněcování příkazy matek k svrchované nenávisti
proti nepřátelům. ——
3. Jest známo, že sláva1 hrdinných vojínů vždy
byla oslavována a jest oslavována krásnými básněmi znamenitých
básníků. — J,. Širými kraji naší vlasti do moři spěje veliké množství
převelikých2 řek; komu není známo“, že naše vlast jest zavlažována
a krášlena mnohými ruče tekoucími potoky? — 5. Je-li ovoce zralé
a vyspělé, spadne4 se stromů. — 6. Jestliže jsi změnil své mínění,
proč (to) zatajuješ? ——
7. Pečuji, abych upevnil své zdraví. — 8. Ří
mané pečovali (o to), aby se synové více cvičili ve zbrani než ve
vědách a uměních. -—9. Učitelka vás, dívky, napomíná, abyste ne
byly pyšné; také vaše matka vás vždy napomínala, abyste nebyly
pyšné. — 10. Střez se, abys nic ani neřekl ani nevykonal pošetile!
—-11. Věz, že mnoho jest přátel boháčů, málo jest přátel chud'asů.
— 12. Nespravedlivý jest soudce, u něhož více platí prosby proseb
níků než právo a spravedlnost. — 13. Bledá smrt spravedlivou no
hou tluče na chyše chud'asů i na paláce5 králů. — 14. Znamenití
umělci, jak víte, vyzdobili nádherné příbytky římských boháčů
krásnými sochami. — 15. Přál jsi si, abys byl chválen a milován od
dobrých; kdybys byl býval dobrý, byl bys býval od dobrých (po)
chválen a milován ——
16. U Římanů byl zákon, aby římský občan
nebyl spoutáván. ——17. Senát se usnese“, aby byli vysláni poslové
k Caesarovi. — 18. Marně jsem se dožadoval, abyste pozorně na
slouchali mým slovům. ——19. U Římanů byl zákon, aby jeden ze
dvou konsulů byl volen z lidu. — 20. Vůdce poručil vojínům, aby
vystavěli most přes řeku. —
21. Pavel přináší své7 knihy. Karel jest Pavlův přítel; Pavel při
náší také jeho knihy. ——22. Julie přinesla své0 knihy. Lucie jest
Juliina přítelkyně; Julie přinesla také její10 knihy. —- 23. Pavel a
Karel přinesou své knihy; také otec přinese jejich knihy. ——
24. Julie
& Lucie přinášejí své knihy; také matka přinese jejich knihy_ ——
25. Bohatý jest ten, jemuž dostačuje to, co má." ——
26. Kdo žije dobře? Ten žije dobře, kdo žije ctnostné. ——
27. Kdo

bude chváliti sebe sama, (ten) posměváčka rychle nalezne. — 28.
1:chvála;

2ingěns, entis;

a——_—jest
neznámo;

ignótus, a, um;

4praesens; l*=věže; 'praesens historicum; 7t. j. Pavlovy knihy;
8t. j. Karlovy knihy; ' t. j. J uliiny knihy; *"t. j. Luciiny knihy; " =to
(plur.), co (plur.) jemu jest; 12=nebývá prost; l“nó'nne; "v lat.
akus.
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Dobré svědomí bývá útěchou chud'asa, jehož život nebývá vždy bez12
všeliké rozkoše. — 29. Zda.13nemyslite, že nic není smrti tak podobno
jako spánek? ——
30. Pochlebnici říkají lidem toliko příjemné věci;
střezte se jich", jinoši, ačkoli se vám líbí jejich slova, neboť od nich
budete oklamáni. _—

53. úloha. _ Přeložte do češtiny! _. (Vizstr. 513!)
1. Tertžó belló Půnžcó P. .Cornelius Scipio Áfm'cánus
Carthágžnem, quam ewpugná-verat, incendžó dělěvžt. Co
rinthum Rómánž eódem annó, quó Carthág-inem, dělěvě
runt. Annó centěsz'móquadrágěsimó sextó a. Chr. n. Rómá

nós duás potentěs et flórentěs urběs, Carthágžnem et
Corinthum dělěvisse cónstat. — 2. Dě cású rěgžs Tarquiniž
Superb? eiusque coniuge ac lžberžs, qui exsulěs prónúntiátí
erant, virž patriae amantěs nón flěfvěrunt. — 3. Soror Ho
rátiž Coclitžs mortem frátržs děflěvžt. — 4. Paucí homžněs
centum annós complěvěrunt. — 5. P. Cornelius Scžpžó
appellátus est Áfricánus, quod Cartháginem dělě'verat. —
6. Fůfz'žGemini máter necáta est, quod mortem leiž děflě
verat. — 7. M. Porcius Cató haec ferě žn senátů dicere
solěbat: »Nisi Carthágžniěnsžum opěs dělěvem'mus,Róma
semper žn periculó em't.<<_ 8. Tótus fefre'exercitus Ario
visti á Rómánžs dělětus est. — 9. Multa et illústm'a opera
anžmž humánž inžquitáte temporum dělěta esse et dělětum
ir? || scímus. -— 10. Eódem diě, quó Mardonz'i cópžae apud

Plataeás dělětae sunt, etiam sub monte Mycalě adversus
Persás proelió náváli džmicátum est. — 11. Patris mors
ab omnibus děflěta est. — 12. Post cládem Canněnsem
urbs Róma clámóre mulierum Zůgentium et flentz'um com
plěta est. — 13. Tuum vótum á Deó explětum est. — 14.
Duás urběs žmperió Rómánó žnfestissz'más, Carthaginem
et Numantžam, á Scipióne dělětás esse Hcónstat. — 15.
Mortem Caroli quárti diu & maióm'bus nostris děflětam
esse Hsožmus. — 16. Imperátor Tiberius deórum aeděs
vetustáte aut žgnžabolitás coeptásque ab Augustó dědiců
vžt Liberó, Liberae alžisque dz'žs.— 17. Apollo Croesó, rěgí
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Lýdórum, óráculó respondit || eum magnum rěgnum dělě
tůrum esse; itaque Croesus spěrávit || sě rěgnum C'ýri
dělětůrum esse; nós autem scimus ]] eum a Cýró proelió
superátum esse. — 18. In eá parte urbis Rómae, quae
incendió dělěta erat, imperátor Neró domum ingentem
aedificávit, quam »domum auream<< nóminávit; in hác
domó erant multa aedificia, longae portieús, lacús, hortus
complětus omni genere ferárum. — 19. Quot milia filió
rum, quórum flórčns vita atrócibus bellis dělěta erat,
á mátribus iam děflěta sunt et děflěbuntur! — 20. Domus
nóbilium Rómánórum artificiis complětae erant. —
21. Rómulus trecentós armátós ad custódiam corporis
nón sólum in belló, sed etiam in páce habuit. — 22. Lěgáti
Rhodiórum auxilium órantěs longam órátiónem in senátů
Rómánó habuěrunt. — 23. Saepe celer et facilis exitus
fuit rěrum, quae diffieillima initia habuerant. — 24. Mili
těs Rómáni fortěs fuěrunt, ab iis patria saepe serváta est;
post vietóriam senátus eós praemiis dónávit, iis pecúniam
et frúmentum praebuit. — 25. Rómulus, qui in páce rěa:
clěměns ac sapiens fuit, in belló ducem fortem ac cónstan
tem sě praebuit. — 26. C. Marius, dux Rómánórum, Cim
br'o'sTeutonósque ab Italiá prohibuit atque apud Aquás
Sextiás superávit. — 27. Caesar suós ante proelium mo
nuit, ně Gallós timěrent. — 28. Ut primum imperátor mili
těs pristinae virtútis commonuit, signum impetils datum
est. — 29. Temeritáte tuá valdě tibi nocuisti. — 30. Němó
umquam omnibus placuit. — 31. Graecórum mórěs multis
Rómánis displicuěrunt. — 31. Verba tua mihi nón placuě
runt. — 32. Quad in tempore nón tacuistis, nóbis displi
cuistis. — 33. Qui tacuěrunt, ráró nocuěrunt. — 34. Secun
dó belló Púnieó Hannibal adventu suó in Italiam Rómá
nós valdě terruit. — 35. Hannibal Alpes superátůrus gravi
ter militěs monuit. — 36. Fortissimi civěs vim hostium
prohibuěrunt. — 37. Rómáni Germánós multis proeliis
' á provinciá prohibuěrunt. — 38. Rómánis bella civilia ma
gis nocuěrunt quam máximi hostium exercitůs. — 39. Ali
quandó leóni placuit úná cum asinó ferás in silvá terrěre
et captáre. — 40. Ránis quondam libertás displieuit. — 41.
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Vulpem terruěruut vestigia, quod omnia adversus specum
leónis spectábant, nulla retrórsum. ——42. Quós socžós
dolórum habuerámus, amžcós retžnužmus. — 43. Quam
quam vós, pueri, monuerámus, tamen průdentěs uón
fuistžs; imprůdentiá pestrá vóbžs máximě nocuistis. — 44.
Quad neglegentia tua mihi displicuerat, monui tě. — 45.
Quod nón tacuerás, mult'ís displicuistž. — 46. Sí malžs pla
cueris, nunquam á bonžs amáberis. — 47. Qui tě rěctě mo
nueržt, ei obtemperábžs. — 48. Si hostěs omni commeátú
prohibueritžs, urbem eórum expugnábitis. — 49. Qui nobis
beneficium praebueržt, ei semper gráti erimus. — 50. Cum
omnibus bonis placuem's, etžam eós tibi plácábis, qužbus
temeržtáte tuá nocuistž. —
*

Přeložte do latiny!

1. Naše jizda málem1 by byla zničila (dělěre, aktiv. ind. perf.)
nepřátele již poražené (superáre, passiv. partic. pf.) a prchající
(fugere, partic. prés.) do města. — 2. Kéž by byli Řekové mečem
a ohněm nezničili (akt. konj. plqupf.) dobyté Troje (akus.!)! —
3. Jest známo, že se Isokratův učitel Gorg'ias dožil (complěre, akt.
inf. perf.) jednoho sta sedmi let. ——
4. Mnozí římští občané, bolestně

nesouce (dolěre, akt. partic. prés.) náhlý násilný skon2 Gaja Julia
Caesara, plakali (flěre, akt. ind. pf.) [na] všech místech a naplnili
(complére, akt. ind. př.) vše velikým smutkem. _— 5. Theby byly
zničeny (dčlěre, passiv. ind. pf.) Alexandrem Velikým r. 334 př.
Kr. — 6. Víme, že Korint byl zničen (passiv. inf. pf.) od Mummia,
Karthago od Scipiona. — 1. Moře jest naplněno (replěre, passiv.
ind. př.) nejrozmanitějšími živočichy. — s. Často malou jiskrou
veliký požár byl roznícen a překrásná města byla zničena (passiv.
ind. pí.). — 9. Korint byl zničen téhož roku, kdy (: ve kterém)
Scipio dobyl (expugnáre, akt. ind. plqupf.) Kartága. — 10. Jest
známo, že se velmi málo lidí dožije (complěre, akt. inf. fut.) osm
desáti nebo devadesáti let věku. —
*

1 Při »paene, prope : skoro, málem<<se klade v lat. indikativ
perfekta, jejž překládáme do češtiny minulým kondicionálem; na
př.: paene dixi : skoro, málem bych byl řekl; prope oblitus sum:
málem bych byl zapomněl;
2 interitus,

128,m.
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54. úloha. _ Přeložtedo češtiny!_ (Vizstr. 516!)
1. Caesar militěs in cóntiónem convooátós monuit, ut ab
iniůriis sě prohiběrent. — 2. Ně Iuppiter quidem omnibus
plaouit. — 3. Magnopere nós terruisti. — 4. Divitiae iam
multis hominibus noouěrunt. — 5. Alexander Aristotelem
philosophum magistrum habui't. — 6. In órátióne, quam
habuit pró Archiá pošta, Cioeró Catónem nóminat virum
dootissimum. — 7. Catilina á niilló soelere abhorruit. —
8. Mihi plaouit órátió, quam M. Tullius Cioeró, olárissimus
Rómánórum órátor, pró Sextó Rósoió Amerinó habuerat.
— 9. Primam órátiónem in Catilinam Cioeró in senátů,
alteram in foró habuit. — 10. Dux milites, qui sě fortěs
praebuerant, laudávit. — 11. Si pater tě monuerit, statim
párěbis verbis eius. — 12. Utinam ně nóbis istá tuá audá
oiá nooeás! Utinam ně nóbis istá tuá audáoiá nooueris!
— 13. Utinam ně nóbis istá tuá audáoiá nooěrěs! Utinam
ně nóbis istá tuá audáoiá noouissěs! —. 14. Utinam tibi,
pater, filius tuus děbitam grátiam haběret! Utinam tibi,
mater, filia tua děbitam grátiam habuisset! — 15. Militěs,
si imperátor eós admonuisset, glóriae nóminis Rómáni
memorěs fuissent. — 16. Parentibus plaouissětis, si prae
oeptis eórum páruissětis. -—17. Pater dioit IIse"perioulum

timuisse; etiam pueri diount || sě perioulum timuisse. —
18. Amicus existimat IIse temeritáte suá sibi valdě no
ouisse; amici existimant || sě temeritáte suá sibi valdě
noouisse. — 19. Luxuriam et aváritiam multis máximě no
ouisse nótum est. — 20. M(ároum ) Tullium Cioerónem
quattuor órátióněs in Catilinam habuisse || oónstat. — 21.
Venimus vós admonitum, ně posteá vestró damnó moneá
mini. — 22. Imperator equitěs mittit prohibitum hostěs
rapinis. — 23. Multae órátióněs á Cioeróne habitae sunt. —
24. Disoipuli moniti sunt, ut diligentiórěs essent. — 25. Mi
litěs Caesaris Germánórum speoiě territi sunt. — 26. hire
Hannibal ěgregius dux habitus est, nam ab Hannibale Ró
máni saepe fugáti sunt. — 27. Equites Caesaris ab hosti
bus, qui parvum oollem prope flumen teněbant, pábulá
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tióne prohibiti sunt. — 28. Ab iniůriá timóre poenae, nón
uátůrá déterritus es. — 29. Adulěscentěs stulti á senibus
moniti sint, tamen periculum non vitávěrunt. — 30. Omněs
difficultátěs superávissětis, nisi ignáviá á própositó
vestró děterriti essětis. — 31. Si á mátre tuá mouita eris,
puella, obtemperá! Quis enim uón obtemperábit, si čipa
rentibus monitus erit? — 32. Cioeró órátiónem pró Milóue
habitůrus multitu'dine militum, qui forum oiroumstábant,
territus est. — 33. Caesar in Commentáriis dě belló Gal
lioó narrat || militěs Rómánós Germánórum speoiě vehe
menter perterritós esse. — 34. Explórátórěs narrant || per
territós militěs facile prófligátós esse. — 35. Virós fortěs
subitó periculó nón perterritum iri || spěrámus. — 36. Ami
cós dě oalamitáte vestrá taoitůrós esse ll soió. — 37. Mu
lierěs Graecás ad oonvivia nón adhibitás esse || cónstat. —
38. Vós mox occásiónem pugnandi habitůrós esse || spěró.
— 39. Si olassiárii hostium aditum portiis nostri occupa
fvissent, nós commeátú prohibiti essěmus. — 40. Amicós
amicitiam ea: commodó aestimantěs vóbis displioitúrós
esse Ilexistimámus. —

*

Přeložte do latiny!
1. Mnohým se má slova (z)nelíbila, tvá se líbila (perf.). — 2. Na
pomináme hochy, aby měli své učitele v lásce; napomenuli jsme
hochy, aby měli své učitele v lásce. ——
3. Proč jsi nezkrotil hněvi—

vosti? —-4. Rozmařilost a lakota velmi mnoho uškodily římskému
státu. —-5. Římané po prvé uviděli slony za války s králem Pyrrhem
a nazvali [je] lukanskými býky, protože se po prvé ukázali (plqupf.)
v Lukanii. -— 6. Bůh naplnil svět vším dobrým (plur.). — 1. De
mosthenes vybídl Athéňany k válce (doporučil Athéňanům válku).
——a. Předčasnou smrtl Alexandra Velikého oželeli právě tak [:
neméně] Peršané jako [: než] Makedonové. — 9. Udržite-li své
vášně na uzdě, budete šťastni.2 ——10. Nebál by ses trestu, kdybys
ho nebyl zasloužil. ——
11. Zalibiti se (inf. perf.) řádným mužům není
1 interitus, 113,m.; 2 beátus; 3 genit. qualitátis; 4 adiuváre, konj.
plqupf.; 5 poslali; mittere, indik. perf.; 6 haběre, perf.; vazba 2no
min.; 7 gratia; 8 haběre; 9 t. j. shledáváni a svážení pice pro do
bytek; 10 t. j. dne 15. března (r. 44 př. Kr.), kdy byl Caesar za
vražděn; 11 vetáre (str. 428 čís. 12).
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nejmenší sláva. — 12. Zelené lučiny a kvetoucí stromy ohlašují
příchod jara. — 13. Regulus nebyl by býval umučen od Kartagin
ských, kdyby byl Římanům neporadil (nedoporučil), aby jim ne—
vrátili zajatce. — 14. Víme, že císař Augustus přál (byl přízniv)
mnohým učencům a básníkům. ——15. Památka

mužů, kteří se za—

světili smrti za blaho vlasti, vždy se uchová [: bude trvati]. ——
16. Mnohá díla starověkých Řeků se uchovala až na naše časy [:
až do našeho věku]. ——
11. Neschválil vždy římský národ, co kon
sulové slavně slíbili (plqupf. ) nepřátelům. — 13. Alkibiades v chla—

peckém věku [: hoch] v zápase uhryzl protivníkovu ruku. -—19.
Hoši byli kousnutí od psa, kterého dráždívali [: měli ve zvyku
drážditi]. — 20. Perský král Darius vystrojil loďstvo 03 pěti stech
lodi, aby potrestal Reky, protože (prý) Ionům poskytli pomoci4.
V tom nebezpečí Athéňané nebyli podporováni (perf.) žádnou jinou
obcí leč Platajskými, kteří poslali tisíc vojínů. — 21. Počet všech
vojínů, kteří stáli (perf.) v bitevním šiku, byl padesát tisíc (genžt.).
——22. Naši předkové vynikli válečnou statečnosti nad ostatní ná
rody. ——
23. Vojínové osvědčili velikou statečnost v boji. -— 20. An
kus Marcius rozšířil město a obehnal [je] novými hradbami. ——
25.

Můj bratr v boji [: bojuje] byl by vždy stál v první řadě [: mezi
prvními], kdyby nebyl býval těžce poraněn. ——
26. Brutus se osvěd
čil nejráznějším obráncem společné svobody. ——21. Nevděčni lidé
jsou podobní hadovi, který uštkl rolníka byv od něho zachráněn. _—

28. Podrobení vítězům slavně slíbili věrnost (zavázali se věrnosti).
-—29. Pastýř ostříhal ovce. — 30. Damoklovi visel nad šíjí meč za
věšený na koňské žíni. — 31. Demosthenes a Cicero byli pokládáni“
za nejslavnější řečníky starověku. — 32. Dočitáme se, že se v Athé

nách mnohým znamenitým mužům nedostalo zaslouženého uznání7
[: nebylo vzdánoS zasloužené uznání]. ——33. Nepřátelšti jezdci
majíce v úmyslu brániti (hodlajice brániti) našim vojínům v pico
váníD byli zahnáni od legionářů (od řadových vojáků). ——
34. Kdyby

byli bývali vojinové napomenutí od vůdce, byli by se statečně po
týkali s nepřáteli a byli by obrátili jejich vojsko na útěk. — 35.
Caesar napomenul postrašené vojíny, aby byli pamětlivi bývalé sta—
tečnosti. — 36. Dočitáme se, že klusijský král Porsenna byl postra
šen Muciovou odvahou. — 31. Nedomnivejte se, že já pomlčím [:
budu mlčeti] o tak důležitých věcech. — 38. Marně byl Caesar va
rován od (své) manželky, aby se střehl březnových id10. ——
39. Za
strašení (přestrašeni) vojinové snadno bývaji přemáháni. ——40.

Zasluhovali jste (perf.) trestu, protože jste neuposlechli (plqupf.)
tolikrát byvše napomenutí-od učitele. —-41. Množství našich váleč
ných lodí zastraši nepřátele. Množství našich válečných lodí, jak
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——

doufáme, zastraší nepřítele. Doufáme, že nepřátelé budou zastrašení
množstvím našich válečných lodí. — 42. Budete—linapomenutí & ne

uposlechnete, hoši, budete potrestáni [: drženi na uzdě] trestem. —
43. Athéňané se nedali zastrašiti hrozbami perského krále Dareia. —
44. Myslíme, že se zpozdili lidé nikdy nedají varovati cizi nehodou. -—
45. Jest známo, že Hispánie byla poslední ze všech provincií poko
řena. — 46. Nevarují se lidé všeho, co bylo zapovězenoll. ——
41. Bylo
viděti [: byly spatřeny] v době noční pochodně a zář na nebi. -—
118.Vážíme si poctivosti jak při těch, jichž jsme nikdy neviděli, tak,
což jest (věc) významnější, i u nepřítele. — 49. Athéňan Fokion se

prý jen zřídka zasmál [:

říkají, že Athéňan Fokion.. .]. — 50.

Vypravuje se, že Damon naučil Sokrata hudbě. — 51. Jakmile Cim
brové & Teutonové obrátili na útěk Římany v Noriku u Noreie,
vnikli do Gallie a Italie a zničili mnoho měst. ——52. Mezi městy

(:

v počtu měst), která Římané zničili, Kartago bylo největší. —

53. Jest známo, že Scipio dobyl Kartaga a požárem [je] zničil. -—
54. Mardonius po druhé vyplenil Athény, které Xerxes (byl) zničil.
— 55. Sám Scipio zaplakal nad přenešt'astným osudem (: oplakal
přenešt'astný osud) Kartága, jež jím samým bylo zničeno. —

50.ů|o|1a.

— Vypracování.— (Viz str. 421!)

Úloha A: 1. Ty budeš statečným mužem, příteli! — 2. Vy budete
statečnýmí muži, přátelé! ——
3. Kterási žena zabila krále Pyrrha ve
likým kamenem. — 4. Tyto divky budou družkami mé dcery. — 5.
Římané obětovali bohům vepře, skot a ovce. (Poznámka: Krvavé
obětí se u Římanů přinášely bohům usmrcením zvířete; jako obětní
zvířata se připomínají býk, kráva, skopec, ovce, kozel, vepř, svině,
kůň, pes, kanec.) ——
s. Jupiter jest usmiřován obětovanými býky. ——

1. Herkules (Herakles) byl Jovův syn; jeho život byl plný nám3.h
(prací), ——
s. Dobře vychované ženy také dobře budou vychovávati
děti. -—9. Kořením pokrmu jest hlad, (kořením) nápoje jest žízeň.
— 10. Mír jest zjednáván a bude zjednáván (se zjednává a bude se
zjednávati)

válkou. ——

11. Hannibal byv zpět povolán do Afriky od kartaginského senátu
bojem se utkal u Zamy se Scipionem. — 12. Gallšti kmenové, hodla
jíce bojovati s Římany o záchranu a o svobodu, uzavřeli spolek. —
13. Tváří předstíraná poctivost jest dvojí (dvojnásobná) špatnost. —
14. Dlouho marně obléhaného města Tyru Alexander konečně dobyl.
(Alexander, dlouho marně obléhav město Tyros, konečně ho dobyl.)
— 15. Stát vždy bude řízen od nejlepších mužů. —
*

—476—

1. Tě virum fortem futúrum esse, amiee, spěró. — 2. Vós
virós fortěs futiirós esse, amici, spěrdmus. — 3. Iústinus
narrat mulierem quandam Pyrrhum rěgem magnó lapide
necávisse; (aby byl vyloučen dvojsmyslný překlad této
věty, jest lépe dáti vazbu akusativu s passivním infiniti
vemz) Iůstinus narrat Pyrrhum rěgem á muliere quddam
magnó lapide necdtum esse. — 4. Hds puellds comitěs
(akus.) filiae meae futiirds esse putó. — 5. Rómánós dis
subus, búbus, ovibus saerificdvisse cónstat. — 6. lovem
biibus immoldtis pldcári antiqui Romani existimábant. —
7. Herculem Iovis filium fuisse cónstat; antiqui scriptórěs
narrant eius vitam plěnam fuisse labórum. — 8. Mulierěs
bene ěducdtds etiam liberós bene ěducdtiirás esse patá
mus. — 9. Sócratěs dicěbat eibi condimentum (akus.) esse
famem, pótio'nis sitim. — 10. Viri belli periti dicunt páeem
belló pardri et pardtnm iri. —
11. Cornelius Nepós narrat Hannibalem á senátů Carthd
giniěnsium in Áfricam revocátum apud Zamam cum Sei
pióne proelió dimicdvisse. — 12. C. Iúlius Caesar in suis
C'ommentáriis dě belló Gallicó narrat Galliae gentěs
(akus.) cum Rómdnis dě saliite et dě libertdte dimicdtúrds
(akus. plur. partic. fut. act.) inter sě societdtem concilid
visse. — 13. Simulátam vultii probitdtem něquitiam esse
duplicem dicunt. — 14. Legimus Alexandrum Tyrum
urbem diú friistrd oppugndtam tandem expugnávisse. -—
15. Putdtis-ne rem públicam semper ab optimis civibus
administrátum iri? —

*
Překlad:
1. Doufam, příteli, že budeš . .. ——
2. Doufáme, přá
telé, že budete . . . ——
3. Justinus vypravuje, že kterási žena zabila

krále Pyrrha velikým kamenem. (Justinus vypravuje, že král Pyr
rhus byl zabit od kterési ženy velikým kamenem.) — 4. Myslim, že
tyto dívky. .. -—5. Jest známo, že Římané... (Římané, jak jest
známo, obětovali . . .) — 6. Staří Římané se domnívali, že Jupiter.. . .
— 1. Jest známo, že Herkules . . .; starověcí spisovatelé vypravují,
že jeho život . . , (Herkules, jak jest známo, byl . . .; jeho život, jak
vypravují starověcí spisovatelé, byl...) — 8. Domníváme se, že
dobře vychované ženy. .. — 9. Sokrates říkal, že kořením . .. (Ko
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řením pokrmu, jak Sokrates říkal, jest...)
——
10. Mužové zkušení
ve válce říkají, že mír . .. (Mír, jak říkají mužové zkušení ve válce,
jest . . .) — 11. Kornelius Nepos vypravuje, že Hannibal . . . (O Han
nibalovi Kornelius Nepos vypravuje, že byv zpět povolán . . .) — 12.
Gaius Julius Caesar vypravuje ve svých Pamětech o válce s Gally,
že gallští kmenové . .. -—13. (Lidé) říkají, že tváří předstíraná po
ctivost...
(Tváří předstíraná poctivost, jak lidé říkají, . . .) — 14.
Čteme, že Alexander. . . — 15. Zdali se domníváte, že stát . . .? —

*

16. Darěus Scythis per núntiós núntiávit || sě finěs eórum
vástátúrum esse. — Darěus Scythis per núntiós nůntiá
vit || fines eórum á sě vástátum iri. — 17. Iústum virum
peccantibus viam virtútis mónstrátúrum esse || crědimus.
— Crědimus || á viró iústó peceantibus viam virtůtis
mónstrátum iri. — 18. L( úcium) Mummium Corinthum,
opulentissimam atque celeberrimam Graeciae urbem,
vástávisse || cónstat. — Corinthum, opulentissimam atque
celeberrimam Graeciae urbem, a L( ució) Mummió vástá
tam esse || cónstat. — 19. Cornelius Nepós narrat || Athé
niěnsěs Aristidem cógnómine Iústum appellávisse. — Cor
ne'lius Nepós narrat || Aristidem ab Athéniěnsibus eógnó
mine Iústum appellátum esse. —
20. Amicus impróvidus nónnumquam tibi magis nocet
quam inimiei malevolentissimi. — 21. Pauper'e's saepe mů
nificentiórěs divitibus sunt. — 22. Hominěs divitissimi nón
semper sunt beneficentissimi et benevolentissimi. — 23.
Imperátórum Rómánórum benevolentissimus fuit Titus. —
24. Parentibus et magistris (abl. srovn., str. 13—15) núlli
amici pueris (dativ) benevolentiórěs sunt. — 25. Nihil
caeló magnificentius est. — 26. Pessimi hominěs maledi
centissimi sunt (esse solent). — 27. Mancipia něquam
emis. — 28. Pisóne němó erat luxuriósior, němó něquior.
— 29. Q. Hortěnsius Hortalus Verrem, hominem flágitió
sum něquissimumque, děfendit. — 30. Catilinae socii ho
miněs něquam fuěrunt; Catilina omnium něquissimus fuit.
—-31. Pródere amicum něquissimi hominis1 est. — 32. Ci

ceró dicit: »Iuppiter á maióribus nostris Optimus Maxi
1 Genit. possessivus, viz str. 261!
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mus dicitur; et qutdem Optimus, id est beneficentisstmus,
propter beneficia, Máxtmus propter vim.<<— Templum
louis Optžmi Máximž žn Capžtólió fuit. —

| Vazba akusativu s infinitivem. — VII. |
V latině někdy v řídicí větě, na níž závisí vazba akusativu 8 in—

finitivem, určité sloveso bývá záporné

a infinitiv ve vazbě

akusativu s infinitivem bývá k l a d n ý, zatím co v českém překladu
takovéhoto souvětí v řídicí větě raději klademe kla dné sloveso
určité &. z áp o r přidáváme k slovesu věty vedlejši. Na př.:

Magister negat || Carthá
géni'e'nsěs

tam

bellžcósós

fuisse quam Rómánós.
Nón putámus Hvós esse
nostrós bonós amžcós.
Aristotelés negat || Or
pheum poětam umquam
fuisse.

Učitel praví (tvrdí), že
Kartaginští nebyli tak bo
jovní jako Římané.
Domníváme se, že nejste
našimi dobrými přáteli.
Aristoteles tvrdí, že bás
ník Orfeus nikdy nežil (=
nebyl).

V těchto případech bývají v latině v řídící větě tato slovesa:
negó, áre, 1., (3 následující vazbou akus. s kladným inf.) : pravím,
že ne . . . .; tvrdím, že ne . . . .;

nón putó, áre, 1., (5 následující vazbou akus. s kladným inf.) :
myslím, že ne . . . .; domnívám se, že ne . . . .;

dissimuló, (tre, 1, (5 následující vazbou akus. s kladným inf.) : dě
lám se, stavím se, že ne . . . .; dělám se, stavím se, jako

bychne....

Na slovese >>meminí<<: >>pamatuji se, jsem

vazbaakusativu s présentním

pamětlžv<< závisí

infinitivem i o minulém

ději, rozpomínám-li se na to, co jsem osobně viděl, slyšel atd. Jde—li
však o zřetelnost, bývá někdy i v tomtopřípaděperfektní
infinitiv.

Rozpomínám-li se na věc, při které jsem nebyl, bývá tu per

f e k t n í infinitiv.

Memini H Catónem
dícere.

mihi

Pamatuji se, že mi Kato
říkával.
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| Skupiny slov. _ IV. _ (Viz str. 4323) |
2. Zvířectvo. — Ssavci a ptáci:

.

fělěs, félis, f., (nebo fělis, is) kočka; fělis más, kocour; catulus
fělis, kotě; fera, ae, f., (ferus, i, m.), divoké zvíře, šelma; forda, ae,
f., (stelna) krava; hinnuleus, (innuleus), i, m., jelinek, kolouch; laň
ka; iůmentum, i, n., dobytek. tažné dobytče; iuvencus, i, m., mladý
býk, býček; iuvenca, ae, f., mladá krava, jalovice;
lepus, oris, m., zajíc; mannus, i, m., malý konik gallský; můlus,
i, m,. mezek; můs, múris, m., myš; můsculus, %,m., myška; ovis, is,
f., ovce; porcus, i, m., prase, vepř; porca, ae, f., svině, sviňka;
porculus, %, m., podsvinče; equi pullus, (koňské mládě :) hříbě;
Sůs, suis, f., m., svině, prase, vepř; sús másculus, kanec; taurus, i,
m., tur, býk, vůl; vacca, ae, kráva; vaccula, ae, f., kravička, kravka;
verrěs, is, m., kanec, vepř; vervex, ěcis, m-, sROPGC; vitulus, i, m-.

mládě, tele; vitula, ae, f., tele, jalůvka, (mladá) krava; vitulus
capreae, (mladé) srnče;
alcěs, is, f., los; castor, oris, m., bobr; elephás, antis, m., (elephan
tus, i, m.), slon; leó, ónis, m., lev; lea, leae, (leaena, ae, f.), lvice;
catulus Ieaenae, lviče: lupus, %,m., vlk; lupa, ae, f., vlčice; mustěla

(mustella), ae, f., lasička; panthěra, ae, f., panther, pardál, levhart;
phóca, ae, f., tuleň; talpa, ae, f., krtek; tigris, is, m., tygr; ursus, i,
m., medvěd; ursa, ae, f., medvědice; ůrus, i, m., tur, buvol, zubr;
vitulus marinus, tuleni mládě; vulpěs, is, f., liška, lišák; vulpěcula,
ae, f., liška, lištička; camělus, i, m., velbloud; lynx, lync'is m., f.,
rys; sorex, 'icžs, m., sysel.
avis, is, f., pták; avěs, dum, f. plur., ptáci, ptactvo; avěs aestívao,

tažní, stěhovavi ptáci; altilěs (avés), ium, f., krmena drůbež; bě
stiae volátilěs, okřídlenci, ptactvo;
accipiter, iris, m., jestřáb; sokol; alauda, ae, f., skřivan, (cho
cholouš); anas, anatis (anatis), f., kachna; ánser, eris, m., husa;
aquila. ae, f.. orel; bůbó, ónžs, m., Výr; cicónia, ae, f., čáp: columba,
ae, f., (columbus, i, m.), holubice, holub; comix, icis, f., vrána;
ooturnix, icis, f., křepelka; cucúlus, i, m., kukačka; cycnus, 5, m.,
labuť; fringilla, ae, f., pěnkava; gallus, i, m., kohout; gallus gallina
ceus, kohout domáci; gallina, ae, f., slepice; gallináceus pullus, kuře;
grýps, grýpis, m., noh (báječný čtyřnohý pták); hirundó, dinis, f.,
vlaštovka; Iuscinia, ae, f., slavík; merula, ae, f., kos; miluus (milvus),
i, m., luňák, (ostříž, jestřáb); monědula, ae, f., kavka; noctua, ae,
f., sova; olor, óris, m., labuť; passer, eris, m., vrabec, vrabčák.

*
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pix, (picts), smůla; salix, (salicis), vrba; varia, (vario—is),křečové.
žíla, městka;
cow-vim,(cervícis), (plur.:) cervícěs, (cervicum), šije, týl, vaz, (I,

425); cicátríw, (cicátrícis), jizva; comix, (comicis), vrána; perd'w,
(pcrdicis), koroptev; rádia:, (rádicis), kořen, (I, 393);
adiútrim, (adiůtricis), pomocnice; nitrix, (nůtricis), kojna, chůva;
Matrix, (victrícis), vítězitelka;
vóx, (vócis), (I, 409);
_
crax, (crůcis), kříž; mw, (nůcls), ořech; dux, (ducis), f., vůd—
kyně, (I, 218);
law, (lúcis), světlo;

Jx, (-gis): max, (fragisn, (plur..) frůgěs, (frůgum), obilí, plod,
ovoce; Ičo:, (lěgis), (I, 315);

::
(genlt. různý): hiems, (hicmis), (1, 294); coniúnx, (comu
gis), choť, manželka; nix, (nivis), snih (I, 344); nox, (noctis), noc,
(I, 320); supellex, (supellectilis), nářadi, nábytek;
-is. (genit. stejnoslabičný v -is) ; aedis nebo aedés, (acdis), chram,
(I, 350); apis, (I, 353); auris, (I, 350); avis, (I, 389); classis, (I,
425); clám's, (clám's), klíč; febris, (I, 347); messis, (messis), žeň,
sklizeň; návis (I, 347); Neúpolis, (I, 347); ocis, (I, 350); penis, (I,
427); puppis, (I, 347); rávis, (rávis), chrapot; restis, (restis), Pro
vaz; secúris, (I, 347); sitis, (I, 347); trirěmis, (I, 498); turris, (I,
347), tussis, (I, 347); vallis nebo vallěs, (I, 428); vestis, (I, 428);
vítis, (vít-is), vinná réva; volucris, (I, 353);
některá. obojrodá. (commúnia) podstatná jména, na př.: acquális,
(acquális), f., vrstevnice, družka; canis, (cams), f., fena: cicis, (ci
vis), f., občanka; testis, (testis), f., svědkyně;
-ěs, (genitiv stejnoslabičný v -ls): aeděs, (I, 350); caeděs, (I,
424); cláděs, (I, 353); faměs, (I, 364); fělěs, (I, 425); nůběs, (I,
350); růpěs (I, 427); sěděs, (I, 315); vallěs nebo vallis, (I, 428);
vulpěs, (I, 350); [obojrodéz] vátěs (vátis), f., věštkyně.
0

'II. Podstatná jména třetí deklinace, která se končí
v nominativu singuláru
( -dó
-gó
46
v genitivu singuláru
V -dinis ' -ginis ' -iónis '
jsou feminina mimo několik substantiv; (maskulina jsou
»cardó,curculžó, harpagó, margó, órdó, pápilió, půgió,
scipžó,septentrió, vespertilžóx &jména mužů zakončená v
*:

>>ió<<).——
Viz »Maskulina

III. deklinace<< (2. a 3. str. obálky

'(. sešitu) a »Odchylky. L: (4. str. obálky 8. sešitu)!
*

III. Feminina (ženského rodu) jsou tato substantiva
třetí deklinace zakončená v nomin. sing. v »-6, -or, -ós<
(viz »Odchylky. I.<<,4. str. obálky 8. sešitu):
caró; arbor, cós, dós, ěós;
také obojrodá substantiva »custós, sacerdósa jsou feminina,
značí-li ženy,
custós fída, (I, 251); sacerdós, (I, 394).
a

IV. Ženského rodu jest těchto několik substantiv třetí
deklinace zakončených v nomin. sing. v »-er, —es,-ěs<<(viz
»Odchylky. I.<<,2. str. obálky 9. sešitu) :
Zinter (lintris) ; seges, (segetis); teges, (tegetis) ; merges, (mer
gitis) ; abiěs, (abietis), jedle; quiěs, (quiětis) ; requičs, (requiětis) ;
[compěs, compedt's; plur.:] compeděs, (compedwm); mercěs, (mer
cědis).
9,3

V. Ženského rodu jsou porůzná substantiva třetí dekli
nace; z nich pamatujte:
Cerěs, ( Cerems), Ceres (bohyně);
Ílžas, (Íluzdzs), a) Trojanka; b) Homérovo epos Ilias;
cassis, ( casszdzs), kovová přilba; cuspis, (cuspzdzs),
hrot, bodec;
[ops], (opis); plur.: opěs, (opum), (I, 355);
lis, ( litis ), (I, 354) ; vis, (I, 355);
grůs, (gruis), (I, 403); peous, (pecudis), '(II, 72); 8713,
(suis), svině; tellůs, ( tellůris ), země; Tellůs, ( Tellúris),
Země (bohyně); venus, (veneris), půvab, krása; Venus,
( Venerie), Venuše (bohyně).
.G
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Abecední seznam latinských sloves první konju
gace, jejichž stupnice jsou uvedeny na str. 427 až
429, složenin slovesa „dare“, jejichž stupnice jsou
uvedeny na str. 430—431,a sloves druhé konjuga
ce, jejichž stupnice jsou uvedeny na str. 457—463.
P 0 z na m ka: Čísla u sloves značí pořadové číslo slovesa v při
slušné skupině sloves.

První konjugace.
(seat 9., str. 427—429.)
áditwdre, 3
(antcstdrc, 29)

émioáre, 17
excubdre, 9

personam, 20
perstdre, 34

antiatdra, 29

explicáre, 25

plic—are,23

applicdrejz24. '
circun'wtáre, 30
cómtáre, 31
crepdre, 5

czstáre, 38
fricáre, 15
lmplicáre, 26
increpdre, 6

pótáre, 1 '
praestare, 35
moudra; 21
restdre, 36

cubdre, 8

instáre, 32

secer, 13

děsepdro, 14
dímicáre, 18
discrepdre, 7
distdre, 37
domdre,'10

iuvdre, 2
Iavárc, 4
micdre, 16
obstare, 33
perdomdre, 11

sandra, 19
' stare, 28
suppliodre, 27
tondre, 22
vetdr'e; 12

*
Sloveso „dare“ a jeho složeniny.
(Sešit 9., str. 430—431)
abdere, 41
adam-e, 42
círcumdare, 40
condere, 43 "

crědere, 44
dare, 39
děda-re,45
čdere, 46
perdere, 50

pródore,
reddere,
hadem,
věndare,

47
48
49
51
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42. HODINA.
| Slovník k 53. _ 56. úloze. |
aboleó, ěre, abolěví, abolitum, 2.,
a) ničiti, zničiti, (z)mařiti, vy

hlazovati, odstraňovati; b) od
straniti, smazati, vypuditi z
paměti; abolitus, zničený
abolitus, viz abolěre
abstineó, ěre, absti-nui, 2., a) za

držovatí, zdržovati, oddalovati,
(aliquem aliquá rě, někoho od
něčeho); exercitum proelió ab
stiněre, zdržeti vojsko od bo
je; b) zdržovati se (něčeho,
aliquá ré)

ad, (I, 438; II, 51, 370); ne

cessárius ad úsum návium, ne
zbytný pro lodní potřebu
adhibeó, ěre, adhibui, adhibitum,
2., (I, 438); ad convivium ad
hiběre, přibírati, zváti na hosti
nu: medicum adhiběre, povolati
lékaře; cúram ad aliquid ad

hiběre, vynaložiti starost, péči
na něco; modum adhiběre, dbá
ti míry, umíměnosti; zacho
vávati miru, umirněnost
aditus, 113,m., a)

příchod, při

stoupení, přístup; b) právo pří
stupu, možnost přístupu, při
ležitost přístupu, přístup; o)
přístup k osobě, slyšení, (audi
ence); a) přístup, vchod; vstup
(L něčemu), krok (k něčemu),
e) cesta, prostředek, příleži
tost (k něčemu);
aditus ad aliquem, přístup
k někomu; aditus portús, při
stup k přístavu, vchod do pří

stavu

adiuváre aliquem, (II, 120); Ióněs
adiuváre, poskytovati pomoci
Ioncům; ab aliquó adiuvor,
jsem podporován od někoho,
někým

———481——

admisceó, ěre, admiscui, admir

vlastenečtí občané; ab aliquó
amári, býti milován od něko
(něco k něčemu, aliquid alicui
ho, někým=býti v lásce u ně
reí);přidávati, připojo koho
vati, přičiňovati ; b) ambuláre, 1.. (I, 120): ambuláns,
směšovati, mísiti (něco antis, procházející se
s něčím, aliquid aliquá ré ) ; c) Amerlnus, a, um, amerijský; z
zaplétati
(něco do něče Amerie; Ameria byla staro
ho) :
bylé město v Umbrii ve staro
ůtile dulci admiactum est,
věké Italii, (dnešní Amelia)
užitečné jest přimíšeno k při
amplificó, áre, dví, átum, 1., a)
jemnému
rozšiřiti, zvětšiti; b) zvětšiti,
admonéro, 2., (II, 295); aliquam
rozmnožiti, rozhojniti; c) zvět
alicuius rei (pristinae virtútis )
šiti, zvýšiti, zvelebiti
admoněre, „někoho upamato— anguis, is, m., f-. had
vati, upomenouti na něco (na antoá, předtim, dříve
bývalou statečnost); někomu
připomenouti něco (bývalou antiquus, (I, 124); antiqui, sta
rodávní, starověcí (1idé); an
statečnost)
tiquissimis temporibus, (II,
adversus, (předl. s akus.), (II,
86).
za nejstarších, pradáv
295), proti, vůči (někomu);
ných dob
k (někomu); směrem k (ně
appáreó (adpáreó), ěre, appárui,
komu)
appáritůrus, 2., a) objeviti se,
aostimáre (aliquid ea: aliquá ré),
ukázati se; b) jeviti se, uka
(11,408), ceniti, oceňovati, po
zovati se, býti zjevný, býti
suzovati (něco podle něčeho)
patrný; c) býti k službám,
Alcibiaděs, is, m., Alkibiades,
býti ve službách, přisluhovati;
athénský státník a vojevůdce
appáret, jest zřejmé, patrné,
v 2. polovici 5. století př. Kr.,
vysvítá, jest na jevě. jest na
naroz. kol r. 452 př. Kr., syn
bíle dni; (I, 372; II, 246)
boháče Kleinia, spřízněn s Pe
appelláro,
1., (I, 131, 180); ele
rikleem; vynikal bohatstvím,
phantós appelláre bovés Lůcá
krásou tělesnou a dary ducha,
nós, slony nazývati lukanský
ale i nezkrocenou ctižádostí;
mi býky; (slonům řikati >lu
již v mládí se stal pověstným
kanšti býci<<)
svými četnými rozpustilými
kousky; byl žákem Sokrato— aptus, a, um, l. a) zavěšený, vi
vým; byl zavražděn r. 404
sící (aliquá ré, na něčem); b)
př. Kr.
visici, závislý (na něčem); c)
sloučený, scelený, spojitý, sou
amáre, 1., (I, 55); vir patriae
amáns, vlastenec; civěs aman
vislý; d) (náležitě) připrave
těs patriae, občané vlastenci,
ný, opatřený, vystrojený;

tum,2., a) přiměšovati
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2. vhodný, případný, způso
bilý, schopný, přiměřený; vní
mavý; úslužný; (I, 424);

gladius saetá equíná aptus,
meč zavěšený, visící na koň
ské žíni
aqua, (I, 42): aquae, (I. 500):
Aquae Sextiae, f. pl., Sextiovy
Teplice, (dnešní Aix v Pro
venci), město ve starověké
Gallií narbonnské, u něhož r.
102 př. Kr. Gaius Marius dobyl
slavného vítězství nad Teuto
ny. — »Aquae<<byly u Říma
nů nazývány lázně, minerální
a léčivé prameny, které byly
pokládány ve starověku za po
svátné; toto jméno přešlo po
tom na lázeňská a léčebná mí

sta, jež se někdy uvádějísně
jakým přijmením, někdy pro
stě »Aquae<< nebo i jménem
»ad Aquas<<.

Aquae Sextiae viz aqua (II, str

árdéro, 2., (II, 69, 384); drděns,
entis, hořící
árdor, óris, m., a) žár, vedro,
úpal, požár; b) lesk, jiskření;
záře; árdor caeli, záře na ne
bi; c) zanícení, roznícenost,
zápal, horoucí nadšení, vášeň,

horoucnost, vroucnost; a) žár
lásky, horoucí láska; a) (před
mět lásky), láska, milenka,
milka
Ariovistus, i, m., vévoda germán
ského kmene Suevů; byv od
gallských kmenů Sekvanů a
Arvernů povolán, přišel jim
pomoci asi r. 71 př. Kr. proti
Haeduům. Haeduy přemohl a
trvale se usadil v území Gallů
v dnešním severním Alsasku.
Od římského senátu byl r. 59
vyznamenán titulem krále a
přítele římského národa. Ale
již r. 58 (prý na žádost Gallů)
se proti němu obrátil Gaius
Julius Caesar, porazil ho u Ve
sontiona (dnešní Besangon) a
zahnal za Rýn, kde Ariovistus

482)
Archiás, ae, m., (řecké mužské
jméno), Aulus Licinius Ar
před r. 54 př. Kr. zemřel.
chias, básník a důvěrný přítel
Marka Tullia Cicerona. R. 62 asper, a, um, (I, 135); asperum
př. Kr. byl obžalován od jaké
odium, krutá nenávist
hosi Gratia, že si neprávem Athénae, (I, 178); Athěuis, a)
osvojuje římské občanství. Ci
vAthénách (kde?); b) zAthén
cero hájil Archiu před soudem
(odkud?)
a svou řečí »Pró Archiá poé
auctor,
(II, 342); Rěguló auctó
tá<<, jež se zachovala, docílil,
re, na radu Regulovu
že Archias byl uznán za ne
vinného. Archias byl nadaný _bellicus, a, um, (I, 260); bellica
virtús, válečná statečnost; ars
básník, který za svého mládí
bellica, válečné umění, váleč
řeckým jazykem složil epické
nictví
básně o válce s Cimbry a o vál
ce s Mithridatem. Z básní je bellum, (I, 70); bellum Pyrrhi
ho se nezachovalo nic.
rěgis, válka s králem Pyrrhem
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bonus, (I, 389); boni civěs, řádní
občané, vlastenci
captó, áre, dvi, átum, 1., a) chy
tati, lapati; (o zvěř-i:) honiti;
b) honiti se, pachtiti se (po
něčem, za něčím); číhati (na

něco); státi (o něco); dychtiti
(po něčem); c) hleděti pola
piti; podskočiti (někoho),“ čí

hati (na někoho)
careó, ěre, caruž, caritúrus, 2.,
(aliquá rě, ablativ), a) býti
prost (něčeho); býti bez (ně
čeho); nemiti (něčeho); mi?-is
careó, jsem bez starostí, ne
mám starosti; b) obejiti se bez
(něčeho); zdržeti se, neužívati
(něčeho); odřici si (něco); o)
míti nedostatek (něčeho), ne
dostávati se, postrádati, pohře
šovati; d) nebýti účasten
cautum est viz cavěre
cavěre, 2., (II, 343); cautum est,

at...,

jest postaráno (o to),

aby. . .
cěnsěro, 2., (II, 344); senátus
cěnset, senát se usnáší, usta
novuje, rozhoduje, nařizuje;
patrěs cěnsuěrunt, otcové, se
nátoři se usnesli
cervíx, cervicis, (obyčejně plur.:)
cervícěs, cervicum, f., 3) šije,
týl, vaz, krk; b) síla, odvaha,
statečnost (k podniku, vydrže

ti jej)
Cimbrl, órum, m., Cim b r o Vé
(Kimbrové) , starogermánský
kmen; opustivše svá původni
sídla na poloostrově jutském
vytáhli kol r. 120 př. Kr. na
jih. Byvše odraženi od Bojů na
západní hranici jejich sídel v

dnešních Čechách -— (nejstar
ší to historicky zjištěná udá
lost z dějin naší země) —
vnikli přes Dunaj do alpských
zemi, kde r. 113 př. Kr. u No

reie v Noriku porazili konsula
Gnaea Papiria Carbona; obrá
tivše se pak na západ přišli
přes Rýn a Juru do jižní Gal
lie, kdež byl od nich (r. 109
př. Kr.) poražen římský kon
sul Marcus Junius Silanus.
Nejstrašnější porážku od Cim
brů Římané utrpěli r. 105 př.
Kr. u Arausionu (dnešní Oran
ge) na levém břehu dolního
Rhodanu. Poté se Cimbrové
obrátili do Hispanie, kterou
poplenili až po řeku Ebro.
Byvše odraženi Keltibery Cim
brové se vrátili r. 103 do Gal
lie, kdež se s nimi spojil ger
mánský kmen Teutonové, ve
dený králem Teutobodem. Spo

jené zástupy napadly Italii;
Teutonové byli poraženi od
Gaia Maria u Aquae Sextiae
r. 102. Cimbrové u Vercell (v
horní Italii) r. 101 př. Kr.
circumdó, -dare, -dedí, -datum,
1., a) kolem nastavěti, kolem
zřiditi; b) postaviti, nastaviti
kolem (něčeho); obehnati (ně
co něčim, na př. zdi) ; obe
jmouti (na př. šíji) ; c) obklo
povati, obkličovati, ohrazovati;
urbem moenibus circumdare,
obehnati město hradbami; (I,
406)
circumsedeó, ěre, -sědi, -sessum,
2., obléhati, obkličovati
círcumstáro, 1., (II, 434); forum
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c., obstupovati, obkličovati fo
rum
cívílis, (I, 434); bella civilia, ob
čanské války
clámor, (II, 69); clámor mulie
rum, nářek žen
classiárius, á, um, příslušný k
loďstvu, lodní; classiárií, orum,
m., a) lodní vojáci, námořní
vojsko; b) lodníci, námořníci
classis, (II, '298); classis quin
gentárum (ducentárum) ná
vium, loďstvo o pěti stech (o
dvou stech) lodí; loďstvo číta
jící pět set (dvě stě) lodí
Clůsíní, órum, m., Klusijští, oby
vatelé města Klusia; Clúsium
bylo jedno ze 12 etrurských
měst ve východní Etrurii při
ústí řeky Klanis do Klusinské
ho jezera (dnešní město Chiu
si), bylo residenci krále Por
senny.
coeptus, a, um, (particip. perf.
passiv. ke slovesu coepž, coe
pisse), začatý, započatý pod
niknutý; aeděs ab Augusto
coeptae, chrámy začaté od

Augusta :

chrámy, jež Au

gustus začal stavěti; chrámy,
jejichž stavbu Augustus začal
coěrceó, ére, coěrcui, coěrcitum,
2., a) svirati, držeti pohroma
dě; zahrazovati, těsniti, obme
zovati; b) držeti na uzdě, drže
ti v mezích, obmezovati, kro
titi; c) přiváděti k pořádku.

kárati, trestati; (I, 270);

militěs c., držeti v mezích,
na uzdě vojíny; cupiditátěs c.
(z)krotiti vášně; poená c.,

trestem držeti na uzdě, po

trestati

cohiboó, ěre, cohibuž, cohibitum,
2., a) držeti pohromadě, spína

ti; b) pevně držeti, sví
r a t i; c) v sobě chovati, obsa

hovati;a) zdržovati,
držovati,

za

na uzdě držeti;

e) tlumiti, (z)krotiti
oommodum, i, n., a) pohodlí, po

hodlnost; b) výhoda; (osobní)
prospěch; (osobni) zájem; zisk,
užitek; c) přednost, výsada;
(I, 364)
oommoněre aliquam alicuius rei,
(II, 298), důtklivě upamato
vati někoho na něco
oommoveó, ěre, commóví, com
mótum, 2., a) uváděti v po
hyb, pohybovati; b) pohnouti,
povzbuditi (k něčemu); c) roz
čilovati, znepokojovati, lekati,
děsiti, kormoutiti; d) dojimati,
dojmouti, pohnouti (někým v
mysli, v srdci) ; e) pobuřovati,
popouzeti, drážditi, buditi ne
voli, naplňovati nevolí;
commótus, a, um, (jsa, byv)
pohnut, dojat, zkormoucen, po
lekán, zaražen, znepokojen,
postrašen, zděšen;
prómissís commoveor, dá
vám se pohnouti sliby
comparáre (I, 487: II. 52, 298)
classam, vystrojiti loďstvo
compleó, ěre, complěví, complé—

tum, a) plniti, naplňovati, vy
plňovati, doplňovati; b) na
plm'ti, hustě obsaditi, zabrati;
c) vyplniti, dokončiti, vyko
nati; d) naplniti, dovršiti, do
konati, prožití;
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omnia lúctú complěre, vše
naplniti smutkem; centum an
nós complěre, dožití se sta let;
complétus, naplněný
complětus, a, um, viz complěre
cónfírmáre, 1., (I, 372; II, 299);

potvrdíti, schváliti; aliquam
órátióne cónfírmáre, řečí ně
koho posílnití, povzbuditi, u
klidníti; někomu řeči dodatí
mysli
cónstáns, antis, 1., a) stálý, pev
ný, trvalý; jednostejný, sou
hlasný; b) odhodlaný, vytrva
lý, důsledný; pevných zásad;

rozvážný,

rozumný

cónsulere, 3., (I, 318: II, 370);
_cónsulere Apollinem, tázatí se

o radu Apollína
continěns, entis, f., (terra conti—
něns), pevnina, (I, 497; II, 68,
299)

oontiněro, 2., (II, 370); milités
castrčs continěre, pohromadě
držeti vojíny v táboře; conti—

něre cupžditátěs, (u)držeti na
uzdě, ovládati vášně
cčntió, cóntiónis, f., a) schůze,
shromáždění; (hromada vojska
nebo lidu, v níž lid toliko po
slouchal, ale nehlasoval) ; _b)

shromáždění :

shromážděný

lid
convooó,áre, dví, átum, 1., svolá

vati, povolávati, shromažďo
_vatí, sezvati
crábró, óm's, m., sršeň

Daedalus,i, m., Daidalos,

attického podání narodil se prý
v Athénách. Kretskému králi
Minoovi zhotovil krávu pro je
ho manželku Pasífau a laby
rint, budovu to nesmírně složí
tého půdorysu, pro Minotaura.
Daidalův učeň Talós, syn Per
díky, Daidalovy sestry, byl tak
dovedný a obratný, že by byl
málem předstihl i svého mi
stra; proto prý jej Daidalos
svrhl s vyšehradu a uprchl na
Kretu ke králi Minoovi, když
byl pro tento zločin odsouzen
od athénského areopagu. A
však záhy popudil proti sobě
i Minoa a proto sobě i svému
synu Ikarovi zhotovil umělá
křídla, voskem slepená z peří,
aby mohli společnš'f'prchnoutí
přes moře. Daidaloví se poda
řilo doletěti na Sicílii (či do

Italie), kde byl přijat králem
Kókalem. Ikaros však se při
letu přiblížil příliš k slunci,
vosk jeho křídel roztál a Ika
ros spadl do moře, jež po něm
nazváno Ikarským (část Egej
ského moře u jihozápad. po
břeží Malé

Asie).

nejstarších

bájí Daidalos je

——(Podle

kosmický demiurg, později vů—

bec umělec, sochař, který prv

ní uvolnit ztrnulost starších
soch, dokonce i stavitel)
Dámón, óm's, m., Dam on, slav
ný athénský hudebník a hu—

po

dle řecké báje nejstarší řecký
umělec, o němž ve starověku
byly rozšířeny pověstí po Kre
tě, Attice, Italii a Sicílii. Podle

dební teoretik za doby Peri
kleovy; byl prý učitelem Peri
kleovým a Sokratovým.
děbeó, ére, děbuí, děbitum, 2., a)
býti dlužen, dluhovati, býti
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dlužníkem; b) býti povinen,
býti zavázán; c) (s infa) býti
povinován, míti, musiti; (se
záporem:) nemíti, nesměti; d)
(osudem, přírodním zákonem :)
býti povinen, býti určen, býti
usouzen, býti vyvolen; o) býti
povinován, býti zavázán, míti
děkovati (někomu za, něco),
býti povinen vděčností;
děběrí, slušeti, náležeti, pa
třiti; děběmur morti, propadá
me smrti; pretium děbětur,
odměna náleží; Aeněds caeló
děbe'tur, Aeneas náleži nebi,
Aeneovi jest souzeno nebe;
děbitus, a, um, a) dlužný,
povinný; b) (sudbou:) povin
ný, určený, usouzený, propad
lý; ——(I, 270, 372; H, 6, 102,

52)
děbitus, a, um, viz děbe're
děesse viz děsum
děfčnsor, óris, m., obhájce, obrán

ce, ochránce; odvratitel, zabra
nitel; obhájce (před soudem)
děfleč, ěre, ěví, ětum, 2., (ali

quem, aliquid), oplakávati (ně
koho, něco); plakati (pro ně
koho, nad někým; nad něčím);
tristem sortem děflěre, oplaká
vati, oplakati nešťastný osud;
zaplakati nad nešťastným osu
dem

—

Děmostheněs. (I. 233)
děmum, a) teprve, konečně (t. j.

později, než se očekávalo); b)
teprve, dokonce; tum děmum,
teprve tehdy
děsum, děesse, děfuí, děfutúrus,
a) scházeti, chyběti, nedostá
vati se; nebýti účasten, přito

men; b) (chyběti svou pomoci

:)

odepříti pomoc, vzdalovati

se (něčeho), nepřispěti, nepo

máhati; obmeškati, zanedbati;
(I, 246; II, 60, 32, 211, 214,
224)
děterrěro (I, 481; II, 249, 371) ab

officiís, odstrašovati, odvraceti
od povinnosti; d. ab inceptó,
odstrašiti, odvrátiti od úmyslu;
děterreor ab aliqud ré, jsem
odvracen, dávám se odvraceti,
dávám se odstrašiti od něčeho;
děterreor á próposító, dávám
se odraditi od předsevzetí; (I,
484; II, 369)
dětineó, ěre, dětinuí, dětentum,
2., a) zdržovati, zdržeti (ně
koho od něčeho, aliquem ab
aliqud Tě),' b) zdržovati, za
držovati (někoho),; c) (něčím)
zadržovati, zabavovati, zaměst
návati, poutati; d) (a čase:)
ztráviti; e) se dětinére, držeti
se na živu; a) zadržovati (ně
komu něco, na př. peníze)
děvovoó, ěre, dévóvi, děvótum, 2.,
a) zaslibovati, zasvěcovati
(božstvu); b) zaslibovati pod
zemním bohům (na usmíře

nou); c) proklínati, klnouti;
d) zaslibovati, zasvěcovati; vě
novati;
se" dě'vověre pró patriá, za
vlast se zasvětiti smrti; se“diís
dévověre, bohům se zaslibo
vati v oběť; artěs suds devo
věre, proklíti své umění
dícó, ere, dixi, dictum, 3., a) ří
kati, praviti, pověděti, díti,

prohlašovati, tvrditi, jistiti; b)
mluviti (ve shromáždění) ; řeč
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niti (veřejné); míti řeč; o)
(s vazbou 2 akus.: ) jmenovati,
nazývati, zváti; d) (passiv.,
s vazbou 2 nomin.: ) slouti; e)
(slovy) líčiti, popisovati, vy
pravovati; f) (o věštbě-) pro
rokovati; g) (o básníku: ) opě
vovati, velebiti, oslavovati;

skládati (verše); h) ustano
viti„ určití; umluviti, slíbiti;
i) (s vazbou 2 akus.:) jmeno
vati, voliti (někoho někým),
j) (ve vsutých větách: ) minim;
totiž;
versús ex tempore dicere,
přednášeti verše 5 patra
díligentia, ae, f., 3) pečlivost,
dbalost, bedlivost, svědomitost,
píle; b) přesnost, správnost,
důkladnost (v něčem); c) po
zornost, obezřelost, ostražitost,
opatrnost; a) spořivost, šetr
nost; o) přičinlivost; magná
diligentiá, s velikou pílí
díligó, ere, dilěxi, diléctum, 3.,
a) vybírati, voliti; b) oblibiti
si, lnouti (k někomu); vážiti
si, míti v úctě, míti rád, milo
vati, (aliquem, aliquid)
dímicáre proelió náváli, (II, 249,
371), bojovati v námořní bit
vě, námořním bojem; utkáti
se námořní bitvou, v námořní
bitvě; svésti námořní bitvu
displiceč, ěre, displicui, displioi
tam, 2., nelíbiti se, nezalíbiti
se, nezlibiti se; nebýti milý;
nebýti po chuti; znelíbiti se;
býti proti mysli; býti nemilý,

mihi in aliquó displicet, něco
se mi při někom, na. někom,
do někoho nelíbí;

mihi dLspli—

ceó, není mi dobře; nejsem v
dobré míře; nejsem svůj; jsem
mrzut, omrzelý
distineó, ěre, distinui, distentum,
2., a) držeti od sebe, oddělo
vati; b) držeti na. různých mís

tech; zabavovati na různých
místech; nedopouštěti spojení;
c) rozváděti, rozptylovati; d)
rozdělovati, rozdvojovati; o)
zaměstnávati, zabavovati, za
neprázdniti, zdržovati, vázati;
f) zdržovati, protahovati
díxit viz dicere
docěre, (II, 394); aliquem aliquid
(multás artěs, músicam) do
cěre, někoho (na)učiti něčemu
(mnohým uměním, hudbě);
aliquem dě aliquá re" docěre,
někoho zpraviti o něčem, ně

komu dávati zprávu o něčem;
dě aliquá ré nebo aliquid ab
aliquó docěri, od někoho se o
něčem dověděti
doleó, ěre, ui, dolitúrus, 2., (II,

70, 102); dolěre interitum ali—
cuius, bolestně, těžce nésti něčí
násilný skon
domí — mílitiae viz militia
domicilium, (I, 4Q7); apium do
micilia, včelí úly
domě, áre, ui, itum, 1., a) krotiti;
b) přemáhati, překonávati,
zdolávati, podmaňovati, podro
bovati; pokořovati; potříti,
býti odporný; aliquid mihi dis—
zkrušiti; držeti na. uzdě; o)
plicet, nejsem něčím spokojen,
zpracovati; d) (o dobytku:)
chovati, pěstovati
s něčím nesouhlasím; aliquid
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domus, (I, 291); domus ingěns,

ohromný palác
dónáre, (I, 391; II, 52); alicui
aliquid dónáre nebo aliquem
aliqua' re"dónáre, darovati, dáti
někomu něco, obdarovati ně
koho něčím; aliquem praemió
dónárě, někomu dáti odměnu
ědoceó, črc, ědocui, ědoctum, 2.,
důkladně poučiti, zevrubně vy
učiti; aliquem dě alíquá ré ědo
cěre (per aliquam), někoho
zpraviti o něčem (skrze, pro
střednictvím někoho); ědoctus,
důkladně poučený, znalý (ně
čeho); zevrubně zpravený (o
něčem)
egěns viz egěre
ogěre, (II, 301), (předmět je v

ablativu); aliquá ré egěre, a)
míti nedostatek něčeho; b) po
strádati něčeho; c) potřebo
vati něčeho; auxilió egěre, po
třebovati pomoci; egěns, egen
tis, potřebný, nuzný, chudý
ěmineó, ěre, ui, 2., a) vyčnívati,
vynikati, trčeti, strměti, vypí
nati se; b) býti patrný, vyni
kati, vystupovati; c) (nad ně
koho) vynikati, předčiti; pře
vyšovati (někoho)
equínus, a, um, koňský
exerceó, ěre, exercui, exercitum,
2., a) cvičiti; exercěri nebo sě
exercěre, cvíčiti se; exerceor
currendó et luctandó, cvičim
se v běhu a v zápase; b) pro
vozovati, konati (něco), zabý
vati se (něčim), zacházeti (s
něčim), pěstovati (něco) (ali

quid); agricultúram exercěre,
zabývati se rolnictvím; c) (o

půdě: ) orati, vzdělávatí; a) za
městnávati (někoho něčim);
dávati práci; proháněti, honiti;
e) znepokojovati sužovati, trá
piti, trýzm'ti; corpora curia
exercita, těla sklíčená, sužova
ná starostmi; exercitus, a, um,
trápený, sužovaný, znepokojo—

vaný; zabavený prací, náma
hou; zmožený námahou
exercitus, a, um, viz exerceó
expleó, ěre, explěvi, explětum, 2.,
a) vyplniti, naplniti; b) do

plniti; nahraditi nedostatek,
ztrátu (něčeho); dosaditi; uči
niti (něco) úplným; c) dožití

se, dosíci (0 letech věku); (1)
vyplniti, splniti (povinnost, zá
vazek, rozkaz, slib a j.); uči
niti zadost (něčemu); e) (0
hnutích mysli a vášnich :)
splniti, ukojiti, nasytiti;
vótum explěre, a) splniti
slib: b) vyplniti, splniti přání,
žádost, touhu
exsul, exsulis, m., vyhnanec,vy
pověděnec, vyhoštěnec; f., vy
hnankyně, žena - vyhnanec;

(starší tvar: exul)
factió, ónis, f., 3) straněni, s t r a

nictví

(politické nebo sta

vovské), sdružování, spolčo
vání; b) srocování, bouření,

rozkol; c) (politická) stra

na, spolek, organisace; factió
Pompeiána, Pompeiova poli
tická strana; (Gnaeus Pom
peius Magnus, triumvir a sok
Caesarův)
faveč, ČT6, fám) fautum)

2-: (I,

461); dii alicui favent, bohové
přejí, projevují přízeň, jsou
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milostiví někomu; factióni fa
věre, straniti politické straně;
býti přívržencem, příznivcem
politické strany; býti při (po
litické) straně
fax, facis, f., 3) pochodeň; sva
tební pochodeň, pohřební po
chodeň; b) oheň, plamen, svět
lo; c) pochodeň, plamen :
podnět, původ, původce
feta, ae, f., divoké zvíře, šelma;
plur.: divoká zvířata, šelmy,
zvěř; (I, 120)
firmáre (I, 178, 373) urbem prae
sidió, zabezpečiti, silně obsa

diti město posádkou
fleó, ěre, flěvž, flětum, 2., pla

kati

(nad někým, nad ně

čím, dě aliquó, dě aliqud rě);

oplakávatí;

(u básníkůa

v pozdější latině: aliquem)
flórěns, entis, 1., a) kvetoucí,
květný; b) svěží, čerstvý; c)
šťastný, mocný, silný, slavný,
skvoucí, skvělý, zářící, slynou
ci, vynikajici; (viz flórěre)
flóreó, ěre, už, 2., a) kvésti; b)
býti v květu, v rozkvětu; býti
na vrcholu, na výsluní (moci,
slávy, štěstí); býti šťasten;
býti mocný, silný, slavný; sly
nouti, vynikati, vyznamenáva
ti se; zářiti, skvíti se; (víz
flóréns); litterís (laude) fló
rěre, slynouti vědami (slávou)
foveó, ěre, fóví, fótum, 2., a) za
hřívati, hřáti, ohřátí; anguem
fověre, ohřátí hada; b) ošetřo
vati, léčiti, občerstvovati, osvě
žiti;

c) k sobě tisknouti,

ob—

jímati, chovatí, hýčkatí; („
(někde) stále sedětí, býti,

skrývatí se; o) podporovati,
pomáhati; prospívati, posilo
vatí; ujímati se (někoho),býti
při (někom), cítiti (s někým),
přáti (někomu); f) býti útě
chou, radostí (někomu); tě
šiti (někoho)
frigus, (II, 409); noctium frigo
ra, noční mrazy
c. Fufius Geminus, konsul r. 29
po Kr.; byv r. 31 obžalován
z velezrady, skončil život sebe—

vraždou

Gorgiás, ae, m., Gorgias, řecký
sofista z Leontin na Sicílii, žák
filosofa Empedoklea, učitel vý
mluvnosti; žil asi v 1.483—375
př. Kr. R. 427 přišel do Athén
s poselstvem, aby vyžádal kra

janům pomocí proti Syraku
sanům; řeči veřejně pronesené
vydával písemně v attickém
nářečí. Gorgías učil, že pozná
ní není možné.
gratia, (I, 53, 271; II, II, 53),
přízeň, uznání
graviter (II, 103) moněre, důraz
ně, důtklívě napomenouti
haběre (II, 350) spem in Deó,
míti naději v Bohu; armátós
ad custódiam corporis habére
(II, 249), míti ozbrojence za
tělesnou stráž; órdtiónem ha
běrě, míti, pronášeti, pronésti,
prosloviti řeč; řečniti; órdtió
in C'atilinam habitu, řeč pro
nesená proti Katilínovi; grá
tiam haběrě (II, 53); alicuz'

merita grátia habětur, něko
mu se dostává zaslouženého
uznání; aliquem cárum habeó,
mám někoho (za drahého, mí
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lého:)

v lásce; aliquem ha

beó socium dolórum, mám ně
koho za společníka v žalostech;
aliquem habeó magistrum,
mám někoho za. učitele, (I,
131, 132); dux ěgregius ha
beor, jsem pokládán za zna
menitého vůdce (II. 37); ali
quis habětur órátor, někdo
jest pokládán za řečnika
habitus, a, um, viz habe're
humilis, (II, 133, 395); humilli
mi, nejprostší (lidé)
iaceó, ěre, iacui, iacitúrus, 2., a)
ležeti; b) ležeti u stolu; ležeti
nemocen; ležeti přemožen, zni
čen, ztroskotán; ležeti mrtev;
c) (o věcech: ) ležetí, rozklá
dati se; d) býti pohřížen (v ně
čem); e) býti bez vlivu, bez
významu; ležeti bez užitku,
ladem & j.
Ícarus, %,m., (* ikarus), Ikaros,
syn Daidalův; (viz Daedalus)
ille, (II, 251); antiquus ille poé

ta, známý, slavný starověký
básnik
immátůrus, a, um, a) nezralý;
nedospělý; b) předčasný; ne
včasný, nevhodný
immineč,

ě're, —, —, 2.. &) VY

čnívati, přečnívati; skláněti se
(nad něco); strměti, čníti (nad
něčim); b) hraničiti (s něčím);
býti vedle, blízko (něčeho);
c) tísniti, ohrožovati (něco);
doléhati, útočiti; d) usilovati
(o něco), čihati (na něco); e)
(časově:) blížiti se, hroziti;
[imminěre alicui, alicui rei,
v latině předmět v dativu];
imminěns, entis, hrozící

immisceó, ěre, immiscui, immix
tum, 2., (aliquem alicui rei),
vmísiti, přimísiti, připojiti (ně
koho k něčemu, do něčeho);
zařaditi; elephantós aciěi im
misce're, zařaditi slony do bi
tevního šiku
imperium Rómánum, (I, 232),
římská říše, římské panství
impleó, ěre, implěvi, implětum,
2., a) naplniti; b) nasytiti;
ukojiti; c) doplniti, vyplniti;
d) splniti; učiniti zadost, pro
vésti; e) (0 věku, životě:) do
končiti, skončiti'
imprůdentia, ae, f., neprozíra
vost; b) neopatrnost, neúmy
slnost; o) nevědomost., nezna

lost; nerozumnost
in, (II, 303); viz habére; in
hoste, na. nepříteli, u nepřítele
indigěns viz indigěre
indigeó, ěre, už, 2., a) míti nedo
statek, míti nouzi; býti v nou
zi; b) potřebovati, míti potře
bu (něčeho); c) toužiti (po
něčem) ; indigěns homó, nuzný
člověk, chudák
Inferus, (II. 45): dii žnferi, pod
zemní, podsvětní bohové
infestus, a, um, a) nejistý, ohro
žený; b) znepokojující, ne 

přátelský;

c) k útokupři

pravený, k boji hotový
ingěns, (I, 457); ingentia corpo
ra, obrovská, převeliká těla;
ingéns laus, ohromná, nesmír
ná, převeliká sláva
ingrátus, ?, m., (I, 365), nevděč

ník
iníquitás, átis, f., 3) nerovnost,
nestejnost půdy; b) obtížnost,
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nepříznívost, nepřízeň; iníqui
tás tempornm, nepřízeň časů;
c) nespravedlivost, bezpráví
iniůria, (II, 252); (opravte si na
str. 252 slovo »iniúrae, má
býti »iniúria<<)

interitus, ús, m., zánik, záhuba,
zkáza; násilný skon, smrt
intró, áre, dvi, átum, 1., a) vstou
piti, vejíti, vniknouti (někam) ;
vniknouti (do něčeho) ; b)
vstoupiti (na něco, do něčeho),
vejiti;

o) (o duševních

sta—

vech:) vluzovati se, napadati;
Galliam intráre, vniknouti
do Gallie
invideó, ere, invidí, invisum, 2.,
falicu'i), záviděti; glóriae ali
cuius invidére, záviděti něčí
slávě; někomu záviděti slávu;
alicwi inm'dětur, někomu se
závidí
involó, áre, dví, 1., a) vlétnouti;
b) vpadnouti (do něčeho), na
padnouti (něco), (aliquid)
lóněs, Iónum, m., Ion ov é, (*
i-jó-nés, i-jó-no-vé), starý řec
ký kmen, sídlící původně v At
tice, na Euboii, na Kyklad
ských ostrovech a ve střední
části západního pobřeží Malé
Asie; od 8.' stol. př. Kr. se ko
lonísaci rozšířili na břehy mo
ře Egejského a Černého. na
Sicilii, do jižní Italie, ba až na
břehy gallské a hispanské
irrító, áre, dví, átum, 1., a) po
puzovati k hněvu; b) drážditi;
pobízeti, popouzeti (k něče
mu); o) vzbuditi, způsobiti

ský řečník a přítel Scipiona
Mladšího; věnoval se horlivě
studiu filosofie a, jsa milovní
kem řecké kultury, i studiu
řecké literatury; odtud zván
Sapiens. Za 3. punské války
provázel Scipina Mladšího na

výpravě proti Kartagu (r.
146); jako vojenský legát se
účastnil r. 145 př. Kr. války
vedené s Viriathem v Hispa
nii. R. 140 byl konsulem. Ja
ko řečník zaujímal přední mí
sto v Římě. Jest hlavní osobou
Ciceronova spisu »De amici
tiá<<. -— (Laeliové byli římský

rod plebejský, původem z Ti

buru.)
Iegiónárius, či, m., legionář, řa

dový vojín
logó, ere, le'gi, lěctum, 3.,

a) sbírati; vybirati (si),vo—
lití; aliquem in senátum lege
re, někoho přijmouti, přibrati
do senátu; aliquem ducem le
gere, někoho zvoliti za vůdce;
b) čísti; dočítati se; (před

čitati);

c) sestaviti (na př. senát)
Liber, Liberí, m., Li b e r, staro
italský bůh zemské úrody,
.vzrůstu a zdaru rostlin i živo
čišstva; na počátku 5. století
př. Kr. byl ztotožněn s řeckým
Dionysem, bohem a ochrán
cem vina a vinic, a od té doby
uctíván jako bůh vína a vinné
úrody. ——
K poctě boha Libera

a bohyně Libery byl slaven
svátek Líberália 17. března.
Laelius, ii, m., Gaius Lae
V tento den dospěli jinoši oby
čejně oblékali mužskou togu.
liu s', příjmím »Sapiěnse, řím
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Libera, ae, f., Libera,

staro

italská bohyně zemské úrody,
od 5. století př. Kr. ztotožněna
s řeckou Persefonou
Lůcánia, ae, f., Lukanie, krajina
v starověké jižní Italii mezi
Tyrrhenským mořem a Ta
rentským zálivem; nazvána
podle Lukanů, kteří sem přišli
asi v 5. stol. př. Kr. a krajinu
si podmanili; Lukanové, po
věstni svou loupeživostí, byli
za 2. samnitské války spojenci
Římanů.
Lůcánus, 11,um, lukanský; Lů
cání, órum, m., Lukanové, oby

vatelé Lukanie, krajiny v sta
rověké jižní Italii
lůceó, ěre, lúxi, 2., a) svititi;
třpytiti se, skvíti se; sól tucet,
slunce sviti; lucet, jest denní
světlo, jest bílý den; b) pro

svítati, jeviti se; o) vysvítati,
býti jasný, býti zřejmý
lůgeó, ére, mm, 2., (aliquam),
truchleti (pro někoho); želeti
(někoho) ; nositi smutek, smu
teční šat (po někom, aliquem);
mortem lúgěre, oželeti smrt,
želeti nad smrtí
maneó, ěre, mánsi, mánsurus, 2.,
(II, 123); dochovati se, ucho
vati se

'

Mardonius,ii, m., Mardonios,
perský vojevůdce, synovec a
zet' perského krále Dareia I.
Byl vrchním velitelem první
výpravy perské proti Řekům,
jež se neslavně skončila ztros
kotáním loďstva bouří u mysu
Athoského (r. 492 př. Kr.).
Znovu se Mardonius účastnil

Xerxovy výpravy proti Řekům
r. 480 a s Řeky svedl rozhodný
boj u Plataj r. 479 př. Kr.,
v němž Peršané byli poraženi
a Mardonios padl.
memoria,

(I, 92), pamět.

UPO

minka, památka
mereó, ére, ui, 2., (1,374),

zasluhovatí,

3)

zasloužiti

(si) (něčeho, aliquid); poe'nam
merěre, zasluhovati, zaslou

žiti (si) trestu; b) zjedna

ti si zásluhy;

bene me

rěre dě patria, velice se za
sloužiti o vlast, zjednati si
o vlast veliké zásluhy; o) ko
nati vojenskou službu, sloužiti
za žold; meritus, a, um, a) za
sloužilý (: ten, jenž si něčeho
zasloužil, jenž má zásluhy o ně
co); b) zasloužený; c) konavši
vojenskou službu, slouživší
meritus, a, um, viz merěre
mllitia, ae, f., (1, 392). a) vo
jenská služba, vojna; b) vál
ka; c) vojenský stav, vojsko;
domí — militiae, doma — v po
li; v míru — ve válce
minae, drum, f. plur., hrozby,
vyhrůžky; (původně: vyčníva
jící cimbuří hradeb)
minus, méně; nón minus ——
quam,

neméně — než; právě tak -—
jako; (viz parum, II, 155)
miscěro, 2., (II, 307); vínum 'nón

mixtum, nesmíšené víno; ví
uum aquá miscére, misiti víno
s vodou; vinum aqua mia'tum,
víno smíšené s vodou
moněre, 2., (II, 353); napomi
nati, vyzývati; vyzvati, varo
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vati (někoho) ; domlouvati, do
mluviti (někomu, aliquam)
móns, mantis, m., (I, 348), a)
hora, pohoří; móns Mycalé,
předhoří, mys Mykale; b) bal
van, kámen; c) nahromaděné
spousty
mordeó, ěre, momordi, morsum,
2., kousatí, kousnouti, hrýzti,
hlodati ; manum morděre,
uhrýzti ruku ; (o hadu :)

uštknouti
mortális, (I, 435); mortális, is,
m., smrtelník, člověk; plur.
mortálěs, ium, smrtelníci, lidé
mověre, 2., (II, 353); aliquam
mověre někoho dojímati; do
jmouti; učiniti dojem na. ně
koho; castra mověre, hnouti

(se) táborem (: dále táhnou
ti, jíti); bellum alicui mověre,
dávati se, pouštěti se do války
s někým; aliquá ré moveor,
dávám se něčím pohnouti, do
jímati, dojmouti, (II, 254)
Můcius, ii, m., (jméno římského
rodu, původně plebejského);

ní Říma. Římský hrdina do

stal odtud příjmi Scaevola:

Levičák, jež se v rodě udrže

lo; (scaevus, řecky skaios :
levý).
mulceó, ěre, mulsi, mulsum, 2.,
a) hladiti; b) uklidňovati, mir
niti, chlácholiti; krotiti; c)
těšiti, obveselovati;
cantú mulcěre, krotiti zpě
vem; zephyri mulcent flórěs,
mírné větry, mírní vánkové
ovívají květy
Mummius, (I, 403)
música, ae, f., hudba
Mycalě, és, f., (řecké sklonění),

Mykale,

mys na západ.po

břeží Malé Asie naproti ostro
vu Samu. V týž den, kdy
svedli Řekové vítěznou bitvu

s Peršany u Plataj, utkalo se
loďstvo spojených Řeků pod
spartským králem Leotychi
chidem a Athéňanem Xanthip
pem s Peršany v námořní bit
vě u mysu Mykale (r. 479 př.

Kr.); Peršané byli poraženi na
hlavu a loďstvo jejich bylo
Gaius Mucius Cordus
spáleno.
Scaevola,
vnikl podle po
věsti do tábora Porsenny, vlád- ' návális, (II, 104); proelium ná
vále, námořní bitva, boj
ce v etruském městě Klusiu,
a chtěl zabiti nepřítele své neglegentia, ae, f., a) nedbalost;
b) zanedbávání (něčeho)
vlasti Porsennu; nepodařilo se
mu to. Byl chycen a nucen, aby němó (I, 481) mortálium, nikdo
ze smrtelniků, z lidí
prozradil své spoluspiklence.
Když odmítl je vyzraditi, bylo nisi, (II, 307); nůllus alias . . .
mu vyhrožováno mukami; aby
nisi, žádný jiný . . . leč; (ne
dokázal svou lhostejnost k mu
bo kladně.-) jen...
kám, vložil pravici do ohně, až
noceó, čre, nocui, nocitum, 2., a)
si ji upálil. Porsenna. vida, jak
škoditi, uškoditi; b) proviniti
neohrožené nepřátele má v Ří
se; |:) způsobiti škodu; mihi
nocětur, mně se způsobuje
mě, upustil od dalšího obléhá
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škoda; mně se děje křivda
nocturnus, (I, 392); nocturnó
tempore, v noční době
nomen, nóminis, n., (I, 219), a)
jméno, pojmenování, název;
b) rodové jméno (předejme
ní); 0) rod, kmen, národ; nó

men Rómánum : římský ná
rod (: všichni, kdož se jme
nují Římané); a) jméno dluž

níka v dlužní knize; dluh,
dlužní položka; dlužník; e)
slavné jméno, dobré jméno; f)
příčina, záminka; důvod
nómináre aliquem virum doctžs
simum, (II, 254), nazývatině
koho velmi učeným mužem

Nórěia,ae, f., Noreia,

(*Nó

réja), hlavní město Noriků
(Taurisků) v alpské zemi No
riku, snad dnešní Neumark't
ve Štyrsku
Nčricum,i, n., No rikum (No
ricko), ve starověku země me
zi řekami Dunajem, Drávou
a Innem a horstvem Vídeň
ským lesem (asi dnešní Štyr
sko a Koru'tansko); Noricum
bylo za doby Gaia Julia Cae
sara královstvím, od r. 15 př.
Kr. římskou provincií
nůper, a) nedávno; b) kdysi,

před delším časem
ob, (I, 182); quam ob rem, pro
čež; a proto
obsessus, a, um, viz obsiděre
obsideó, ěre, obsédi, obsessum, 2.,
a) oblehnouti, obklíčiti; urbs
obsessa, obléhané, obležené mě
sto; b) (něco) míti obsazeno,
zaujímati; o) uváděti v tíseň,

tísniti, svírati; a) číhati (na

něco); obsossus, a, um, oble
žený, obklíčený, sevřený; drže
ný v zajetí; omezený, zúžený
occásió, ónis, f., příležitost (alí
cuius rei, k něčemu); occásió
pugnandi, příležitost k bojová
ní, k boji; příležitost bojovati
čráre auxilium, (II, 353), prositi
za pomoc
paene dělévi, (indik. perf.), (II,

439), málem bych byl
zničil,

(v češť. minulý kon

dicionál)
páreó, ěre, už, páritúrus, 2., a)
poslouchati, uposlechnouti, býti
poslušen (alicui, někoho); b)
býti poddán, podroben (něko

mu); záviseti (na někom); rč
gibus párěre, býti poddán krá
lům; c) poddávati se (něče
mu), říditi se, spravovati se
(něčim) ; [d) : appárěre, ob—
jevovati se, ukazovati se, býti
viditelný]
pater, (I, 194); patrěs, um, m.,
a) otcové; b) předkové; c) s e

nátoři, senát;

d) patri

ciové, šlechta
paucí, ae, a, (I, 170, 171); pau
cissimž, (II, 155, 53), velmi
málo lidí

pendeó, ěre, pependi, 2., a) vise—

ti; (býti zavěšen, pověšen); b)
přečnívati, klenouti se; o) ční
ti, trčeti, strměti; d) vznášeti
se; e) vězeti, tkvíti; prodléva
ti, dliti; f) závisetí, býti zá
vislý (na někom), záležeti (na
někom) ; g) lpěti (na někom),
lnouti (k někomu), býti od
dán; h) býti v nejistotě, na
rozpacích; býti nejistý, neroz
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hodný; býti na vážkách, býti
nerozhodnut
per, (II, 104; 354c); per tótam
noctem, po celou noc; per cen
tum annós, po sto let; per ex
plórátórěs, skrze výzvědné
hlídky
pormótus, a, um, viz permověre
permověro, 2., (II, 310); cónsil'ió

permótus, povzbuzen radou:
na radu

perniciěs (I, 299); aliquid alicui
est perniciéi, něco jest něko
mu k záhubě, ke zkáze; něco
někomu připravuje záhubu,
zhoubu, zkázu, zmar, pád

perterreó, črc, parterruí, perter
ritum, (I, 374); perterreor,dá—
vám se postrašiti, přestrašiti,
zastrašiti, poděsiti, polekati,
poplašiti; perterritus, a, um,
postrašený, přestrašený, za
strašený, poděšený, polekaný,
poplašený
Phóoión, óm's, m., Fokion
(*
Fókijón), athénský vojevůdce
a státník, vrstevník a odpůrce
Demosthenův; r. 318 př. Kr.
byl odsouzen a donucen vypití
číši jedu.
placěre, 2., (I, 271; II, 310); sa
cra diis placent, oběti jsou bo
hům milé, příjemné
plůrimum, nejvíce, velmi mnoho;
(II, 118)
Porsenna,

(Pars—ina), ae,

Porsenna,

m..

vladařv etrus

kém městě Klusiu, který asi
r. 507 př. Kr. udeřil na Řím,
zmocnil se ho a nějaký čas jej
měl ve svém poddanství. Svou
tehdejší porážku, Římané se

snažili zastříti pověstmi o
hrdinských činech některých
Římanů (Horatius Cocles, Mu
cius Scaevola). (Viz »Clu
sium<<, »Mucius<<!)

possideó, ěre, possédi, passes
sum, 2., a) míti v držení, býti
v držení (něčeho); (něco)
držeti, míti; b) míti v moci,
ovládati, míti; finěs possiděre,
míti v moci, v držení území; dí
vitiás possžděre, míti bohat—
ství; (II, 256); (aliquid)
postrěmus, a, um, a) nejzadněj

ši, nejposlednější,poslední
praebeó, ére, už, itum, 2., a) na

stavovati, vystavovati; aurěs

praebére, nastavovati sluch :

dopřáti sluchu, vyslechnouti;
b) dokazovati, prokazovati,
projevovati, osvědčovati; sě
jortem praebére, ukazovati se,
osvědčovati se rázným, sta

tečným; c) podávati, posky
t o v a t i, dávati, propůjčova
ti, prokazovati; (alicui ali
quid) ; victum praeběre, po

skytovati stravů; beneficium
praebére, prokazovati dobro
dini;

pecúm'am praeběre,

po—

skytnouti, dávati peníze
praestáre, 1., (II, 439); glóriá
alicui praestáre, vynikati slá
vou nad někoho; převyšovati
někoho slávou; virtútem prae
stáre, osvědčiti statečnost; sě
ácerrimum děfěnsórem prae
stáre, osvědčiti se nejrázněj
ším obráncem
praevaleč, ěre, ui, a) býti velmi
silný, míti velikou sílu; b)
mnoho zmoci, míti převahu.
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nášeti nález, pronášet! roz
hodnutí, rozhodovati; d) dáti
hlasovati (o návrhu); a) pro
prímum, a) nejprve, nejdříve; b)
hlásiti (něčí zvoleni), prohlá
(ve výšin.-) za prvé; předně;
siti (přijetí návrhu); f) vyhlá
c) po prvé, ponejprv; omnium
siti, dáti rozkaz (vojska); g)
primum, ze všeho nejdříve :
připovidati, slibovati; h) před
především; ut primum, jakmi
nášeti, deklamovati, recitovati;
le; quam primum, co nejdříve;
aliquem exsulem prónú'ntiá
(II, 256)
re,
někoho prohlásiti za vy
prohiběre, 2., (II, 311); aliquem
hnance; aliquis prónúntiátur
aliquá ré (rapinis, commeátů)
hostis patriae, někdo jest pro
prohibeó,bráním, zabra
hlašován
za nepřítele vlasti
ňují, překážím něko—
mu (v češť. dativ, v latině própositum, i, n., a) předsevzetí,
úmysl; b) úkol; 0) látka, té
akusativ předmětný) v ně
ma; (hlavni) věc; d) (1) dra
če m (v kořistěni, v dovozu
matě:) děj; a) (při úsudku:)
špiže) (v lat. ablativ, v češť.
návěst
předložkový pád); z a m e z 11
ji někomu něco (kořistění, do próviděre, 2-, (II, 311); P7'óv'idě
re alicui rei (senectúti), sta
voz špiže); prohibeor aliquá
rati se, postarati se o něco
ré (pábulátióne, věnátió'ne),
(o stáří)
jest mi bráněno, zabraňováno,
brání se mi, překáží se mi quam ob rem, pročež: a Proto
v něčem; jsem zdržován v ně quantus, a, um, jak veliký, jaký;
čem (v picování, v lovu); mi
jak četný, jak značný, jak vý
litěs commeátú prohibiti, vo
znamný atp.; quantum, jak
mnoho, kolik
jínové odříznutí od zásobova
ciho oddílu; vojinové, jimž by quia, (II, 73), protože, poněvadž
lo zabráněno v dovozu špíže: quotiěns, kolikrát
vojinové, jimž byl zamezen do rapína, ae, f., 3) loupež, loupe
voz špíže; vim hostium prohi
ženi, kořistění; b) lup, kořist
běre, odraziti nepřátelský ú reddó, ere, raddidi, redditam, 3.,
tok; aliquem ab Italia (á pró
a) vraceti, vrátiti, dáti zpět;
vinciá) prohiběre, někoho od
b) vrátiti dlužnou věc; zapla
raziti od Italie (od provincie)
titi dluh, dlužný peníz; c)
(o plodech: ) nésti, vydávati;
prómissum, i, n., slíbená věc;
slib, připověď
d) navzájem dáti; (o hlase:)
odpovidati;
prónůntió, áre, dvi, átum, 1., a)
vyhlašovati, prohlašovati, ohla
e) dáti, ustanoviti; vzdávati,
prokažovati; vydávati (počet);
šovati, provolávati, vyvoláva
udávati (důvod); splniti (slib);
ti; b) vypovídati, hlásiti, ozna
odevzdati, doručiti (dopis) a j.
movati, vypravovati; c) vy
převládnouti, opanovati, zvl

těziti,nabýti vrchu
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Rěgulus, i, m., Marcus Atíl'ius
Rěgulus, konsul r. 267 a r.
256, porazil r. 256 u mysu
Eknomu na jižním pobřeží Si

cílie kartaginské loďstvo, ale
sám byl poražen r. 255 od pun
ského vojska, v jehož čele byl
Sparťan Xanthippos, u Tunet
(západně od Kartaga) a za
jat. Když punské vojsko, ve
dené Hasdrubalem, bylo po
raženo u Panormu od konsula
Caecília Metella r. 251, vyslali
Kartaginšti poselství do Říma
s žádostí za mír. V poselství
tom byl i Atilius Regulus, kte
rý měl přemluviti Římany
k miru, začež mu byla slíbena
svoboda. Ale Regulus, příšed

do Říma, radil senátu ve
shromáždění, aby neuzavírali
s Puny míru, nýbrž pokračo
vali v bojí, že jich nemine plné
vítězství. Vyjednávání tudíž
zastaveno a poselstvo se vrá
tilo do Kartaga í s Regulem,
který se ničím nedal pohnouti
a přemluviti, aby zrušil dané
slovo a zůstal v Římě. Za to
prý byl helídsky umučen od
Punů. Byl prý zabedněn do
sudu, do něhož byly naráženy
hřeby, a sud s nim válen po
městě, až konečně skulen do
moře. Podle jiného podání žil
prý dále v Kartagu i s rodinou
a ta prý

se udržela potom—

stvem až do zničení Kartaga
(r. 146). Při známé ukrutností
punské bude asi první podání
pravděpodobnější. Jest jisté, že
Regulus zemřel v zajetí.

removeč, ěre, remóvž, remótum,
2., odstaviti, odstraniti, vzdá.
lití, odklidití; aliquem ě scho—
lá remověre, někoho vyloučiti
ze školy
repleó, črc, repléví, replětum, 2.,
a) opět naplniti, doplniti; b)

naplniti,

vyplníti; replě

tus (II, 440)
reportů, áre, dvi, átum, 1., a)
zpět néstí, véztí, převéztí, pře
pravítí; b) odnésti z boje;
victóriam dě (ex) aliquó re
portáre, dobýti vítězství na
někom; vyhřátí bitvu na ně—
kom; c) přinésti zprávu, hla
sítí
rěs; novae rěs, (I, 376)
retineó, ěre, retínuí, retentum, 2.,
a) zadržeti, zdržetí, udržeti;
b) podržeti, udržeti; c) držeti,
míti; arma retiněre, podržeti
zbraň; aliquam retiněre amí
cum, podržetí (si) někoho za
přítele
retrórsum, retrórsus, retróversus,
a) zpět, nazpět; b) obráceně
Rhodií, Rhodiórum, m., R h o 
d' a n e, obyvatelé
ostrova
R(h)odu, ležícího při jiho
západ. pobřeží Malé Asie; (I,
184)

rídeó, ěre, rísí, rísum, 2., a)
smátí se, zasmáti se, usmívatí
se; b) smátí se, posmívati se,
vysmívati se
risus, 113,m., &) smích; b) před

mět smíchu, látka smichu; c)
výsměch, posměch
Sextus Roscíus Amerinus, Sex

tus

Roscíus

z Amerie

v Umbrii byl r. 280 př. Kr. na
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podnět chráněnce
Sullova
Chrysogona, který se chtěl
zmocniti jeho statků, obžalo—

ván z otcevraždy. Marcus Tul
lius Cicero ujal se ho před sou
dem obhajovací řeči „Pro Sex.
Rosció Amerínóff, jež se nám
zachovala. Sextus Roscius byl
uznán nevinným.
sacra, sacrórum, n., (II, 157), a)
oběti, posvátný úkon, boho
služba; b) posvátné věci (ná
doby, obětní předměty); po
svátné místo, svatyně; po
svátný zpěv
saeta (séta), ae, f., Žině, Štětina;
dlouhá zvířecí srst
Sallustius, ii, m., (I, 118, 119),

Gaius Sallustius Cris
pus,

římský dějepisec, naro

díl se r. 86 př. Kr. v Amiternu
v Sabinsku. Léta jeho dětství
spadala do doby krvavých bo

jů mezi' Mariem a Sullou a
Sullovy diktatury. R. 59 byl
quaestorem, r. 52 tribunem li
du. Když byl r. 50 censorem
Appiem Claudiem Pulchrem
vyloučen ze senátu pro prosto
pášný život, odešel do Gallie
k Caesarovi. Druhé občanské
války se účastnil činně jsa na
straně Gaia Julia Caesara,
který ho přijal opět do senátu
a po bitvě u Thapsu r. 46 svě
řil mu ke správě nejúrodnější
část Numidie, jež nazvána
Africa nova. Tam Sallustius
vydíral penize takovou měrou,
že vrátiv se po roce z provin
cie do Říma byl obžalován
z vydírání peněz a jen moc

ným zakročenim Caesarovým
vyvázl bez pohromy. Po smrti
Caesarově (r. 44) ustoupil
z politického života a věnoval
se dějepisectví. Zemřel r. 35
př. Kr. Jeho spisy:
a) monografie o válce s Ka
tilinou »Bellum Catilinae<<; ve

spise vykládá o spiknutí, jež
r. 63 za konsulátu' Ciceronova
bylo

zosnováno

Luciem

Sergiem Katilinou a
jeho druhy a r. 62 bitvou u Pi
storie v Etrurii od Gaia Anto
nia bylo zcela potlačeno;
b) monografie o válce s Ju
gurthou »Bellum Iugurthí
mama; ve spise vypisuje vál
ku, kterou římský národ vedl
r. 111 až 105 př. Kr. s numid

ským králem Jugurthou;
c) dějepisné dílo >>Historiae<<,

líčící v 5 knihách dějiny 12
let, od r. 78 př. Kr. (od Sul
lovy smrti) až do r. 67 (do
doby, kdy byl schválen Gabi

niův návrh, jimž Pompeius
nabyl neobyčejné moci); toto
dílo se nám nedochovalo celé;
kromě zlomků jsou z něho za
chovány pouze 4 řeči a 2 do
pisy.
salůs patriae, (I, 220), spása, zá

chrana vlasti
scelus, (II, 312), nepravost
signum impotůs (genit), (I, 376).
znameni k útoku
speoiěs Germánórum, (II. 397).
vzezření Germánů
spectáre, 1., (II, 359), mířiti,
směřovati (k něčemu)
spondeó, ěre, spopondi, spónsum,
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2., &)slavně slibiti; při stultus, a, um, pošetilý, zpozdilý,
pověděti (něco); zavazati se
hloupý, na hlavu padlý; stul
tus, i, m., pošetilec, bloud,
(něčim); b) zaručiti se (pró
hlupák, blázen
alžquó, za někoho) ; c) zaslí
biti, zasnoubiti (dceru, syna) ; suádeč, ěre, suási, suásum, 2.,
(vyslovz svádeó, svázi, svá,
d) slibovati : předpovídati,
nechati očekávati; fidem spon
zum), (II, 313); bellum suá
děre, slavně slíbiti věrnost, za
děre, vybízeti k válce, doporu
vázati se věrností
čovati válku
stáre, 1., (II, 374); in primis subáctus, a, um, (viz subigere,
II, 313), podrobený, ujařmený
stare, stati mezi prvními, v
první řadě; in aciě stáre, státi succěnseč, suscěnseó, črc,—cěnsuí,
v bitevním šiku
2., (alicui), zanevřiti, nevra
žiti, horšiti se (na někoho)
statim, a) hned na místě; hned,
ihned; b) (předklasickě:) pev superáre, 1., (I, 201; II, 106,
ně, stále
212); difficultátěs superáre,
překonávati, překonati, pře
status, ús, m-. a) POStOJ'.posta
stati, přemoci nesnáze; Alpes
vení, postava těla; b) s ta v,
poměry, okolnosti, po superáre, překročiti Alpy
ložení; c) přízm'vý stav, blaho sustiněre, 2., (H, 397); impetum
byt; status re'rum urbánárum,
s., snésti, vydržeti útok; odo—
stav městských záležitostí,
lávati, odolati útoku
stav věcí v městě
taceó, ěre, už, itum, 2., a) mlčeti,
nemluviti; b) (aliquid nebo dě
studeó, e're, studui, 2., (alieni
rei),a) usilovati (oněco); aliquá ré), smlčeti (něco), po
mlčeti (o něčem), zamlčeti
hleděti dosíci (něčeho); sna
(něco)
žiti s e (o něco); vyhledávati
(něčeho),' vynasnažiti se; no tempus, 01—113,
n., a) čas, doba; b)
(určený, potřebný čas), lhůta;
via rěbus stude're, usilovati o
0) pravý, vhodný čas; přihod
převrat; b) zabývati se (ně—
ná (svá) doba, chvíle; příle
čim): věnovati pili, pozornost
(něčemu); pilně vykonávati
žitost; pravý okamžik; d) do
ba, okolnost(i), poměr(y);
(něco) ; horlivě se oddávati
(něčemu); agriculturaě studé—
stav, postaveni; osud; a) zlá.
doba, zlý stav; tíseň; nesnáze;
re, oddávati se orbě; linguae
Latinae studěre, oddati se
nebezpečenství; f) roční po
(horlivě) latinskému jazyku,
časí; g) počasi, pohoda; h) čas
života, věk, život;
studiu latinského jazyka; C)
in hóc tempore, in táli tem
býti na straně (něčí); býti
pore, hóc itn tempore (II, 89);
přívržencem (někoho); přáti
antiquis
temporibus, omni
(někomu); býti zaujat; d) stu—
tempore, tempore nocturnó,
dovati; (I, 376)
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——

omnibus temporibus art/ni,Cae

saris temporibus, rei públicae
temporibuls, extrěmís rei pú
blicae temporibus (II, 86);
primó quóque tempore, brevi
tempore (II, 87);
iisdem tempom'bus, v týchž
dobách, časech; ad tempus, na
čas, pro okamžik; na. chvilku,
dočasně, prozatím; pokud čas
dovoluje, podle okolností; ante
tempus, předčasně; in tempo
re, včas, v pravý čas, v pravý
okamžik; vhod; ea: tempore :
a) na místě, bez přípravy, s

patra; b) podle okolností (:
pró tempore); suó tempore,
v zákonité (předepsané) době;
id temporis, v té době

zdejších gramatiků rozděleno
v 8 knih
timěre, 2., (II, 375); poenam tt
me're, báti se trestu; timérž,
býti na postrach; ab aliquó
timeor, jsem někomu na po

strach

timor (II, 375) poenae, (genit.
předmět.), strach z trestu; ti
mor populi, (genit. podmět),

strach lidu

tondeó, ěre, totondi, tónsum, 2.,
a) stříhati; ostřihávati; stří
hati (vlasy, vousy); holiti; b)
(o stromech:) ořezávati, ose
kávati,

oklešťovati;

(o věno—€:)

přistřihavati; o) kositi, poži
nati; d) okusovati, oškubávati,

spásati; e) trhati, škubati

teněre, 2., (II, 375); tram t., o
vládati, potlačovati, potlačiti
hněv; agrós t., míti v držení
polnosti; collem t., kopec míti
v moci, míti obsazený; risum
t., zdržeti se smíchu, potlačiti
smích
terrěre, 2., (II, 314); terreor,

torqueó, ěre, torsi, tortum, 2., a)
točiti, kroutiti, stáčeti, otáčeti;
ohýbati, zakřivovati; b) otá
čením pohybovati, valiti, zve
dati, vířiti, čeřiti; c) otáčeti,
obraceti; d) zatočiti, mávnou
ti, vymrštiti; metati, házeti;
e) stočiti, zkřiviti;
davam se zastrašovati, za—
f) mučiti, natahovati na
strašiti, .poděsiti, vyděsiti
Skřipec; g) trápiti, trýzniti,
týrati, znepokojovati; soužití,
Teutoni, órum, m., Teutono

vé, germánský kmen, který
spolu s Cimbry vpadl do Ita
lie, ale byl r. 102 př. Kr. od

Gaia Maria u Aque Sextiae (u
Sextiových Teplic) poražen;
(gen. pl. Teutonórum, též Teu
tonum); (viz Cimbri)

Thůcýdiděs,ts, m., Thukydi
des,

slavný řecký dějepisec,

žil asi v 1. 460—400 př. Kr.;

napsal historické dílo o pelo
ponneské válce, jež bylo od po

truditi;

h) (důkladně) zkoumati,
zkoušeti
tortus, a, um, viz torquěre
tribuó, ere, tribuí, tribútum, 3.,
a) děliti, rozdělovati; b) roz
dileti, rozdělovati, rozdávati;
c) udělovati, poskytovati,
propůjčovati, dávati;
d) věnovati, vynakládati; e)
činiti (pro někoho, k vůli ně
komu); f) povolovati, vyhovo
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vati; g) přičítati, připisovati,
přikládati, přiřknouti; h) dáti
(na něco), dbáti (něčeho),
vážiti si, ceniti; zakládati si
(na něčem); i) vykládati si
(něco něčim); i) přičítati za
vinu, vytýkati;
alicui laus tribuitur, chvála
jest udělována, vzdávána ně
komu, chvály se dostává ně
komu;
honórem tribuere,
vzdávati, prokazovati poctu,
čest; (I, 336)
trístis, e, 2., (I, 436); (o osudu.-)
nešťastný, hrozný '

Umbria, ae, f., Umbrie,

kra

jina v starověké severovýchod.
Italii na obou svazích Apenin
mezi řekami Tiberem, Aesem,
Rubikonem a mořem Adria
tickým; z měst jsou známá:
Ariminium (Rimini), Sena
Gallica (Sínigaglia) , Sarsina
(rodiště Plautovo ), Urbinum,
Sentinum, Spoletium, Inte
ramna
(rodiště Tacitovo),
Terni.
ůsque ad (8 akus.), až do (ně
čeho), až po (něco)
ůsus, (I, 286; II, 259); asus oleí,
užívání oleje; úsus náv'ium,
lodni potřeba
ut, ut prímum, (časová spojka
s indik. perf.), jak, jakmile,
když
valěre, 2., (II, 442); apud ali
quem auctóritáte plúrimum
valěre, velmi mnoho zmoci,
platiti u někoho vážnosti. vli
vem
věnátió, óm's, f., a) lov, hon, hon

ba; b) štvanice (v cirku a p.);

c) kořist (nabytá při lovu).
lov, zvěř, zvěřina

věrum -ne est? (II, 375), zdali
jest to pravda? je-li to prav

da?

vetó, áre, tvetuí, vetitum, 1., za
kazovati, zapovídati; nedovo
lovati, nepřipouštěti; brániti,

zabraňovati, překážeti; vetor,
zapovídá se mi, zakazuje se
mi, dostávám zákaz, nesmim
vexáre, 1., (II, 314); frigore ve
xor, jsem sužován, trápen mra
zem = trpím mrazem
víctus, 118,m., a) živobytí, způ
sob života, žiti, život; I)) vý

živa, potrava, strava, jidlo, po

krm

videó, ěre, vidí, 'visum, 2., a) ví

děti, zirati, hleděti, patřití, dí
vati se; uviděti, spatřiti;
b) navštiviti;

c) býti svěd—

kem, zažíti, zkusiti, dočkati se.

dožitíse; a) znamenati,

(z )pozorovati, poznávati, zná
ti, věděti, rozuměti; e) pozo
rovati, hleděti, přihlížeti (k
něčemu), uvažovati, mysliti,
přemýšleti; f) hleděti si (ně

čeho), dbáti, starati se, posta
rati se;
aliquid vidětur, něco jest vi
děno, spatřováno : něco jest
viděti, se jeví, se ukazuje
virtůs, (1,203); věrae virtúte's,
pravé přednosti
vis, (I, 355): vis hostium, útok
nepřátel
vitáre, 1., (I, 337, 487; II, 443);

perículum vitáre, (u )varovati
se nebezpečenství; Ídús Már
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tiás vitáre, střici se březno-

božstvo žádá); modlitba;

vých id (: dne 15. března);
omnia vitáre, varovati se vše-

c) přání; žádost, snaha, tou
ha; (1) předmět přání; touha

ho

voveó, ére, vóvi, vótum,

včtum, i, n., a) věc slíbena
(bohům); slíbený dar; b) sli b
(= závazné prohlášeni toho,
co člověk dá božstvu, bude-li
vyslyšen, i toho, zač člověk

55. úloha

2., a)

(bohům) zaslibovati, slibovati,
zaslibiti, připovidati; templum
'vověre, zaslíbiti chrám; b) či
niti slib; c) přáti si, žádati si
(něčeho), (aliquid)

_ Přeložtedo češtiny! _ (Viz str. 533!)

1. Si cupiditátěs tuás co'e'rcuissěs,omnibus grátus fuis
sěs. — 2. Exercitús nostri iam veniunt hostium superbiam
coěrcitum. — 3. Dux militěs co'e'rcitůrus sě ipsum prius
coěrceat. — 4. Iam primi hominěs agriculturam exercue
rant. — 5. Utinam memoriam tuam cotidiě exercuissětis!
— 6. Cornělius Nepós scribit Epaminóndam currendó et
luctandó exercitum esse. — 7. Somnus corpora cúris exer
cita occupat. — 8. Antiquissimis temporibus agricultůram
ab ipsis rěgibus exercitam esse scimus. — 9. Apud Grae
cós et Rómánós ěloquentia valdě flóruit. — 10. Hěrodotus
et Thůcýdiděs, rerum scriptórěs, iisdem ferě temporibus
laude ingenti rlóruěrunt. _—11. Saepe ea, quae (per) cen
tum et plurěs annós flóruerant, proelium unius diěi dělěvit.
— 12. In Graeciá Athénás, in Aegyptó Alexandriam arti
bus et litteris mámiměflóruisse cónstat. — 13. Hostěs in
silvis latuisse et mámimě necessáriis rébus eguisse nón
ignórábámus. — 14. Vestra virtúte máximam Zaudemme
ruistis. — 15. Monuimus vós,'sed nón páruistis, quam ob
rem poenam meruistis. — 16. Multi putant Homěrum só
lum poětam appellári meruisse. — 17. Viris, qui dě patria
bene memerant, Athénis victus cotidiánus publicě prae
běbátur. — 18. Laudem meruissětis, si parentibus páruis
sětis. — 19. Poena tě nón terruisset, nisi eam meruissěs. —
20. Merita laus tibi tribuitur. — 21. Athénis artěs et litte
rae magis flóruěrunt quam Rómae; nam Rómáni magis
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studuěrunt agricultúrae et arti bellicae. -—22. Multis pla
cěrěs, nisi omnibus plaeěre studuissěs. — 23. Urbs
expugnáta viacvástáta esset, si eivěs victóribus párěre
studuissent neque arma retinuissent. — 24. Sallustius
scribit Catilinam novis rěbus studuisse. — 25. Pruden

tibus displiabitis. si stultis placěre studueritis. — 26.
Hannibal diu á Rómánis timěbátur. — 27. Amari maior
laus est quam timěri. — 28. >>Siumquam cónsilió, num
quam opera nostra nec domi nec militiae Scipió eguit,<<.
dixit Laelius. — 29. Eguerimus rébus necessáriis, in Deó
spem habuimus et Deus nós servávit. — 30. Certě vóbis
nón děfuissěmus, si nostró auxilió eguissětis. — 31. Cum

appáruerint et ěminuerint věrae virtútěs vestrae, tum
děmum iiistě iúdicábuntur. — 32. Aditus ad Miltiadem
etiam humillimis semper patuit. — 33. Magná diligentiá
linguae Latinae studuistis. — 34. Inopia hominěs multás
artěs docuit. — 35. Věrum-ne est Athéniěnsěs usum olei
cěterós hominěs docuisse? ——
36. Hostěs, qui per explórá
tórěs dě nostris cónsiliis ědoeti erant, posteró diě urbem
praesidio firmávěrunt. — 37. Via:iram tenui. — 38. Caesar
agrós, quós Germáni tenuerant, Gallis dónávit. — 39. Tibi
pár'e'restudui; cúr igitur mihi suce'e'nsuisti? — 40. Senátus
cěnsuit, ut Catilina hostis patriae prónuntiárětur. — 41.
Patrem multis negótiis in urbe retentum iri putó. -—42.
Caesar cópiás hostium non prófligávisset, nisi distentae
essent. —-43. Nostrum exercitum impetum hostium susti
nuisse et victóriam reportávisse audimus. — 44. Ně nostri
militěs primum impetum hostium sustinuerint, tamen vic
tóriam reportávěrunt. — 45. Si hominěs eupiditátěs sua's
continuerint, multa scelera vitábunt. — 46. Caesar militěs
castris aliquamdiii continuit, quod ingentia corpora Ger
mánórum timěbant, et pristinae virtútis admonuit. — 47.
Quod risum nón tenuerátis, amici, &magistró moniti estis;
si risum tenuissětis, nón moniti essětis. ——
48. Classis tem
pestáte in portů dětenta est, quam ob rem imperátor exer
citum proelió abstinuit. — 49. Rěguló auctóre captivi Ró
mae retenti sunt. — 50. Patrěs prióribus bellis docti cén
suěrunt, ut bellum renovárětur. —
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Přeložte do latiny!

1. Nedávno naše včely byly poplašeny (perterrěre, passiv. ind.
pf.), neboť několik1 sršňů vpadlo2 do včelích úlů3. — 2. Kolik (sta—

rostí) a jak veliké starosti byly vynaloženy (adhiběre, passiv. ind.
pf.) od rodičů k vašemu blahu! — 3. Věz, že jsi právem zasloužil
(merére, aktiv. inf. pf.) trestu, neboť jsi neuposlechl (párěre, akt.
ind. pí.), ačkoli jsi byl napomenut (moněre, passiv. ind. plqupf.). —
4. V zimě nuzni (egére, partic. prés.) lidé trpěli4 mrazem; mnozí jen
stěží by byli zachránili život, kdyby byli bohatí občané neposkytli
(praeběre, akt. konj. plqupf.) chudákům (indige're, partic. prés.)
výživy. — 5. Římští vojínové, postrašení (terrěre, passiv. partic. pf.)
vzezřením Germánů, byli uklidnění (cónfirmáre, passiv. ind. pf.)
řečí, která Caesarem byla pronesena (haběre, passiv. ind. plqupf.)
v táboře. ——s. Vězte, že se přísní soudcové ničím nedají odstrašiti

(: že nebudou odstrašení) (déterrěre, passiv. inf. fut.) od povin
nosti. __ 1. Kdyby byla bývala vždy od tebe, hochu, zachována (ad
hiběre, passiv. konj. plqupf.) umírněnost, nebyl bys býval tolikrát
napomenut (admoněre, passiv. konj. plqupf.). — s. Dočitáme se,
že dlouhá sloupoví v Athénách poskytovala (praeběre, akt. inf. pf.)
stínu procházejícím se (ambuláre, partic. prés.). — 9. At' byli římští
vojínové ustrašeni (perterrěre, passiv. konj. pf.) strašným vzezře
ním Germánů, přece je potom porazili. ——10. Jsou čtyři řeči Cice

ronem pronesené (haběre, passiv. partic. pf.) proti Katilinovi. -—
11. Naši vojínové byvše odříznuti (prohiběre, passiv. partic. pf.)
od zásobovacího oddilu, byli od nepřátelského vojska poraženi. —
12. Zdaž myslíte, že lovcům bude v lovu zabráněno (prohiběre,

passiv. inf. fut.) hrozící bouří? —-13. Kdybych
měl dobré
přátele, pomohli by mně v nebezpečenstvi.Kdybych
byl měl
(haběre, akt. konj. plqupf.) dobré přátele, byli by mně pomohli
(iuváre, akt. konj. plqupf.) v nebezpečenstvi. — 14. Kéž byste ne
byli uškodili (nocěre, akt. konj. plqupf.) svému zdravi přilišnými
náruživostmi! — 15. Domníváme se, že naše oběti byly bohům milé
(: že se líbily) (placěre, akt. inf. př.). ——
13. Lenivý žák věděl, že
uškodil (nocěre, akt. inf. pf.) nikoli učiteli, nýbrž sobě. ——11. Kéž

byste se nebyli dali odstrašiti (=kéž byste nebyli bývali odstrašení)
(déterre're, passiv. konj. plqupf.) od úmyslu. ——
13. Byli bychom po

volali (adhiběre, akt. konj. plqupf.) lékaře, kdyby byla bývala
(esse, konj. plqupf.) nemoc těžká. -— 19. Kdybys byl mlčel (tacěre,
akt. konj. plqupf.), nebyl by sis uškodil (nocěre, akt. konj. plqupf.).

1 complúrěs; 2 involáre (ili); 3 domicilium: 4=byli
(vexáre).
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sužováni

— 20. Děd říká, že noční mrazy uškodily (nocěre, akt. inf. pf.) kve
toucím (flórěre, partie. prés.) stromům.

44. HODINA.
56.

ůlOFa. — Přeložte do češtiny! — (Viz str. 536!)J

1. Medici antiqui moněbant, ut Vinum aquá miscerětur;
vinum aquá mžwtum convivis minus nocetvquam vinum
nóu mixtum. — 2. Qui ůtžlžbus rěbus iůcunda admiscuerit,
ab omnibus laudábitur. — 3. Nóbis placuěrunt carmina, in
quibus ůtile dulcž admiaqtum erat. — 4. Rómánž elephantís,
quós Pyrrhus acžěžimmiscuerat, perterriti sunt. — 5. Ně
diž quidem bellžs proeliisque caruěrunt. — 6. Frátrem in
hortó sub altá platanó iacuisse audió. —-—
7. Cur mát'ri tuae
nón paruisti, puella? — 8. Multi nisi poenam timuissent,
lěgibus nón páruissent. — 9. Si lěgžbus nón párueritis,
púniěminž. — 10. Rómánós antiquiss'imis temporibus rě
gžbus páruisse legimus. — 11. Civěs lěgibus semper párá
túrós esse spěrámus. — 12. Qui ipse quondam bene nón
pámerat, aližs bene nón imperábat. — 13. Magnae hostium

cópiae appropinquábant; pulvis niger procul appáruit. —
14. Tum děmum čminčbit věra virtús, cum periculum
appárue'ržt. — 15. Themžstoclěs apud Athéniěnsěs auctóm'
táte plurimum valuit. — 16. Si auctóritás mea apud tě ali
quid valuisset, cónsilió, quod tibž dederam, páruissěs. —
17. Cur hoc periculum nón cávistž, amice? — 18. Lěgžbus
cautum est, ně cui1 quis' noceat. — 19. Imperátor Augus
tus poě'tžs et artificibus fám't. — 20. M(árcum) Tullium
Cicerónem órátórem factiónž Pompeiánae fá'visse cónstat.
1 V latině po záporné spojce následuje kladné neurčité zájmeno
>>quis<<,
jež se ovšem do češtiny přeloží záporným zájmenem

>>nikdo<<,

protože věta. je záporná.; — 2 otázal se o radu (cónsulere, akt. indik.

perf.).
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— 21. Numa Pompilius próviděbat deós sibi fautiirós esse.
— 22. Qui ingrátum iúverat, anguem suó pectore fóvit. —
23. Catilinam neque timor populi, neque odium omnium
bonórum civium, neque óra vultůsque senátórum móvě
runt. — 24. Explórátórěs Caesari nuntiávěrunt Helvetiós
castra móvisse. — 25. Croesus bellum C'ýró mótúrus Apol
linem cónsuluit2. — 26. Calamitáte patriae valdě commóti
sumus. — 27. Sallustium senátu mótum esse scimus. —
28. Utinam miseriá illórum virórum móti essětis! — 29.
Discipuli, quórum mali mórěs cěteris discipulis nocuerant,
ě scholá remóti sunt. — 30. Athéniěnsěs Themistoclis só
lius cónsilió permótós classem ducentárum návium aedifi
cávisse legimus. — 31. Tě aspera odia verbis tuis móturum
esse putó. ——32. Tě amicórum prómissis commótum iri,

ut eós adiuvěs, sció. — 33. Orpheus, antiquus ille pošta,
cantú suó ferás mulsit. — 34. Cónsul propter victóriam
templum diis vó'vit. — 35. Templa diis á multis imperátó
ribus in proeliis pró salúte patriae vóta esse legimus. —
36. Daedalus mortem Icari filii magnopere děflěvit et artěs
suás, quae illi perniciěi fuerant, děvóvit. — 37. Nótum est
apud Rómánós civěs patriae amantěs pró salúte patriae
diis inferis se děvóvisse. — 38. Per tótam noctem in hortó
sědimus. — 39. Est-ne věrum vós per tótam noctem in
hortó sědisse? — 40. Caesar oppidum Gergoviam magnó
exercitú obsědit. — 41. Graeei Tróiam decem annós obses
sam expugnávěrunt et incendió dělěvěrunt. — 42. Cónsulěs
Rómáni in Umbriam cum exercitú properávěrunt hostium
cópiás circumsessum. — 43. Helvetii ex iis finibus, quós
antea' multós annós possěderant, migrávěrunt. — 44. Ně
minem mortálium maiórěs divitiás possědisse quam Croe
sum antiqui putábant. — 45. Vidi frátrem tuum in urbe.
— 46. Hostium exercitum vidissěmus, si sól liixisset. _—
47. Pater huius regis domicilium Rómae haběbat atque ibi
saepe visus est. — 48. Themistoclěs Miltiadis glóriae in
vidit. — 49. Caesar omnia, quae ad usum návium neces
sária erant, próvidit. — 50. Legiónáriórum glóriae multós
invidisse putámus; semper enim iis invisum est, qui glóriá
aliis praestitěrunt. — 51. Sciěbámus flammam árdentis
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lůcž ě terrá continentž visum žrž. ——
52. Tě vísúrus crás

veniam Rómam. — 53. Quad tribůni plěbis vžderant senten
tiam inimicórum Caesaris in urbe praevaluisse, statim eum
dě statú rérum urbánárum docuěrunt. — 54. Ciceró dícit:
»Quotiěns ego Archiam poětam vidi magnum numerum
versuum dicere ex tempore! <<— 55. Utžnam in iuventůte
senectůtž próvždissětis! Seněs cůris carěrětis. —

51. úloha.

Vypracování. — (Viz str. 443!)

1. Právem _jsi chválen, protože jsi přispěl (adiuváre) obci radou
a pomocí. — 2. Gaius Julius Caesar byl podporován (adiuváre) ne
méně prozíravostí než štěstím. ——3. Kéž byste byli pomohli (adiu
váre) nešťastným! — 4. Cicero se přidružil na ostrově Rhodu k uči
teli řečnictví Molonovi. ——
5. Po bitvě platajské se skoro všecky řec

ké obce přidaly (sé applicáre) k athénskému spolku. — 6. Přílišná
odvaha často i nejstatečnější muže zapletla (uvedla) (implicáre) do
přílišných nebezpečenství. — 7. Můj otec upadl (implicárí) do těžké
nemoci. — 8. Střezme se člověka zapleteného (implicáre) do sporů
(do soudů). -—-9. Starověcí básníci vypravují, že Odysseus vraceje
se po moři do vlasti byl od Neptuna (: Poseidona) zapleten (uve
den) (implicáre) do rozmanitých nebezpečenstvi. -—10. Po porážce
u Kan(en) kterási matka, ohromena neočekávaným návratem sy
novým, náhle z radosti skonala ——
11. Ten voják jest špatný, který
myslí na útěk, jakmile zbraň zařinčela (crepáre). — 12. V létě jsme
leželi (odpočívali) (cubáre) ve stínu košatého buku. — 13. Vojínové
všude na polích požali (désecáre ) ječmen a trávu. ——
14. Miltiades

(s) nepatrnými brannými zástupy utkal se (džmicáre) u Marathona
s Peršany v boji. — 15. Zenon s Aristotelem a s ostatními filosofy
v podstatě souhlasil, (avšak) ve slovech se lišil (neshodl) (discre
páre). -— 16. Publius Ovidius Naso, římský básník, píše: »Vlastí
(: rodištěm) jest mi (město) Sulmo, které jest vzdáleno od města
(Říma) devětkrát deset tisíc (: 90.000) [dvojkroků].<<— 17. Proč
jsi nepřemohl (domáre) svých náruživostí? — 18. Římané potřeli
(domáre) mnoho národů bojem (: zbraní). — 19. Scipio Starší,
protože (byl) pokořil (domáre) Afriku, byl nazván »Áfricánus<<
(: Africký). — 20_ Gergovia, arvernské město, bylo od Caesara
zdoláno (domáre) hladem. ——21. Čteme, že velmi velicí národové
od Caesara byli přemožení (potřeni) (domáre). ——
22. Verres byl by
málem vyčerpal (ěnecáre) provincii Sicilii. ——
23. Vždy dvě kohorty
před táborem byly na stráži (excubáre). ——
24. Jest známo, že šer
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_míři natírali

(třeli) (fricáre ) svá těla před zápasem olejem. ——
25.

Statečné vojiny vojevůdce pochválil, zbabělé vyplisnil. — 26. Pomoz
mi! Pomůžeš-li (iuváre, fut. II.) mi, potom pomohu já tobě. Podpo—
rován (žuváre) tebou, budu bezstarostný. — 27. Caesar přispěl (iu
váre) mnoha obcím obilím. ——28. Staří Germáni se myli hned po

probuzení (: po spánku); umyvše se snídali, potom ozbrojení šli
(prócědere) za svými záležitostmi. — 29. Neobědvej (nejez) dříve,
než si umyješ (fut. II.) ruce! — 30. Špatně jsi se (: své tělo) umyl;
přicházej do školy lépe umyt! —- 31. Římané pokořili (perdomáre)
všechny národy téměř celého okrsku zemského ustavičnými válka
mi. — 32. Po bitvě se všechny cesty rozléhaly (personáre) jásotem
vítězů. — 33. K prameni se napít často přicházejí sami býčkové. —
34. Zeuxis a Apelles uměním vynikli (praestáre) nad oštatní řecké
malíře. — 35. Jest známo, že Cicero vynikl výmluvností nad všechny
Římany. — 36. Osvědčujme se vždy poctivými a ušlechtilými!

——

37. Brutus se osvědčil (sě praestáre) velmi rázným obráncem spo
lečné svobody. — 38. Attikus prokázal (praestáre) přátelům v městě
mnoho služeb. ——
39. Král Admetus stál (praestáre) v slovu The
mistokleovi. —- 40. Vergilius vypravuje, že Aeneovi druhové těla
jelenů rozřezali (secáre) na kousky. -—41. Až posečeš (secáre, fut.
II.) seno, obrat' (je) k slunci, aby se dobře usušilo, potom dobře
usušené ulož v seníku! -— 42. Lesy se kdysi ozývaly (sonáre) zpě
vem vil. — 43. Před leukterskou porážkou ve Spartě v Herkulově
svatyni, jak se vypravuje, zařinčela (sonáre) zbroj. — 44. V do
bytém městě vše se ozývalo (sonáre) nářky žen a děti. — 45. Včera
náhle silně zahřmělo (tonáre). — 46. Epameinondas vždy stál v boji
mezi prvními (v první řadě). — 47. Štěstěna neodnímá ničeho, čeho
nedala; statečnosti pak nedala, proto (ji) neodnímá. — 48. Hory
stojí na témž místě, na kterém stály před mnoha stoletími. ——
49.
(Nevěnuj přílišnou víru štěstěně :) nespolehni (konj. perf., zabra
ňovací) příliš na štěstěnu; neboť kdo na ni spolehne (fut. II.),
snadno (bude oklamán :) se zklame. ——
50. Bůh dal člověku ne
smrtelnou duši, kterou obklopil tělem jakoby šatem. ——
%

Dě Rómánórum convíviísl. — 1. Rómánórum convivia

aetáte imperátórum splendidióra erant quam prióribus
temporz'bus, nam maiórum žnstžtúta simplicióra mórěsque
eórum sevěriórěs erant. Sed priscórum Rómánórum
mórěs paulátžm in peius můtáti sunt. —
*Viz: Dr. J. Čapek, Cvičebnice jaz. lat. I. str. 88. ——
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2. Numerus convivárum plěrumque neque minor erat
quam trěs, neque maior quam novem; viri in lectis cuba
bant, fčminae in sellis cěnabant. — 3. Trčs viri in medió
lectó cubábant, pár numerus in dextró et in sinistró

lectó. —
4. Rómáni circa hóram diěi nónam plěrumque cěnam

parávěrunt. — 5. Servi convivás intrantěs circumstetěrunt,
soleás iis exuěrunt, peděs eórum lávěrunt. — 6. Gravior
causa uni amicórum obstitit, quóminus ad cěnam veniret;
ceteri omněs in fide stetěrunt. —
7. In triclinió, quod flóribus variis órnátum erat, trěs
lecti splendidissimi erant, in quibus convivae cubuěrunt. —
8. Coqui cibós optimě parávěrunt et servi carnem in plurěs
partěs secuěrunt. — 9. Servi dominum convivii ministerió
suó adiúvěrunt et fidem ei praestitěrunt. —
10. Convivárum unus super měnsam volůmen suum ex
plicávit (explicuit) et vitam domini convivii multis ver
sibus ěvolvit. — 11. Poětae glória maximě ěmicuit. —
12. Omnia passim mulierum virórumque oantú et clámó
ribus resonuěrunt. — 13. Servae saltávěrunt, ut laetitia
convivárum augerětur. — 14. Nónnúlli convivarum (gen.
celkový) sě ad philosophiam applicávěrunt (applicuěrunt ).
— 15. Post cěnam dominus oonvivii sě liberálem praestitit
et convivis pretiósa dóna dónávit. —
52. ů'oha.

— Vypracování. —- (Viz str. 468!)

l. Jupiter daroval člověkudva pytle. Z těchto jeden (py
tel), naplněný svými chybami, člověk má vzadu na zádech,
druhý (pytel), který obsahuje chyby jiných, má vpředu na
prsou. A proto člověk, nejlépe vida chyby bližního, rád (je)
kárá, svých chyb však nedbá, protože jich nevidí.
Cizí chyby máme před očima, své (chyby) máme za
zády.
*

2. Markus Piso, římský řečník, uložil (plqupf.)
otrokům mlčení.
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svým

»Nevypravujte

nic1,<<pravil, »leč nač se vás sám otáži2.<<

Jednou Markus Piso po otrokovi pozval přemnoho přátel

k hostině—*,mezi těmito také Klodia. Přiblížila se hodina

hostiny. Hosté již leželi za stolem. Toliko Klodius scházel.
Všichni již byli rozhněváni tímto zpožděním, když tu Piso
konečně se otázal otroka.
»Nepozval jsi Klodia?<<
Onen vece: »Pozval jsem. <<

Piso se otázal: »Proč tedy Klodius tu (ještě) není?<<
»Protože jest churav, <<odpoví otrok.
Tehdy Piso (dí): »Proč jsi to hned neoznámil?<<
A otrok (odvětí): »Protože jsi se mne na to neotázal.<<

*

Poznámky :
1_)=»Vypravujte,<< pravil, >>jennač se vás sám otáži.<< — z.)
Indik. fut. II. akt. — a.) Céna bylo jídlo společně podávané (kol 15.
—16. hodiny našeho času) v hlavní místnosti obydlí. Při jídle se
zprvu sedělo, ale ne kolem jednoho stolu. Přední a nejlepší místo
náleželo pánu domu (pater familiás), čeleď zasedala u krbu. Rozvoj
městského života přivodil změny; pro pány se upravovala zvláštní
jídelna (cě'náculum) a pro slavnostní příležitosti bylo triclinium.

U mužů se stalo obyčejem p ři jídle

le ž e ti, kdežto ženy seděly.

Děti i za císařství jedly po starém obyčeji zvlášť. Obuv se při jídle
odkládala. Misky s jídlem se stavěly na stůl a každý stolovník si
svou misku vzal do levé ruky, o níž byl opřen, a pravou rukou po
dával pokrm do úst, užívaje podle druhu pokrmu prstů nebo lžíce.
Před jídlem a mezi ním otrok podával umyvadlo na opláchnutí ru
kou a ručník (mantele). Ubrousky (mappae) pro jednotlivé stolov
níky sloužily jednak k témuž účelu, jako dnes, jednak i k tomu, aby
si hodovnici v nich odnášeli výslužku (apophoreton). (Groh, Život
v starém

Římě.)

——

*

1. Pragam, caput rei públicae nostrae, sědem multórum
principum et rěgum fuisse || cónstat. — 2. Magister
narrábat || Lacedaemoniórum fíliós praeceptis mátrum
ad summum odium hostium inflammátós esse. — 3.
Laudem fortium militum semper pulchris illústrium poštá
rum carminibus celebrátam esse et celebrárí || nótum est.
——
4. Per finěs látós patriae nostrae magna multitúdó fli'i
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minum ingentium in maria properat; oui ignótum est ll
patr—iamnostram multis rivis celeribus irrigárí órnárique?
— 5. Póma, si mátůra et cocta sunt, dě arboribus děeidunt.
— 6. Si sententiam mútávisti, eur dissimulás? — 7. Cúró,
ut valetůdinem meam cónfirmem. — 8. Rómáni cůrábant,
ut filii magis in armis quam in litteris et artibus exeroě
rentur. — 9. Magistra vós monet, puellae, ně superbae
sitis; etiam máter vestra semper vós moněbat, ně super
bae essětis. ——10. Cave, ně quid aut dioás aut faciás stul
tě! — 11'Multós esse divitum amicós, pauperum paueós ll
scito! — 12. Iniústus est iúdea', apud quem plus valent
supplieum preoěs quam ius et iůstitia. — 13. Pallida mors
aequó pulsat pede pauperum tabernás rěgumque turrěs. —
14.Artifieěs illiistrěs magnificás divitum domósstatuis pul
chris exórnávisse || scitis. — 15. Optábás, ut á bonis lau
dárěris et amárěris; si bonus fuissěs, á bonis laudátus
[essěs] et amátus essěs. — 16. Apud Rómánós lěa: erat,
ně civis Rómánus vincirětur. — 17. Senátus oěnset, ut
lěgáti ad Caesarem mittantur. — 18. Frustrá postulávi,
ut attentě verba mea audirětis. — 19. Apud Rómánós lěx
fuit, ut alter cónsul ex plěbe creárětur. — 20.Dux militibus
imperávit, ut in flumine pontem facerent. —
21. Paulus librós suós apportat. Carolus Pauli amicus
est; Paulus etiam librós eius apportat. — 22. Iulia librós
suós apportávit. Lucia Iůliae amioa est; Lucia etiam eius
librós apportávit. — 23. Paulus et Carolus librós suós
apportábunt; etiam pater librós eórum apportábit. — 24.
Iulia et Lucia librós suós apportant; etiam máter librós
eárum apportábit. — 25. Dives est is, oui satis sunt ea,
quae ei sunt; [._.. oui satis est id, quod ei est]. —
26. Quis bene vivit? Is bene vivit, qui cum virtúte vinit.
— 27. Qui sě ipsum laudábit, citó děrisórem inveniet. —
28. Bona cónsoientia sóláoium pauperis est, cuius vita nón
semper omni voluptáte vacua est. — 29. Nónne putátis
nihil esse morti tam simile quam somnum? — 30. Adu'lá
tórěs hominibus tantum iúeunda diount; vitáte eós, iuve
něs, quamquam eórum verba vóbis placent, nam ab iis
fallěmini. —
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5 3. úloha.

——
Vypracování. — (Viz str. 470!)

1. V třetí punské válce (za. třetí punské války) Publius Kornelius

Scipio Africký zničil

(dělěre, aktiv. indik. perf.) požárem Kari

tago, jehož (byl) dobyl (plqupf.). Korint zničili Římané téhož roku,
kdy (v kterém, abl. čas.) Kartago. Jest známo, že r. 146 (stého

čtyřicátého šestého) př. Kr. Římané zničili
(délěre, aktiv. infin.
perf.) dvě mocná a k v e t o u cí (flórére, partic. prés.) města, Kar
tago a Korint. —- 2. Nad pádem krále Tarquinia Zpupného & nad
jeho choti a dětmi, které byly prohlášeny za vyhnance, vlastenci
ne plakali
(flére, aktiv. indik. perf.). ——3. Sestra Horatia

Koklita oplakala

(děflěre, akt. indik. př.) bratrovu smrt. — 4.

Málo lidi s e d o žilo (complěre, plur. aktiv. indik. př.) sta let. -—
5. Publius Kornelius Scipio byl nazván >>Africkým<<,
protože z ničil
(délěre, akt. indik. plqupf.) Kartago. — &. Matka Fuřia Gemina

byla usmrcena, protože oplakala

(děflére, akt. ind. plqupf.)

synovu smrt. — 1. Markus Porcius Kato říkával (: měl v obyčeji

řikati) asi toto v senátě. »Nezničíme-li

(dělěre, akt. indik.

ťut. II.) moc Kartaginských, Řím vždy bude v nebezpečenstvi.<< ——
8. Skoro celé Ariovistovo vojsko b y 1o z nič e n o (dělěre, passiv.
indik. př.) od Římanů. ——9. Víme, že mnoho znamenitých děl lid

skéhoduchabylo zničeno (passiv.inf.pf.)&bude zničeno
(passiv. inf. fut. ) nepřízní časů. ——10. Téhož dne, kdy (:

rém) Mardoniovybranné zástupy byly

zničeny

v kte

(passiv. ind.

pf.) u Plataj, bylo bojováno (dímicáre, passiv. ind. př.) proti Per
šanům také v námořní bitvě pod předhořim Mykale. — 11. Otcova

smrt byla oplakávána
(děflěre,passiv ind. př.) od všech.——
12. Po porážce u Kan(en) město Rím bylo naplněno
(complé
re, passiv. ind. př.) nářkem truchlícich a plačících (particip. prés.,

lúgěre, fle're) žen. — 13. Tvé přání bylo

splněno

(explěre,

passiv. ind. př.) od Boha. ——14. Jest známo, že dvě města, velmi

nepřátelská římskému panství, Kartago &.Numantia, byla

zni

č e n a (passiv. inf. pf. ) od Scipiona. ——15. Víme, že smrt Karla IV.

dlouho byla oplakávána (déflěre, passiv. inf. př.) od našich předků.

— 16. Císař Tiberius zasvětil chrámy bohů, zničené

(abolěre,

passiv. partic. př.) stářím neb ohněm & začaté (coeptus, a, um) od
Augusta, Liberovi, Libeře a ostatním bohům. — 11. Apollon od
p ov ě děl (responděre, akt. ind. př.) věštbou lydskému králi Kroi
aovi, že [on, t. j. Kroisos] z ničí (dělěre, akt. inf. fut.) velikou říši;
a proto Kroisos doufal, že [on, t. j. Kroisos] zničí Kyrovu říši;
my však víme, že [on, t. j. Kroisos] byl přemožen (superáre, passiv.
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inf. př.) v boji od Kyra. —-18. V té čtvrtí (: části) města Říma,
která b yla zni č e n a (dělěre, passiv. ind. plqupf.) požárem, císař
Nero vystavěl ohromný palác (: dům), jejž nazval »zlatým do
mem<<; v tomto paláci bylo mnoho budov, dlouhá sloupoví, kašny

a zahrada naplněná

(complére, passiv, partic. řut.) všelikým

druhem šelem. ——
19. Kolik tisíc synů, jejichž kvetoucí život byl

zničen

bylo

(passiv. ind. plqupf.) strašnými válkami, již od matek

oplakáváno

(děflére, passiv. ind. př.) a ještě bude

oplakáno (passiv. ind. fut. I.)! — zo. Příbytky vznešených Římanů

byly

naplněny

(complěre, passiv. ind. plqupf.) uměleckými

díly. .—

21. Romulus měl (haběre, akt. ind. př.) nejen ve válce, ale i v mí
ru tři sta ozbrojenců za tělesnou stráž. — 22. Vyslanci Rhodských
prosíce (óráre, partic. prés.) za pomoc měli (haběre, akt. ind. př.)
dlouhou řeč v římském senátě. ——23. Rychlý a snadný často byl

konec věcí, které měly (haběre, akt. ind. plqupf.) velmi nesnadné
začátky. — 24. Římští vojinové byli stateční, jimi (:.-od nich) vlast
často byla zachráněna; po vítězství jim senát dal (dónáre, akt. ind.
př.) odměny (a) poskytl (praeběre, akt. ind. př.) jim peníze aobilí.
_ 25. Romulus, který byl v míru mírným a moudrým králem (v lat.
nominJ), ve válce se osvědčil (sě praeběre, akt. ind. př.) rázným
& rozvážným vůdcem (v lat. vazba 2 akus.!). — 26. Gaius Marius,
římský vůdce, odrazil (prohiběre, akt. ind. př.) Cimbry & Teutony
od Italie a porazil je u Sextiových Teplic (: Aquae Sextiae). —
21. Caesar před bitvou napomenul (moněre, akt. ind. př.) své (vo
jáky, lidi), aby se nebáli Gallů. — 28. Jakmile vojevůdce důtklivě
upamatoval (commoněre, akt. ind. př.) na bývalou statečnost, bylo
dáno (dare, passiv. ind. př.) znamení k útoku. — 29. Svou neroz
vážnosti velice jsi si uškodil (nocěre, akt. ind. př.). — 30. Nikdo se
nikdy všem nezalíbil (placěre, akt. ind. př.); (pozor, jak se v latině
vyjádří trojí český zápor: nikdo — nikdy — se nezalíbil!). — 31.
Řecké mravy se mnohým Římanům nelíbily (displicěre, akt. ind.
př.). — 32. Protože jste nemlčeli (tacěre, akt. ind. př.) včas, (z)ne
líbili jste se (displicěre, akt. ind. př.) nám. — 33. Kdo (plur. ) mlčeli
(tacěre, akt. ind. př.), zřídka uškodili (nocěre, akt. ind. př.). — 34.
Za druhé punské války (abl. čas.) Hannibal velice poděsil (terrěre,
akt. ind. př.) Římany svým příchodem do Italie. — 35. Hannibal
chystaje se (hodlaje) překročiti (superáre, akt. řut. partic.) Alpy,
důtklivě napomenul vojíny. — 36. Nejstatečnějši (velmi stateční)
občané odrazili (prohibére, akt. ind. př.). nepřátelský útok. —
31. Římané odrazili (prohiběre) Germány četnými boji od provincie.
——
38. Občanské války uškodily '(nocěre, akt. ind. př.) Římanům
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více než převeliká nepřátelská vojska. ——
39. Jednou (: kdysi) se
lvovi zlibilo (placěre, akt. ind. pf.) děsiti a honiti zvěř v lese spolu
s oslem. — 40. Žabám se kdysi znelíbila (displice're, akt. ind. pf.)
svoboda. ——
41. Lišku postrašily (terrěre, akt. ind. pf.) stopy, pro—
tože všechny směřovaly směrem' ke lvi sluji, žádné nazpět. — 42.
Koho (: které lidi) jsme měli (haběre, akt. ind. plqupf.) za spo
lečníky v žalostech (vazba 2 aims), [toho, ty] jsme si podrželi
(retiněre, akt. ind. pf.) za přátele (vazba 2 akus. ). ——
43. Ačkoli jsme
vás, hoši, varovali (moněre, akt. ind. plqupf.), přece jste nebyli pro
zíravi; svou neproziravosti převelice jste si uškodili (nocěre). _—
M. Protože se mně tvá nedbalost znelíbila (displice're, akt. ind.
plqupf.), napomenul jsem tě. — 45. Protože jsi nemlčel (tacěre, akt.
lnd. plqupf.), mnohým jsi se znelíbil (displicěre, akt. ind. pf.). ——
ae. Zalíbíš-li se (placěre, akt. ind. fut. II.) zlým, nikdy nebudeš
v lásce 11dobrých (: nebudeš milován od dobrých). —-41. Kdo tě
správně napomene (moněre, akt. ind. fut. II.), toho (v lat. dativ!)
budeš poslušen. -— 43. Zabránite-li (prohibére, akt. ind. fut. II.)
nepřátelům ve všem dovozu špiže (zamezíte-li nepřátelům veškeren
dovoz špiže), dobudete jejich města. ——
49. Kdo nám prokáže (prae
běre, akt. ind. fut. II.) dobrodiní, tomu budeme vždy vděčni. —-50.
Až se zalíbíš (placěre, akt. ind. fut. II.) všem dobrým, usmířiš si
také ty, jimž jsi uškodil (nocěre, akt. ind. př.) svou nerozvážnosti. —
*

1. Hostěs iam saperátós et in urbem fugientěs equitátus
noster paene dělěvit. — 2. Utinam ně Graeci Tróiam eac
pugnátam ferró ignique dělěvissent! — 3. Gorgiam, Isó
cratis magistrum, centum et septem annós complěvisse
cónstat. — 4. Multi civěs Rómáni, subitum interitum C'.
Iůlii Caesaris dolentěs, omnibus locis flěvěrunt et omnia
magnó lúctů complěvěrunt. — 5. Thébae annó trecentěsimó
tricěsimó quártó a. Chr. n. ab Alexandró Magnó dělětae
sunt. — 6. Corinthum á Mummió, Carthaginem á Scipióne
dělětás esse || scimus. — 7. Mare animálibus máximě
variis replětum est. — 8. Saepe parvá scintillá magnum
incendium excitátum est et pulcherrima oppida dělěta
sunt. — 9. Corinthus dělěta est eódem annó, quó Scipió
Carthaginem expugnňfverat. — 10. Paacissimós hominěs

octógintá aut nónágintá aetátis annós complětůrós esse
cónstat. —

.
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L54.

úloha. ——
vypracování. — (Vizstr. 473!)J

1. Caesar vyzval (moněre, akt. ind. pf.) vojíny svolané1 do
shromážděni, aby se zdržovali bezpráví. — 2. Ani Jupiter se všem
nezalibil (placěre, akt. ind. př.). — 3. Velice jsi nás postrašil (ter
rěre, akt. ind. př.). — 4. Bohatství již mnohým lidem uškodílo (no
cěre, akt. ind. pf.). — 5. Alexander měl filosofa Aristotela za učitele
(habére s vazbou 2 akus., akt. ind. pf.). — 6. Markus Tullius Cicero
v řeči, kterou pronesl (: měl) (habére, akt. ind. pf.) za básníka
Archiu, nazývá Katona velmi učeným mužem (vazba 2 akus.). _
1. Katilina se neštítil (abhorrére, akt. ind. pf.) žádného zločinu. -—
8. Mně se (za)líbila řeč, kterou nejslavnější římský řečník Markus
Tullius Cicero pronesl (: měl) (haběre, akt. ind. plqupf.) za Sexta
Roscia z Amerie. ——9. První řeč proti Katilinovi Cicero pronesl
(: měl) (akt. ind. pf.) v senátě, druhou na foru. —-10. Vůdce po
chválil vojíny, kteří se osvědčili (se" praeběre, akt. ind. plqupf.)
statečnými. — 11. Napomene-li (moněre, akt. ind. fut. II.) tě otec,
ihned uposlechneš jeho slov. ——
12. Kéž nám ne škodíš
touhle
svou smělostí! Kéž jsi nám 11e u š k o d il (nocěre, akt. konj. pf.)
touhle svou smělostí! — 13. Kéž b ys nám n e š k o d il touhle svou

smělostí! Kéž bys nám byl neuškodil

(nocěre,akt. konj.

plqupf.) touhle svou smělostí! — 14. Kéž by ti, otče, tvůj syn

vzdával

vzdala

povinný dik! Kéž by ti, matko, tvá dcera byla

(projevila) (habe're, akt. konj. plqupf.) povinný dík! —

15. Vojinové byli by bývali (esse, konj. plqupf.) pamětlivi slávy
římského národa, kdyby je byl vojevůdce napomenul (admonére,
akt. konj. plqupf.). ——
16. Byli byste bývali milí (: byli byste se
zalíbili) (placěre, akt. konj. plqupf.) rodičům, kdybyste byli upo
slechli (párére, akt, konj. plqupf.) jejich nařízení. — 11. Otec říká,
že se bál (timěre, akt. inf. pf.) nebezpečenství; také hoši říkají, že
se báli nebezpečenství. ——
18. Přítel se domnívá, že si velice uškodil

(nocěre, akt. inf. pf.) svou nerozvážnosti; přátelé se domnívají, že
si velice uškodili svou nerozvážnosti. — 10. Jest známo, že rozma
řilost a hrabivost mnohým převelice uškodily (akt. inf. pí.). — 20.
Jest známo, že Markus Tullius Cicero pronesl (: měl) (habére, akt.
inf. př.) čtyři řeči proti Katilinovi. — 21. Přicházíme vás varovat
(mone're, supinum), abyste později nebyli varováni svou škodou. ——
22. Vojevůdce posílá jezdce zabránit (prohiběre, supinum) nepřáte
lům v kořistěni (plur. ). — 23. Od Cicerona bylo proneseno (haběre,
1 Lze též přeložiti: »svolav [je] do shromáždění<<.
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passiv. ind. pt.) mnoho řeči. — 24. Zácl byli napomenutí (moněre,
passiv. ind. př.), aby byli pilnější. — 25. Caesarovi vojínové byli
postrašeni (terrěre, passiv. ind. pf.) vzezřením Germánů. — 26.
Hannibal právem byl pokládán (haběre, passiv. ind. pf.) za zname
nitého vůdce (vazba 2 nomin), neboť od Hannibala Římané často
byli obrácení na útěk (fugáre, passiv. ind. pf.). — 21. Caesarovi
jezdci byli zdržení (prohiběre, passiv. ind. pf.) v picováni od ne
přátel, kteří měli obsazený malý pahorek blizko řeky. Caesarovým
jezdcům bylo zabráněno (v lat. vazba osobní, 17 češt'. vazba ne
osobní) v picováni od nepřátel.. .. — 28. Od bezpráví dal jsi se

odvrátití (: byl jsi odvrácen) (děterrěre, passiv. ind. př.) strachem
z testu, nikoli (svou) přirozenou povahou. — 29. At' byli varování
(passiv. konj. pf.) zpozdili mladíci od starců, přece se neuvarovali
nebezpečenství. — 30. Všechny nesnáze byste byli překonali, kdy
byste se nebyli dali odraditi (déterrére, passiv. konj. pf.) od svého
předsevzetí zbabělosti. — 31. Budeš-li, dívko, od své matky napo
menuta (monére, passiv. ind. fut. II.), uposlechni! Neboť kdo nebude
poslušen, bude-li napomenut (passiv. ind. fut. II.) od rodičů? -—
82. Cicero, hodlaje pronésti (habe're, akt. partic. fut.) řeč za Milona,

dal se zastrašiti (: byl zastrašen) (terrěre, passiv. ind. pf.) množ
stvím vojínů, kteří obkličovali forum. -—33. Caesar vypravuje v Zá
piscích o gallské válce, že římští vojinové velice byli zastrašení
(parterrěre, passiv. inf. pf.) vzezřenirn Germánů. — 34. Výzvědné
hlídky vypravují, že přestrašeni (perterrěre, passiv. partíc. pf.)
vojínové byli poraženi (prófligáre, passiv. inf. pt.). ——
35. Doufáme,

že se udatni mužové nedají zastrašíti (: že nebudou zastrašení)
(perterrére, passiv. inf. fut.) nenadálým nebezpečenstvím. — 36.
Vím, že přátelé pomlči : budou mlčeti) (tacěre, akt. inf. fut.)
o vaší nehodě. — 31. Jest známo, že řecké ženy nebyly zvány
(adhiběre, passiv. inf. pf.) na hostiny. ——
38. Doufám, že brzy bu
dete míti (akt. inf. fut. ) příležitost bojovati. —- 39. Kdyby bylo
nepřátelské námořní vojsko obsadilo přístup k našemu přístavu
(vchod do našeho přístavu), bylo by nám bývalo zabráněno (pro
hiběre, passiv. konj. plqupf.) v dovozu špíže. — 40. Domníváme se,
že vám přátelé, oceňující přátelství podle osobního prospěchu, ne
budou mili (: že se nebudou líbiti) (displicěre, akt. inf. fut,) —
*

1. Multžs mea verba displicuěrunt, tua placuěrunt. —
2. Puerós admoněmus, ut praeceptórěs suós cárós habe
ant; puerós admonuimus, ut praeceptórěs suós cárós ha
běrent. — 3. Cůr irácundz'am nón cohibuistž? — 4. Luxuria
'
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et aváritia plůrimum civitáti Rómánae noouěrunt. -— 5.
Elephantós Rómáni primum viděrunt Pyrrhi rěgis belló
et bověs Lůcánós appellávěrunt, quia in Liioániá primum
appáruerant. — 6. Deus mundum omnibus bonis implěvit.
— 7. Děmostheněs Athéniěnsibus bellum suásit (* svá
zit). — 8. Interitum Alexandri Magni immátu'rum nón
minus Persae quam Macedoněs lzixěrunt. — 9. Si cupidi
tátěs vestrás co'e'roueritis, beáti eritis. — 10. Poenam nón
timěrés, nisi meruissěs. — 11. Bonis viris plaouisse nón
minima laus est. — 12. Práta virentia et arborěs flórentěs
věris adventum núntiant. — 13. Regulus á Cartháginiěn
sibus nón tortus esset, nisi Rómánis suásisset (* svá-zis
set), ně oaptivós iis redderent. ——
14. Scimus imperátorem
Augustum multis viris doctis et poětis fávisse. — 15. Me

moria virórum, qui pró patriae saliite se děvóvěrunt, sem
per maněbit. — 16. Multa antiquórům Graecórum opera
úsque ad nostram aetátem mánsěrunt. — 17. Nón semper,
quae oónsulěs hostibus spoponderant, populus Rómánus
oónfirmávit. — 18. Aloibiaděs puer in certámine manum
adversárii momordit. — 19. Pueri á oane, quem irritáre
solěbant, morsi sunt. — 20. Dárěus, rěx Persárum, ut
Graeoós púniret, quod Ióněs audiůvissent, olassem quin
gentárum návium comparávit. Athéniěnsěs in eó periculó
á niillá aliá civitáte adiůti sunt nisi á Plataeěnsibus, qui
mille militěs misěrunt. — 21. Numerus omnium militum,
qui in aoiě stetěrunt, fuit quinquágintá milium. — 22.
Maiórěs nostri virtute bellicá očteris gentibus praestitě
runt. — 23. Militěs in proelió magnam virtůtem praesti—
těrunt. — 24. Ancus Mároius urbem amplifioávit novisque
moenibus circumdedit. — 25. Fráter meus dimioáns sem
per in primis stetisset, nisi graviter vulnerátus esset. —
26. Brutus sě áoerrimum děfěnsórem communis libertátis
praestitit. — 27. Ingráti hominěs similěs sunt angui, quae
momordit agrioolam ab eó serváta. — 28. Subácti fidem
victóribus spoponděrunt. — 29. Pástor ověs totondit. — 30.
Dámocli pependit super cervicěs gladius saetá equinci
aptus. — 31. Děmostheněs et Cicero clárissimi órátórěs
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antiquitátžs habitž sunt. — 32. Multis et ěgregižs vi
ržs Athěnžs meritam grátiam nón esse habitam Zegimus.—
33. Equites hostžum milžtěs nostrós pábulátžóne prohibi
túri &legžónárižs fugátž sunt. — 34. Si militěs á duce mo
niti essent, forttter cum hostibus dimicávissent eórumque
exercitum fugávissent. — 35. Caesar perterritós militěs
monužt, ut pristžnae virtutis memorěs essent. ——
36. Můeii
audáciá Porsennam, Clúsžnórum rěgem, territum esse le
gimus. — 37. Mě dě tantis rébus tacitůrum esse nólžte
existžmáre! — 38. Caesar ab uxóre frůstrá monžtus “est,ut
Idůs Mártžás vitáret. — 39. Perterriti mžlžtěsfacile vžncun
tur. — 40. Poenam meruistis, quod nón páruerátis totžěns
á magistró monžtž. — 41. Multitúdó nostrárum návium
longárum hostěs terrěbit. Spěrámus multitúdinem nostra
rum návžum longárum hostěs territůram esse. Spěrámus
multitúdine nostrárum návium Zongárumhostěs territum
tri. — 42. Si moniti eritis neque párueritžs, pueri, poená
coe'reěbiminž.— 43. Athéniěnsěs minžs Dárěž, regis Persá
rum, nón perterriti sunt. — 44. Stultós aliěná calamžtáte
nunquam monitum irž putámus. — 45. Hispániam postrč
mam omnžum próvineiárum domžtam esse eónstat. — 46.
Nón omnia, quae vettta sunt, hominěs vítant. — 47. Vžsae
sunt nocturnó tempore facěs árdorque caeli. — 48. Probi
tátem vel in tis, quós nunquam vidimus, vel, quod maius
est, in hoste etiam diligimus. -—49. Phóei'ónem Athěntěn
sem ráró risisse dicunt. — 50. Narrátur Dámónem Sócra
tem músicam docuisse. — 51. Cimbrž Teutoníque postquam
in Nóricó ad Nóreiam Rómánós fugávěrunt, Galliam atque
Italiam žntrávěrunt multaque oppida dělěvěrunt. — 52. In
numeró urbžum, quás Rórnánž dělěvěrunt, maxima fuz't
Carthágó. — 53. Seípžónem Carthaginem expugnávisse et
žncendió dělěvisse cónstat. — 54. Mardonius Athénás,
quás Xerxés incendžó dělěverat, iterum děvástávit. — 55.
Scipió ipse tristissimam sortem Cartháginis, quae ab eó
žpsó dělěta erat, děflěvit. —
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45. HODINA.
| Řadové číslovky. |
Zopakujte z I. dílu této učebnice »Latinsky v 1000 slovech. Pro
začátečniky.<<latinské řadové číslovky:
I., str. 158, 159, 160; (řadové číslovky 1.—20., 30., 40,50., 60.,
70., 80., 90., 100.);
I., str. 189, 190; (řadové číslovky 100., 200., 300., 400., 500., 600.,
700., 800., 900., 1000.);
1., str. 235, 236; (řadové číslovky 18., 19., 28., 29., 38., 39., 48., 49.,
58., 59., 68., 69., 78., 79., 88., 89., 98., 99.);
I., str. 244, 245; (21., 22., 23., 24., 25., 26., 27.).

*

1. V řadových číslovkách počínajíc od 101. (: stý první) se kla
dou vyšši řadové číslovky před nižší řadové číslovky bez spojky »et<<,

(tisíce před sta, sta před desitky), takže pořad číslovek jest: tisice,
sta, desítky, jednotky. —

Rok 1932. (tisící devítistý třicátý druhý) : annus mžllě
simus nóngentěsimus tricěsimus alter. ——

*

2. V řadových číslovkách od 13. do 17., jak jest patrné z číslovek
uvedených v I. díle na str. 159 a 160, kladou se jednotky vždy před
desítku, a to bez spojky >>et<<;
tento pořad se nemění, ani setkají-li
se tyto číslovky s vyššími číslovkami. ——

Rok 1914. (tisící devítistý čtrnáctý) :
nóngentěsimus quártus decimus. —

annus mžllěsžmus

*

3. Letopočty a časové. udání na otázku »kdy?<<latina vyjadřuje

ablativem

s řadovou číslovkou; (ablátivus temporis, ablativ

časový; viz str. 85!). V češtině klademe bud' genitiv, bud' předlož
kový pád. ——

Roku 1848 (tisícího osmistého čtyřicátého osmého) ::
annó millěsžmó octžngentěsžmó duoděquinquágěsžmó. —

*
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4. Odchylně od češtiny se užívá v latině řa do výc h číslovek
při udání počtu hodin. ——

V latině:

V češtině:

(doslovněz)

správný překlad:

Quota hóra est?

(Kolikátájest

Tertža hóra est.
Quotá hórá?
Nóná hórá.

(Jest třetí hodina.) Jsou, tři hodiny.
(o kolikáté hodině?) V kolik hodin?
(O deváté hodině.)
V devět hodin.

hodína?)

Kolik jest hodin?

*

5. Řadovými číslovkami se vyjadřují v latině i zlomky

tím

způsobem, že řadová číslovka vyslovuje jmenovatele zlomku, zatím
co čitatele zlomku, je-lí čitatel 1 (jednička), nahrazuje substanti
vum

>>pars<<.

pars;
/,/_,—dimidia
, —tertia pars;
/,—
_ quárta pars,

|
|

li,.:
qužnta pars,
/10—
—decimapars,
1„,_—vicěsima pars.

Je-li čítatelem číslo větší než 1, čitatel určuje základní číslovka,
při čemž plurál substantiva »partěs<<se vypouští a řadová číslovka,
kterou se určuje jmenovatel, se dá do plurálu a uvede se ve shodu
s vypuštěným substantivem »partěs<<.

2/5: duae qužntae (domysli si: partěs) ;
";)/=trěs septimae;
57,2: quinque duodecimae;
4/9—
— quattuor nónae;

“"/„„— qužndecim vicěsimae.

Je- li jmenovatel větší než čitatel pouze o jednu 1, udává. se zpra
vidla jen čitatel, kdežto jmenovatel se nahradí plurálem substantiva
>>partěs<<.

—trěs partěs,
Št,_—
—duae
partěs,

|

*

“fm
novem partěs.
4/5
:: quattuor
partěs;

6. Řadové číslovky 1000. — 1,000.000.
1000.
2000.
3000.
4000.
5000.

(tisící)
(dvoutisíci)
(třítisící)
(čtyřtisící)
(pětitisící)

:. mžllěsžmus, a, um,
:: bis mžllěsžmus,a, um,

: ter mžllěsimus,a, um,
: quater millěsimus, a, um,
: quinquiěs millěsimus, a, um,
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6000. (šestitisící) :
7000. (sedmitisící) :
8000. (osmitisící) :
9000. (devítitisíci) :
10.000. (desetitisící) :
100 000. (stotisící)
:
1,000.000. (miliontý) :

sexiěs mžllěsimus,a, um,
septžěs millěsžmus,a, um,
octžěs mžllěsimus,a, um
noviěs millěsimus, a, um,
deciěs millěsimus, a, um,
centiěs millěsimus,a, um,
deciěs centiěs mžllěsimus,a, um.

Řadové číslovky nad 1000 tvoří se v latině tím způsobem, že před
řadovou čislovku »millěsimus, a, um<<přidáme příslušné číselné při
slovce násobné:

2000. (dvoutisíci) =v latině: dvakrát tisíci;
3000. (třitisici)
100.000. (stotisíci)
1,000.000. (miliontý)

„

„



v '.

!.

„

třikrát tisíci;
stokrát tisíci;
desetkrát stokrát tisící.

„

Vedlejší věty časové.
»Cum<<temporale.
»Cum<<historicum.
Přislovečná vedlejši věta časová vyslovuje příslovečné určeni
času své věty řídicí. Tážeme se na ni otázkami »kdy? do kdy? od
kdy? jak dlouho ?<<

.

»Když se ptáci na jaře k nám vracejí, radostně je ví—
táme.<<
Ridicž věta: Radostné je vítáme.
Vedlejší věta časová: Když se ptáci na jaře k nám vracejí.

Otázka: Kdy radostně vítáme ptáky?
Odpověď: Když se ptáci na jaře k nám vracejí. ——
Jest vedlejší
věta časová.
::

Časové věty vedlejši bývaji uvedeny časovými spojkami: »když,
až, iak, jakmile, jak dlouho, sotva, sotvaže, dříve než, než, zatím co,
ion 00, co, dokud, pokud, kdykoli, an<< & j.
*

Uvažujte o časovém poměru děje vedlejši věty časové k ději její
věty řídící!
&) >Když se ptáci na jaře k nám vracejí, radostně je vítámea: -—

Přítomný děj vedlejši věty časové (»když se ptáci na jaře k nám
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vraceji<<)jest současný s přítomným dějem věty řídící (»radostně je
vitáme<<), t. j. děj vedlejši věty časové se děje v téže době,
kdy se děje děj věty řídící. — V téže době, kdy se ptáci vracejí,

radostněje vítáme.— (Současnost

v přítomnosti.)

——

>Když se ptáci na jaře k nám vraceli, radostně jsme je vitaii.<<-—
Minulý děj vedlejši věty časové (»když se ptáci na jaře k nám vra
celk ) jest současný s minulým dějem věty řídící (»radostně jsme je
vitali<<),t. j. děj vedlejši věty časové se dál v téže době, kdy se dál
děj věty řídící. — V téže době, kdy se ptáci vraceli, radostně jsme je

vítali.—-(Současnost

v minulosti.)

—

»Až se ptáci 'na jaře k nám budou vraceti, budeme je radostné
vitati.<<— Budoucí děj vedlejší věty časové (»až se ptáci na jaře
k nám budou vraceti<<) je současný s budoucím dějem věty řídící
(»budeme je radostně vitati<<), t. j. děj vedlejší věty časové se bude
díti v téže době, kdy se bude díti děj věty řídící. ——V téže době

budeme radostně vitati ptáky, kdy se budou vraceti. — (S 0 u č a s 

nost v budoucnosti.)

-—

b) »Když nepřátelé spatřili řimské vojsko, dali se na útěk.<<——
Minulý děj věty časové (»když nepřátelé spatřili řimské vojsko<<)
jest předčasný před minulým dějem věty řídicí (»dali se na útěk<<),
t. j. děj vedlejší věty časové se sťal dříve, než se stal (se dál) děj
věty řídící. -— Dřive nepřátelé spatřili římské vojsko, potom teprve

se dalina útěk.— (Předčasnost

v minulosti.)

—

»Až tě opusti štěstí, také mnozi přátelé tě opusti.<< — Budoucí
děj vedlejší věty časové (»až tě opusti štěsti<<) jest předčasný před
budoucím dějem věty řídící (»také mnozi přátelé tě opusti<<), t. j.
děj vedlejší věty časové se musi státi (se stane) dříve, než nastane
(se stane) děj věty řídicí. ——Dřive tě musí opustiti (opustí) štěstí,
potom teprve tě opustí mnozi přátelé. ——(P ř e d č a s 11os t v bu

doucnosti)

o) »Rolnik prodal řepu, dřive než ji sklidil.<<-—Minulý děj vedlejší
věty časové (»dřive než ji sklidil<<) je následný po minulém ději věty
řídící (»rolnik prodal řepuc), t. j. děj vedlejší věty časové se stal
později, než se stal děj věty řídicí. ——
Rolník sklidil řepu, ale už před
tím ji prodal.

——

Příklady:
a) Děj vedlejší věty 'asové jest současný s dějem věty
se děje
řídící, t. j. děj vedlejší věty časové se dál
v téže
\ se bude díti
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se děje
[
době, kdy i se bude
dál díti [ děj věty řídící.
»Když dva čini totéž, neni to totéž<<, ——(současnost v přitom
nosti). ——»Když Sicilie slynula bohatstvím, byla na tom ostrově
slavná umělecká dila<<,— (současnost v minulosti). — »Když budeš
jednati hanebně, tvář tě žradi<<, ——(současnost v budoucnosti). —
»Když ptáčka lapaji, pěkně mu zpivaji<<, — (současnost v přitom
nosti). — »Když se nepřátelé přibližovali k římskému táboru, voje
vůdce poručil vojinům v táboře, aby se připravili k útoku<<,— (sou
časnost v minulosti). ——
»Probudil jsem se, když vycházelo slunce<<,
— (současnost v minulosti). ——
»Až budes čísti můj dopis, budu již
daleko od vlasti<<,— (současnost v budoucnosti). ——

b) Děj vedlejší věty časové jest předčasný před dějem
se stal
dř'“'e'
věty řídící, t. j. děj vedlejší věty časové ( se stane
. ( nastal
nastane 1] děj věty řídící.
»Když se nepřátelé přibližili k řimskěmu táboru, vojini vyrazili
z tábora<<,— (předčasnost v minulosti). ——
»Až nepřátele budou za
hnáni na útěk, nasi vojinově se vrátí domů<<,——(předčasnost v bu—

doucnosti). — »Když liška zpozorovala lvovu lest, zachránila se
útěkem<<,— (předčasnost v minulosti). — »Vaše pravě přednosti
teprve tehdy budou spravedlivě oceněny, až se objevi a vyniknou<<,-—
(předěasnost v budoucnosti, dříve se objeví a vyniknou, pak teprve
budou oceněny).

——



c) Děj vedlejši věty časové jest následný po ději věty
[ se stal

[

řídící, t. j. děj vedlejší věty časové ] se stane Í teprve
potom, když % ŽŽSÍÉG ? děj věty řídící.
»Rolnik prodal obili dříve, než je sklidil. Rolnik prodal obili, dřive
než je sklidil<<, —-—
(následnost v minulosti). ——»Než přijede vlak,
naobědváme se<<,——(následnost v budoucnosti). -—

*

Vedlejší věty časové, uvedené spojkou
»cum : když, až<<.
V latinských větách č a s o v ý c h, uvedených spojkou
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>>cum<<,
určité sloveso jest jednak

v indikativu,

jednak

v konjunktivu. Zatím pamatujte si toto:
I.
Uvádí-li spojka >>cum.: když, až<<vedlejši větu č i s tě čas 0 
v o u, t. j. takovou vedlejší větu časovou, která vyslovuje toliko dobu
(datum), kdy se děj řídicí věty dál, děje nebo bude diti, určité slo
veso ve vedlejší větě časové bývá v indikativu všech časů; zkráceně
říkáme, že v takové vedlejší větě časové klademe »spo jku cum
s i n d i k a t i v e m<<.Tuto čistě časovou spojku »cum s indikativem<<
nazýváme >>oumtemporále (cum čistě časové)<<.

II.
Uvádí-li spojka >>cum:

když<<vedlejši větu časovou, jejíž děj

spadá do minulosti a jež vyslovuje ne j en dobu (datum), kdy se
děj řídicí věty vyvíjel nebo stal, nýbrž
i přičinnouokolnost, za
které se děj řídicí věty vyvíjel nebo stal, určité sloveso ve vedlejší
větě časové jest v konjunktivu, a to jednak v konjunktivu im p e r 
fekta, — (je-li děj vedlejši věty časové současný s dějem věty
řídicí), — jednak v konjunktivu p lu s q u a m p e r f e k t a, — (je-li
děj vedlejši věty časové předčasný před dějem věty řídící).
Konjunktivem ve vedlejší větě časové se dává na jevo, že děj
vedlejši věty časové jest ve větší nebo v menší souvislosti s hlavní
události, obsaženou v řídící větě. V takovéto vedlejši větě časové
totiž se liči, za jakých okolností (příčin, překážek, podnětů a pod.)
se děj řídicí věty vyvíjel nebo nastal.
Protože se této časové spojky >>cum<<
užívá v časové větě, v níž je

slovesný děj minulý čili historický, tato časová spojka »cum s kon
junktivem imperfekta nebo s konjunktivem plusquamperfekta<< se
nazývá >>cumhistoricum<< (cum historické).

Příklady.
1.

>>Cum<<
s présentním
1. Když dva činí totéž, není (to) totéž. — 2. Všichni,
když jsme zdrávi, snadno
dáváme dobré rady nemocným. — 3. Pravá mužnost
se objevuje zejména tehdy,

indikativem.
1. Cum duo faciunt idem,
nón est idem. — 2. Facile
omnes, cum valěmus, rěcta
cónsžlia aegrótis damus. —
3. Tum žmpržmžs appáret
věra virtůs, cum peržculum
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když se blíží nebezpečí. — 4.

Boj se končí (: má konec),
když nepřítel leží přemožen.
— 5. Kdo nebrání křivdě

(neodvrací bezpráví), když
může, jedná nespravedlivě.
— 6. Zlý člověk tehdy jest
nejhorší, když předstírá
přátelství. — 7. Nebezpe
čenství přichází rychleji,
když je zlehčováno. —

apprOpinquat. — 4. Pugna
finem habet, cum iacet ho
stžs. — 5. Qui nón děfendžt
iniúriam, cum potest,iniústě
facit. — 6. Homó malus tum
pessimus est, cum amici
tiam simulat. — 7. Citius
perículum venit, cum con
temm'tur. —

[Časová spojka >>cum: když<<se pojí s présentnim indikativem
(t. j. určité sloveso vedlejší věty časové jest v présentnim indika—
tivu), je-li v češtině ve vedlejší větě časové, uvedené spojkou
»když<<,indikativ p ř i t o m n ě h o času.]

>>Cum<<
s indikativem
1. Onoho dne budeme nej
šťastnější, když vaše skut
ky budou prospěšny vlasti.
— 2. Když budeš trpěti v lé
tě žízní, straň se (viz str.
167') studené vody! — 3.
Tvář tě zradí, když budeš
jednati hanebně. — 4. Cice
ro pravil v senátu: »Katili
no, když válkou pleněna bu
de Italie, když města budou
týrána, když příbytky bu
dou páleny, nedomníváš se,
že tehdy i ty žárem nenávi

futura

I.

1. 1116diě fělícissžmž eri

mus, cum vestra facta pa
triae próderunt. — 2. Cum
aestáte siti labórábis, frigi—
dá aquá abstineás! — 3. Tě

pródet faciěs, turpiter cum
faciěs. — 4. Ciceró žn sená

tů dixit: »Cum belló vástá
bitur Italia, cum urběs vexá
buntur, cum těcta árděbunt,
tum etiam tě nón existimás
invidiae žncedió cónflagrá
tůrum esse?<<—

sti přijdeš na zmar ?<<—
[Časová spojka »cum : když, až<<se pojí s indikativem f u t u r a
I. (t. j. určité sloveso vedlejší věty časové jest v indikativu futura
I.), je-li v češtině ve vedlejší větě časové, uvedené spojkou »když<<,
indikativ budoucího
času slovesa trvacího & je-li děj ča
sové věty vedlejší současný v budoucnosti s budou
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c i m dějem jeji věty řidici.] — [V řídicí větě zpravidla bývá určité
čase; někdy misto indikativu futura I.
bývá. tu imperativ nebo rozkazovací či zakazovaci konjunktiv.]

sloveso v budoucím

»Cum<<
s indikativem

futura

(futura exakta).

II.

1. Cum omnibus bonis
placueris, etiam eós plácá
bis, quibus temeritáte tuá
nocuisti. — 2. Cum rem be
me věc, dobře budeme sou ne cónsi'derňverimus, bene
diti. — 3. Až tihle lidé ukojí iůdicábimus. — 3. lsti homi
svou lakotu, tvým zájmům n'és cum aváritiam suam ex
nebudou překážeti. — 4. plěverint, commodis tuis uón
Méně se budeš rmoutiti, až obstábunt. — 4. Minus do
zkrotíš hněv. — 5. Až se ob lěbis, cum iram coěrcucris.
jeví a vyniknou pravé vaše __.5. Cum appáruerint věrae
přednosti, teprve tehdy Mrtútěs vestrae, tum dě
spravedlivě budou oceněny. mum iůstě aestimábuntur.
— 6. Až budou přemoženy —- 6. Cum cópiae hostium
nepřátelské branné zástupy, superátae erunt, militěs
vojínové budou obdarováni magnis praemiis dónábun
velikými odměnami. — 7. tur. — 7. Cum bellum á no
Až bude válka odražena od stris regiónibus própulsá
našich krajin, obyvatelé tum erit, incolae oppidórum
měst budou oslavovati ví celebrábunt victórem exer
tězné vojsko, jež je zbavilo citum, qui eós belli difficul
tátibus liberávit. —
válečných obtíží. —
1. Až se zalíbíš všem dob
rým, usmíříš také ty, jimž
jsi uškodil svou lehkomysl
ností. — 2. Až dobře uváží

[Časová spojka >cum : když, ažc se pojí s indikativem futura II.
(t. j. určité sloveso vedlejši věty časové jest v indikativu futura II.),

je-li děj časové věty vedlejši předčasný
před budoucím

v budoucnosti

dějem věty řídicí; v češtině v takové vedlejší

větě časové, uvedené spojkou >>když<<,
bývá zpravidla dokonavy' tvar

slovesný významu b u d o u c ih o.]

Pozorujte rozdíl v překladu z latiny do češtiny: cum
laudábó, když, až budu chváliti; cum laudáveró, až po
chválím; cum moněbó, když, až budu napomínati; cum
monueró, až napomenu; cum carpam, když, až budu trhati;
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cum carpseró, až utrhnu; cum audiam, když, až budu sly
šeti; cum audiveró, až uslyším.
>>Cum<<(temporale)

s in d i k a t i v e m

minulých časů.

Cum (temporále)<<:

»když, kdy<<s indikativem

minu

lých časů vyslovuje toliko dobu (datum), kdy se děj řídící věty vy
víjel nebo stal.

1. Když [: tehdy, kdy...;
bylo to r. 58 př. Kr.; vedlej
ši věta časová určuje datum
Caesarova příchodu do Gal
lie] Caesar přišel do Gallie,
náčelníky jedné politické
strany byli Haeduové, dru
hé (politické strany) Se
kvanové.
2. Tehdy, kdy(ž) Sicílie
slynula bohatstvím, byla ve
liká umělecká díla na tom
ostrově.—3. V zimě, kdy(ž)
jsme mohli, vypomohli jsme

1. Cum Caesar in Galliam
věnit (indik. perf. akt. slo
vesa >>veníre<<),alterius fac

tiónis principes erant Hae
dui, alterius Sěquani. —

2. Tum, cum Sicilia oni

bus flórěbat, magna artifi
cia in eá insula fuěrunt. —
3. Hieme, cum potuimus
(indik. perf. akt.), frúmen

tó vós adiúvimus. — 4. Ci
ceró dicit: »Sex librós dě
rě publica turn scripsi, cum
jsem řídil otěže státu.<< _— gubernácula rei půblicae te

vám obilím. — 4. Cicero

praví: »Šest knih o státu
napsal jsem tehdy, kdy(ž)

5. Přítel byl _u mne, když

něbam.<<— 5. Amicus erat

jsem psal tento dopis. — 6.
Stát tehdy nebyl v naší mo
ci, když zákony v něm nic
neplatily, když soudy byly
bezmocné a když mravnost
od předků zděděná poklesla.

apud mě, cum hano epistu

——7. Ligarius

tehdy

upo

slechl, kdy(ž) bylo nutno
poslouchati senátu. —

Zam scríběbam.

——6. Tum

rěs publica nostra nón erat,
cum lěgěs in eá nihil valč
bant, cum iůdicia iacěbant
mórěsque patrii occiderant
(indik. plqupf. akt. slovesa
>;»occidere<<).— 7. Ligarius

eó tempore páruit, cum se
nátui párěre necesse erat. —

—- 528—

'

Druhá konjugace.
(Sešit 10., str.__457-L-463.)

abolčre, 55
abatergěre, 120
abstiněre, 91
adhiběre, 57

dissuádčre, 119
docěre, 90
dolěre, 86
_

miscére, 92
moněre, 58
morděre, 104
mověre, 100

admověre, 100
algěra, 112
dmověre, 100

69573965
ěminěre, 71
oxercěre, 63-

muzgére, 109

appárěm, 88

explěre, 54

nitěre, 72
nocěre, 59

ĚTÉ'

63

Iavěre, 98

'ob's'iáěre,102

;:ěre

34121

fervěre,

obtiněre, 491___
_

admoněre, 58

“mm,

90

96

a
l, o 118
assiděre: 102

flére, 53
flórěre, 66

augěre, 108

mg;;

avěre, 125

MgQreJ, 113

calě're, 84
carěre, 85
cavěre, 97

Mbčre, 57
Mefěre, 123
horrěre, 67-

Zieglera 94

oIěre, 73“ "
__ _opm'těfq, 83

91,26

inom, 87

mulcěre,117

párěre, 88
patěre, 74
penděre, 107

permwěre, 1m
permúlcěfe, 1117"
" pc,—wma,. “119

mm;,

coěrcěre

4174116144156,
107

? Ilěr 9: 12

indigěre, 65

po; bg,-e, 57

invtděre, 103

pr

63 '

mmm-oněm, 58

00114ch

mmm

conděre ,“

,;,

100

ti - ' 91

71

_perterrčre, 62

circu'medere102

implěre, 54

indulgére,
111
irriděrq, _118

“'" "cm'

iuběre,i_24

déběre 57

latěre,68

déltěre, 53

ucěr'p, 82

děríděre, 118

lůgěre, 115

:

“km: 52

děter'rěre,

62

_

dčvwěre, 101....

dispucěřo,60'_
Mm,-102'

po sidžr

WW

1802

9

-- 6, 8 “_

pranděre, 95

PTOMbm»57.

prómověre, 100

_

'

_madčre,

2091'

' ''prómině're, 71

lůcere, 114 '

děsponděre,105

pe
$?

6.9 ___

'maerěrénžlzti„-

próviděre,

103__..

recěnsěra, 94

mew-6,100
r_eplěre, 54

rmmďčra,

__

105

mém, _122___=_'__rýuněre, 91_
Měřím,70"
_ :-_1'.-'- ._'.'-..'

sedem, 102
sněm, 75

supplěre, 64
suscěnsčre, 94

sorběre, 76

mtiněre, 91

splenděre, 129

SMS,

torquěre, 110
torrěre, 93

tacěre, 61

105

urgěre, 116

teněre, 91

valěre,39

studěre, 77

tergěre, 120

viděn, 103

stupěre, 78
WTO, 119

terrěre, 62
timěre, 79

mm, 103
vigere, 80

succěnsěre, 94

tonděre, 106

vověre, 101

Opakování z latinské mluvnice.
(Pokračováni.

——
Viz obálka seš. 10!)

4. Odchylky. 11. |

1. Odchylky: substantiva zakončená
-s

-s

-s

*-s

V-bis'-pis'.dis'-us
a) Mužského rodu (maskulina) jest většina substantiv,
která jsou zakončena v nominativu singuláru v mese a »ěm:
a v genitivu singuláru jsou nestejnoslabičná (t. j. maji
v genitivu singuláru větší počet slabik než v nominativu
singuláru) ; k maskulinům počítáme zejména tato substan
tiva, jež jsou zakončena
v nominativu singuláru
_-es
%s
-ěs
v genitivu singuláru
V »itis ' -etis ' čus '
-es
Jména mužů, zakončená v TIE—'jsou m a s k u 1i n a po
dle základního pravidla o gramatickém rodě jmen mužů. -—

Některá substantiva jsou o b o jr o d á.

Sbirka „Světové řeči v na slovech“ vycházi dvanáctkrát do roka. Nakladatel a vy
davatel Zemědělskéknihkupectví A. Neubert v Praze. Bybem ká n. Tiskne Tempo
ve.Praz Den a rok vydáni 18. prosince 1987.—Predplstn6 na s nima Kč 20..—
na 10 sešitu Kč 40.-—i s poltovným. Odebiránf- lze aruiiti jen isemně. Reklamace
nedollých sešitů se vyfizuji jen do 14 dnů po vyjiti nánledujic ho oelitu. Novinová
sazba povolena ředitela vimpošt & elegrafu v Praze pod čis. "36117 1907. Do
nlódeci nelitovali ona Praha 7.
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Opakování z latinské mluvnice.
(Pokračování. ——
Viz 4. strana obálky 11. sešitun

Příklady maskulin:
caeepee, fómee, gurgee, límce (I, 392), palmce, etlpee, trdmce;
míče (I, 388), pan'ěe (I, 392);
tapěe, leběs;
comes, (oomítie), (I, 390); equee, (equitíe), (I, 218); hoepee,
(hos—pitz's),(1,365); mílee, (mílitíe), (I. 1940; pade—s,(Mno),
(I.
219); superstee, (euperetítůe), (I, 475).

Příklady obojrodých:

antietee, (wntíetítie), (m.) představený chrámu, (f.) představená.
chrámu; eatellee, (satelitů—9),(m.) stráž, průvodce, (f.) průvod
kyně; ínterpree, (interpreti—9),(m.) zprostředkovatel, tlumočník, (f.)
zprostředkovatelka; obeee, (obeidíe), (m. ].) rukojmí; praeeee,

(praeeídíe), (m.) ochránce, správce, vládce. (f) ochránkyně, vm
kyně, paní.

(Viz »Maskulina III. deklinaced Na obálce 7. sešitu,
2. str.)

*

s-

b)

PV'

V

'

s-

rlklady maskuun zakoncenych v -pis

-8. (da):
's. ('d'8)=

I

-dis

s
I

415

:

“cep—9,(aucwpis), ptáčnik. (I. 406):
Pěů, (Wais),

110118.,(Ip 194);

Prave—9,
praedie,

mam!

rukojmí;
-s, (-tls): nepós, (nepotie), vnuk, (I, 233); adulěecěne, (adu
lěecentíe), mladík, jinocb, (I, 348);
-s, (-tls)= dém, (I, 348); fóne, (I. 348): měn-9,(I. 348); PM, (1.
348); occiděne, (I, 498); oděne, (I, 498); towéne; mděne; (víz
»Maekuuna III. deklinacec, na obálce 8. sešitu, 2. str.).

*
.

c) Priklady obOJrodych zakončenych v

„s

8

-dis , _tis

-s. (-dls): hěrěs, (hěrědís), (m.) dědic; (f.) dědička., (I, 233);

cuetóe, (custom), (m.) strážce, (f.) strážkyně, (I, 251);
-s, (-tls): ínfdne, (infamtíe), (I, 498); eacerdóe, (eacerdótíe), (I,
394); eerpěne, (eerpentis), (m., f.), had;
'

V 1000

|..th

n S ky

SLOVECH

Pro pokročilé.

Napsal profesor Josef Bradáč.
Všechna práva vyhrazena.
Vydává Zemědělské knihkupectví A. Neubert v Praze.

45. HODINA.
Vedlejší věty časové.
„Cum“ historic—um.

5.

»Cum<(historieum)s konjunktivem

imperfekta &plusquamperfekta.
A.
Je-li v české vedlejši časové větě sloveso v indikativu času mi
n ul é h o,
je-li děj této vedlejši časové věty současný s minulým dějem jeji
věty řídící a
vyslovuje-li tato vedlejši časová věta. nejen d o b u, kdy se děj jeji

řídicívěty vyvíjelnebo stal, ale i přičinnou

okolnost,

za

které se děj řídící věty vyvíjel nebo stal,
jest určité sloveso této vedlejši časové věty, uvedené spojkou
>cum : když<<,v latině v konjunktivu imperfekta.
K 0 n j u 11k t i v imperfekta. v latinské vedlejší větě časové histo
rické, uvedené spojkou »cum : když<<,se do češtiny přeloží českým

lndikativem

minuléhočasuslovesatrvaciho.

Přeložte připojené věty do latiny! V každém souvětí určete dějový
poměr vedlejši časové věty k její větě řídící a podle toho stamovte,
kterého času konjunktiv bude ve vedlejší časové větě!

—-529—

1. Když nepřátelé obléhali
město, naší spojenci se blíží
li. — 2. Když Germáné vál
čili s Římany, děsili je svým
hrozným vzezřením. — 3.
Když ti, kteří bydleli na De
lu, viděli Apollinovu svatyni
vyloupenou, těžce se rmou
tili. — 4. Caesar, když [to
ho] okolnosti vyžadovaly,
za nic nepokládal svůj ži
vot. — 5. Když Antigonos
bojoval v bitvě proti Seleu
kovi a Lysimachovi, byl za
bit. — 6. Když Epameinon
das obléhal Spartu 'a město
bylo bez hradeb, Lakedai
monští byli zbaveni nebez
pečenství statečností a dů
myslem Agesilaovým. — 7.
Když Římané vedli válku
proti Mithridatovi, požádali
spojence za lodi. — 8. Když
LakedaimoňanFoibidas vedl

vojsko do Thrakie a táhl
Thebami, obsadil městský
hrad, který se jmenoval
Kadmea. -—
9. Když se žáci zdržovali

smíchu, nebyli napomínáni
od učitele. — 10. Když Athé
ňanům hrozila válka 5 La

konskými (= se Sparťany),
Miltiadův syn Cimon, byv
povolán z vyhnanství do
vlasti, mezi oněmi dvěma
obcemi zjednal mír. —

1. Cum hostěs Oppidum

oppugnárent, nostri militěs
appropinquábant. — 2. Cum
Germáni cum Rómánis bel
lárent, suá horribili speciě
eós terrěbant. — 3. Cum ii,
qui Dělum incolěbant, Apol
linis fánum spoliátum vidě

rent, graviter dolěbant. —
4. Caesar cum tempus pos
ceret, vitam suam pró nihi
ló putábat. — 5. Antigonus
cum in proelió adversus Se
leucum et Lysimachum dí
mícaret, necátus est. — 6.
Cum Epaminóndás Spartam

oppugnáretessetque (: et

asset) urbs sine múris, La
cedaemonii virtiite et cónsi
lió Agěsilái periculó liberáti
sunt. — 7. Rómáni cum
contrá Mithridatem bellum
gererent, á sociis návěs pó
stulávěrunt.

— 8. Phoebi—

dás Lacedaemonius cum
exercitum in Thráciam dů

ceret iterque (: et iter)
per Thébás faceret, arcem
oppidi, quae Cadměa nómi
nábátur, occupávit. — 9.
Amici cum risum teněrent, á
magistró nón moněbantur.
— 10. Cum Athéniěnsibus
bellum Lacedaemoniórum
imminěret, Cimón, Miltiadis
filius, in patriam revocátus,
pácem inter duás illás civi—

tátěs conciliávit, —
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Je-li v české vedlejši časové větě sloveso v mdlkativu času ml
nulého,
je-li děj této vedlejší časové věty předčasný před minulým dějem
jeji věty řídící a
vyslovuje-li tato vedlejši časová věta nejen dobu, kdy se děj jeji
řídicí věty vyvíjel nebo stal, ale i přičinnou okolnost, za které se děj
řídicí věty vyvíjel nebo stal,
jest určité sloveso této vedlejši časové věty, uvedené spojkou

»cum : kdyžx, v latině v koniunktivu plusquamperfekta.
K 0 n j u n k t i v plusquamperfekta v latinské vedlejši větě časové
historické, uvedené spojkou »cum : kdyžx, se do češtiny přeloží

indikativem

minuléhočasuslovesadokonavého.

Přeložte připojené věty do latiny! V každém souvěti určete dě
jový poměr vedlejši časové věty k jeji větě řídicí a podle toho sta
novte, kterého času konjunktiv bude ve vedlejši časově větě!

1. Když se přiblížili ne
přátelé k městu, občané se
vyřítili z bran, zahnali ne
přátele a zmocnili se jejich
tábora. — 2. Když Kyros

Mladší uviděl bratra Arta
xerxa
uprostřed
šiku,
vzkřikl: »Vidím onoho mu
že.<<— 3. Když byl uslyšen

Caesarův hlas ve shluku vo
jínů, všichni polekáni ihned
mlčeli.

——

4. Když bylo oznámeno, že
nepřátelé byli poraženi, by
la v městě veliká radost. —
5. Když Pyrrhovi slonové
poděsili římské vojáky, je
jich řady byly uvedeny ve
zmatek. — 6. Když si Říma
né podmanili celou Italii,
©.

1. Cum hostěs ad oppi
dum appropinquňvissent, ci
věs ě portis ěvolávěrunt,
hostěs própulsávěrunt, ca
stra eórum occupávěrunt.—
2. C'ýrus Minor cum Arta
xerxem frátrem in mediá
aciě vídisset, exlámávit :
»Videó illum virum.<< -— 3.

Cum Caesaris vóx in tu
multú militum auditu esset,
omněs perterriti statim ta—
cuěrunt. —
4. Cum nůntiatum esset ll
hostěs prófligátós esse,
magnum gaudium in urbe
erat. — 5. Cum elephanti
Pyrrhi militěs Rómánós
perterruissent, eórum órdi
něs turbáti sunt. — 6. Ró

máni cum tótam Italům
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strojili se k válce s Karta
giňany. —

domuissent, bellum cum
Cartháginie'nsibus parábant
(parávěrunt). —

7. Když se makedonský
7. Alexander Magnus, rěa:
král Alexander Veliký vy Macedonum, cum in Cydnó
koupal (= umyl tělo) v ře flúmine corpus lšvisset, gra
ce Kydnu, upadl do těžké vi morbó implicitus est; sed
nemoci; ale lékař Filip po Philippus medicus strěnuó
mohl mu silným lékem. — remedió eum adiúvit. — 8.
9. Když Alexander Veliký Alexander Magnus cum
dobyl Theb, rozkázal svým Thébás expugnávisset, mili
vojínům: »Nezničte (viz str. tibus suis imperávit : »Pin
219!) ohněm domu básníka dari poětae domum incendió
Pindara!<< — 9. Když se

ně dělě'veritis! <<— 9. M. Mi

Kunktatora (= Loudy), ne

nucius Rufus, magister
equitum Q. Fabii Ciinctátó
ris, cum insidiás Hannibalis
parum cávisset, ab hóc in
angustiis obsessus est. —

Markus Minucius Rufus, ve
litel jizdy Quinta Fabia

dosti měl na pozoru před
Hannibalovými nástrahami,
byl v soutěskách od tohoto

10. Hostis cum oppidum oc
cupávisset, civěs repugnan
těs morte multávit. — 11.
trestal občany, kteří odpo P. Cornelius Scipió cum mi
rovali (= odporující obča litěs in Áfricam reportňvis
ny), smrtí. -—11. Když Pu set, Carthaginem expugná
buus Kornelius Scipio pře vit et dělěvit. — 12. Cum
pravil vojíny do Afriky, do cláděs Canněnsis Rómam
byl Kartaga a zničil [je] . — nůntiáta esset, urbs liictú et
12. Když byla do Ríma ozná plórátii complěta est. —
mena porážka u Kan(en),
město se naplnilo (passiv.)

obklíčen. — 10. Když se ne
přítel zmocnil města, po

žalem a nářkem. -—

[Proč jest v uvedených latinských vedlejších časových větách
konjunktiv plusquamperfekta sloves: 1. appropinquáre — appro
pinquávissent; 2. vidére — vidisset; 3. audire ——audita esset; 4.
núntidre — núntiátum esset; 5. perterrěre —-perterruissent; 6. do
máre — domuissent; 7. laváre — lávisset; 8. expugnáre — expugná
Disset; 9. cavěre — cávisset; 10. occupáre — occupávisset; 11. re
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portáre — reportávisset; 12. nůntiáre — núntiáta esset? Co vyslo
vuje tento konjunktiv plusquamperfekta?]

55.

ů'Oha. — Vypracování. — (Viz str. 503!)

1. Kdybys byl zkrotil (coěrcěre, akt. konj. plqupf.) své vášně, byl
bys býval (esse, konj. plqupf.) všem milý. -— 2. Naše vojska již
přicházejí zkrotit (coěrcěre, supinum) zpupnost nepřátel. —-3. Vůd
ce, hodlaje (maje v úmyslu) držeti v mezích (coé'rcěre, akt. partic.
ťut.) vojíny, nechť drží v mezích sebe sama! -—4. Již první lidé se
zabývali (exercěre, akt. ind. plqupf. o dávném ději) rolnictvim. —
&. Kéž byste byli denně cvičili (exercěre, akt. konj. plqupf.) svou
pamět! — o. Kornelius Nepos píše, že se Epaminondas cvičil (exer
cěre, passiv. inf. př.) v běhu a zápase. —- 1. Spánek pojímá těla
sklíčená (exercěre, passiv. partie. pt.) starostmi. — s. Víme, že za
pradávných dob rolnictví bylo provozováno (exercěre, passiv. inf.
pí.) samými králi. — o. Výmluvnost velice byla v rozkvětu (flórěre,
akt. ind. pt.) u Řeků a Římanů. ——
10. Dějepisci Herodot(os) a Thu
kydides skoro v týchž dobách slynuli (flórěre, akt. ind. pf.) nesmír
nou slávou. — 11. Často to [ty věci], co [které, v lat. plur. neutrJ
kvetlo [kvetly] (flórěre, akt. ind. plqupf.) [po] sto a více let, zni
čila (dělěre, akt. ind. pf.) bitva jediného dne (: trvající jeden den;
jednodenní). ——
12. Jest známo, že v Řecku Athény, v Egyptě Ale
xandrie převeliceslynuly (flórěre, akt. inf. pt.) uměními a vědami. —
13. [Ne nevěděli jsme :] dobře jsme věděli, že se nepřátelé skryli
(latěre, akt. inf. př.) v lesích a že měli nedostatek (egěre, akt. inf.
př.) nejpotřebnějších věcí. ——
14. Svou statečností jste si zasloužili
(merěre, akt. ind. pt.) největší chvály (v lat. akus.!). —- 15. Na
pomenuli jsme (moněre, akt. ind. pt.) vás, ale neuposlechli jste
(párěre, akt. ind. pt.), pročež [: a proto] jste si zasloužili trestu. —
16. Mnozí se domnívají, že jediný Homér zasluhoval (merěre, akt.
inf. pt.) býti nazýván básníkem. ——11. Mužům, kteří se velice za
sloužili (merěre, akt. ind. plqupf.) o vlast, v Athénách byla posky

tována každodenní strava na státní útraty (na náklad obce). —
13. Byli byste zasluhovali (merěre, akt. konj. plqupf.) pochvaly,
kdybyste byli uposlechli (párěre, akt. konj. plqupf.) rodičů (v lat.
dat.! ) — 19. Trest by tě byl nezastrašil (terrěre, akt. konj. plqupf.),
kdybys ho nebyl zasluhoval (merěre, akt. konj. plqupf.). — 20. Za
sloužená (mere're, passiv. partic. pr.) chvála jest ti udělována :
dostává se ti zasloužené chvály. —- 21. V Athénách umění a. vědy
více kvetly (flórěre, akt. ind. pf.) než v Římě, neboť Římané více
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[raději] se oddávali (studěre, akt. ind. pt.) orbě a válečnictví. —
22. Líbil by nes (placěre, akt. konj. impf.) mnohým, kdybys nebyl
usiloval (studěre, akt. konj. plqupf.) všem se libiti. ——23. Dobyté
(ewpugnáre, passiv. partie. pf.) město sotva by bylo bývalo zpusto—
šeno (vástáre, passiv. konj. plqupf.), kdyby se byli občané snažili
(studěre, akt. konj. plqupf.) poslouchati vítězů (v lat. dat.!) a ne
byli podrželi (retiněre, akt. konj. plqupf.) zbraní (v lat. akusJ). —
24. Sallustius píše, že Katilina usiloval (studěre, akt. inf. př.)
o převrat. ——25. Rozumným se nebudete líbiti, vynasnažíte-li se
(studěre, akt. ind. fut. II.) libiti se hlupákům. ——26. Hannibal
dlouho byl na postrach (timěre, passiv. ind. impf.) Římanům. — 21.
Větší chválou jest býti v lásce než býti na postrach. — 28. Laelíus
pravil: »Jestliže Scipio někdy postrádal (egěre, akt. ind, pt.) [naší]
rady, nikdy ani doma ani v poli [nepostrádal] naší pomocl.<<— 29.
At' jsme měli nedostatek (egére, akt. konj. př.) potřebných věcí,
v Bohu jsme měli (haběre, akt. ind. př.) naději a Bůh nás zachoval.
——
30. Jistě bychom vám nebyli scházeli (děesse, konj. plqupf.),
kdybyste byli potřebovali (egěre, akt. konj. plqupf.) naší pomoci. —
31. Až se objeví a vyniknou (appárěre, ěm'iměre,akt. ind. fut. II.)
vaše pravé přednosti, teprve tehdy spravedlivě budou posouzeny. —
32. Přístup k Miltiadovi i nejprostším (lidem) vždy byl volný (pa
těre, akt. ind. pf.). — 33. S velikou pili jste se oddali (studěre, akt.

ind. pf.) studiu latinského jazyka [: jazyku 1atinskému]. — 34.
Nouze naučila

(docěre, akt. ind. pf.)

lidi mnohým uměním. ——

35. Je-li (to) pravda, že Athéňané naučili (docěre, akt. inf. pt.)
ostatní lidi užívání oleje? ——36. Nepřátelé, kteří byli zpraveni
(ědocěre, passiv. ind. plqupf.) o našich záměrech skrze výzvědné
hlídky, druhého dne město silně obsadili (firmáre, akt. ind. pf.)
posádkou. — 31. Jen stěží jsem potlačil (teněre, akt. ind. př.) hněv.
— 38. Cmar daroval polnosti, které Germánové (byli) měli v držení
(teněre, akt. ind. plqupf.), Gallům. — 39. Vynasnažil jsem se (stu
děre, akt. ind. pf.) býti tebe poslušen; proč tedy jsi na mne za
nevřel (succěnseó, akt. ind. pf.) ? — 40. Senát se usnesl (cěnseó,
akt. ind. pt.), aby Katilina byl prohlášen za nepřítele vlasti. —
41. Domnívám se, že otec bude zdržen (retiněre, passiv. inf. fut.)
v městě mnohými záležitostmi. — 42. Caesar by byl neporazil (pró
llígáre, akt. konj. plqupf.) branné zástupy nepřátel, kdyby nebyly
bývaly zabaveny (distiněre, passiv. konj. plqupf.) na různých mí
stech. ——
43. Doslýcháme se, že naše vojsko odolalo (sustifněre, akt.

inf. př.) útoku nepřátel a dobylo (reportáre, akt. inf. pt.) vitězství.
— 44. At' [třebas] naši vojinové neodolali (sustixněre, akt. konj. pt.)
prvnímu nepřátelskému útoku, přece dobyli vítězství. —-—
45. Udrží-li
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(continére, akt. ind. fut. II.) lidé na uzdě své vášně, uvaruji se
mnohých nepravostí. —- 46. Caesar podržel pohromadě (continěre,
akt. ind. pf.) vojiny dlouhý čas [v] táboře, protože se báli obrov
ských těl Germánů, a připomenul (admcměre, akt. ind. př.) [jim]
bývalou statečnost. — 41. Protože jste nepotlačilí (teněre, akt. ind.
plqupf.) smích [protože jste se nezdrželi smíchu], přátelé, býli jste
napomenutí (moněre, passiv. ind. pf.) od učitele; kdybyste byli po
tlačili smích [kdybyste se byli zdrželi smíchu] (teněre, akt. konj.
plqupť.), nebyli byste bývali napomenutí (moněre, passiv. konJ.
plqupf.). ——48. Loďstvo bylo zdrženo (dětine're, passiv. ind. pt.)
v přístavu bouří, pročež vojevůdce zdržel (abstiněre, akt. ind. pí.)
vojsko od boje. ——
49. Na radu Regulovu zajatci byli zadrženi (reti
něre, passiv. ind. pf.) v Římě. — 50. Otcové (: senátoři), poučeni
(doce're, partie. perf. passiv.) dřívějšími válkami, se usnesli [roz
hodli] (cěnsére, akt. ind. pf.), aby válka byla obnovena. —
*

1. Nůper apěs nostrae perterritae sunt, nam complůrěs
crábróněs in domicilia apium involávěrunt. — 2. Quot et
quantae cůrae &parentibus ad salátem vestram adhibitae
sunt! — 3. Tě poenam iure meruisse || scitó; nam nón
páruisti, quamquam monitus erás. — 4. Hieme hominěs
egentěs frigore vexábantur; multi viacvitam servávissent,
nisi civěs locuplětěs indigentibus vietum praebuissent. —
5. Militěs Rómáni, Germánórum speciě territi, órátióne,
quae á Caesare in castris habita erat, cónfirmáti sunt. —
6. Sevěrós iůdicěs núllá re' ab ofňciis děterritum iri || sci
tóte! — 7. Si á tě, puer, semper modus adhibitus esset,
totiěns nón admonitus essěs. — 8. Longás porticú's Athé
nis ambulantibus umbram praebuisse || legimus. — 9. Per
territi sint militěs Rómáni horribili speciě Germánórum,
tamen eós posted prófligávěrunt. — 10. Quattuor sunt
órátióněs á Ciceróne in Catilinam habitae. Multás órátió
nás a Děmosthene in cóntióne Athéniěnsium habitás
esse || scimus. — 11. Milite's nostri commeátů prohibiti ab
exercitú hostium superáti sunt. — 12. Putátis-ne || věnci
tórěs imminenti tempestáte věnátióne prohibitum iri? —
13. Si amicós bonós haběrem, in periculó' mě iuvárent. Si
amicós bonós habuissem, in pericuki mě iůvissent. — 14.
Utinam ně valětůdini vestrae nimiis cupiditátibus nocuis
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sětis! — 15. Dižs saam nostra placuisse || putňmus. — 16.
Discipulus pžger sciěbat ll sě nó'n magistró, sed Sibi no
cuisse. — 17. Né metů ab inceptó dětem-ití essětis! — 18.
Medicum adhibužssěmus, si morbus gravis fuisset. — 19.
Si tacuissěs, tibi nón nocuissěs. — 20. Arboržbus flóren
tžbus noctium frigora nocuisse || avus dicžt. -—

' 56.

úloha. —Vypracování. -- (Vizstr. 506!)

1. Starověcí lékaři napomínall, aby se víno mísilo s vodou; víno
smíšené (miscěre, particip. perf. passlv.) s vodou méně škodí hodov
níkům než víno nesmíšené. — 2. Kdo připojí (admiscěre, aktiv.
indik. fut. II.) příjemné věci k užitečným věcem, od všech bude
chválen. -— 3. Nám se zalíbily (placěre, aktiv. indik. perf.) básně,
v nichž užitečné bylo přimišeno (admiscěre, passív. indik. plqupf.)
k příjemnému. ——
4. Římané se dali postrašiti slony, které Pyrrhus
zařadil (immiscěre, aktiv. indik. plqupf.) do bitevního šiku. — 5. Ani
bohové nebyli (carěre, aktiv. indik. perf.) bez válek a bojů. —
6. Slyším, že bratr ležel (iacěre, aktiv. inf. perf.) v zahradě pod
vysokým platanem. ——
1, Proč jsi, dívko, neuposlechla (párěre, aktiv.
indik. perf.) své matky? -—s. Kdyby se mnozí nebyli báli (timěre,
aktiv. konj. plqupf.) trestu, nebyli by uposlechli (párěre, akt. konj.
plqupf.) zákonů. ——
9. Neuposlechnete-li (párěre, akt. ind. fut. II.)
zákonů, budete trestáni. — 10. Čteme, že nejstarší (pradávní) Rí
mané byli poddání (párěre, akt. infin. perf.) králům. -— 11. Dou
fáme, že občané vždy budou poslušni (párěre, akt. inf. fut.) zákonů
(v lat. dat!). ——12. Kdo sám kdysi dobře neposlouchal (párěre,
akt. ind. plqupf.), jiným dobře nevládl. — 13. Veliké zástupy ne
přátel se blížily; černý kotouč prachu se ukázal (appárěre, akt. ind.
perf.) vdáll. ——
14. Teprve tehdy vynikne (bude patrná.) pravá sta
tečnost, až se objeví (appárěre, akt. ind. fut. II.) nebezpečenství. —
15. Themistokles velmi mnoho zmohl (platil) (valěre, akt. ind. pf.)
vážností u Athéňanů. ——13. Kdyby byl můj vliv u tebe něco zmohl

(pořídil) (valěre, akt. konj. plqupf.), byl bys uposlechl (párěre,
akt. konj. plqupf.) rady, kterou jsem ti dal (dare, akt. ind. plqupf.).
-— 11. Proč jsi se, příteli, neuvaroval (oavěre, akt. ind. pf.) tohoto
nebezpečenstvi? -— 13. Zákony (o to) jest postaráno (cavěre,
passiv. ind. pf.), aby nikdo nikomu neškodil. —-=19. Císař Augustus
přál (byl přizniv) (favěre, akt. ind. pf.) básníkům a umělcům. ——

20. Jest známo, že řečník Markus Tullius Cicero stranil politické
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straně Pompeiově (byl příznivcem, přívržencem politické strany
Pompeiovy) (favěre, akt. inf. př.). — 21. Numa Pompilius předvídal,
že bohové mu budou milostivi (fa/věre, akt. infin. fut.). — 22. Kdo
pomohl (iuváre, akt ind. plqupf.) nevděčníku, svými prsy ohřál
(fověre, akt. ind. pf.) hada. -— 23. Katilinu nedojaly (mověre, akt.
ind. pf.) ani strach lidu, ani nenávist všech řádných občanů
(: vlastenců), ani obličeje &tváře senátorů. — 24. Výzvědné hlídky
oznámily Caesarovi, že se Helvetiové hnuli (mověre, akt. inf. př.)
táborem. ——
25. Kroisos, hodlaje se pustiti (maje v úmyslu se pustiti)
(mověre, akt. partic. fut.) do války s Kyrem, otázal se o radu
Apollina. ——ze. Pohromou vlasti velice jsme byli dojati (commo
věre, passiv. ind. pt.). — 21. Víme, že Sallustius byl vyloučen (mo
věre, passiv. inf. př.) ze senátu. — 28. Kéž byste byli bývali pohnuti
(kéž byste se byli dali pohnouti) (mověre, passiv. konj. plqupf.)
utrpením oněch mužů! ——
20. Žáci, jejichž špatné mravy (byly)
uškodily (nocére, akt. ind. plqupf.) ostatnim žákům, byli vyloučeni
(removére, passiv. ind. pt.) ze školy. — 30. Čteme, že Athéňané,
(byvše) povzbuzeni (permověre, passiv. partic. pí.) radou samo
jediného Themistoklea, vystavěli loďstvo o dvou stech lodi. ——
31.
Myslím, že vzbudiš (mověre, akt. inf. fut.) krutou nenávist svými
slovy. — 32. Vím, že se dáš pohnouti (že budeš pohnut) (commo
věre, passiv. inf. fut.) sliby přátel, abys jim pomohl (konj. prés.). -—
33. Orfeus, známý starověký básník, svým zpěvem zkrotil (mulcěre,
akt. ind. pí.) šelmy. — 34. Konsul zaslíbil (vověre, akt. ind. pt.)
bohům chrám pro vítězství. — 35. Dočitáme se, že od mnohých
vojevůdců v bitvách byly zaslíbeny (vově're, passiv. inf. pf.) chrámy
bohům za spásu vlasti. ——
36. Daidalos hořce oplakal (děflěre, akt.
ind. př.) smrt syna Ikara a proklel (děvooěre, akt. ind. pf.) své
umění, které bylo (esse, ind. plqupf.) onomu (t. ]. Ikarovi) k zá
hubě. -— 31. Jest známo, že se u Římanů vlastenci zaslíbili v obět
(sě děvooěre, akt. inf. př.) podzemním bohům za blaho vlasti. —
33. Po celou noc jsme seděli (seděre, aktiv. ind. pr.) v zahradě. —
39. Zdali jest pravda, že jste seděli (seděre, akt. inf. pr.) po celou
noc v zahradě? — 40. Caesar oblehl (obsidére, akt. ind. př.) město
Gergovii velikým vojskem. — 41. Řekové dobyli (expugnáre, akt.
ind. pt.) a zničili (délére, akt. ind. pt.) požárem Troji obléhanou
(obsiděre, passiv. partic. pt.) deset let. — 42. Římští konsulové po
spišili s vojskem do Umbrie obklíčit (circumseděre, supinum) ne
přátelské branné zástupy. —- 43. Helvetiové se vystěhovali z toho
území, které předtím měli v moci (měli v držení) (possiděre, akt.
ind. plqupf.) po mnoho let. — 44. Starodávní (starověcí lidé) se
domnívali, že nikdo ze smrtelníků neměl (possiděre, akt. inf. pt.)
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většího bohatství než Kroisos. — 45. Viděl jsem (uviděl, spatřil
jsem) (vidére, akt. ind. př.) tvého bratra v městě. '— 46. Byli by
chom viděli (akt. konj. plqupf.) nepřátelské vojsko, kdyby bylo
slunce svítilo (lúcěre, akt. konj. plqupf.). — 41. Otec tohoto krále
měl obydlí v Římě a často tam byl spatřen (viděre, passiv. ind. pr.).
——
48. Themistokles záviděl (inviděre, akt. ind. pf.) Miltiadově slávě
(záviděl slávu Miltiadovi). — 49. Caesar se postaral (próm'děre,
akt. ind. př.) 0 vše, co bylo nezbytné pro lodní potřebu. — 50. Do
mníváme se, že mnozí záviděli (inviděre, aktiv. inf. př.) legionářům
slávu; vždy totiž se závidělo (passiv. indik. pí.) těm, kteří vynikli
(maestáre, akt. ind. pf.) slávou nad jiné. — 51. Věděli jsme, že oheň
hořícího háje bude viděn (vidére, passiv. inf. int.) s pevniny. —
52. Hodlaje tě viděti (maje v úmyslu tě viděti) (viděre, akt. partic.
fut.) přijdu zítra do Říma. — 53. Protože tribunové lidu viděli (zpo
zorovali, uznamenali) (vidére, akt. ind. plqupf.), že mínění Caesa
rových nepřátel nabylo vrchu (praevalěre, akt. inf. pt.), ihned ho
zpravili (docěre, akt. ind. pf.) o stavu městských záležitostí. —
54. Cicero pravi: »Kolikrát já jsem spatřil (Vlára, akt. ind. pf.)

básníka Archiu přednášeti (: že, jak básník Archias přednáší) ve
liký počet veršů spatrak — 55. Kéž byste se byli postarali (provi
děre, akt. konj. plqupf.) v mládí o stáří! (Jsouce starci :) ve stáří
byste byli (carěre, akt. konj. impf.) bez starostí. -—

Slovesa II. konjugace.
Stupnice sloves. 4—Dodatky.
(Ke str. 463.)
I.
(54.)
(56.)
(57.)
——

oppleó, ére, opplěvi, opplětum, naplniti;
percieó, ěre, —, percitus, pobouřiti;
exhibeó, ěre, exhibui, exhibitum, opatřiti, prokazovati;
perhibcó, ěre, perhibui, perhibitum, podávati; uváděti, říci;
posthabeó, ěre, posthabui, posthabitum, nevážiti si;
_ redhibeó, ěre, redhibui, redhibitum, vrátiti (koupenou věc);
__ oohibeó, ěre, cohibui, cohžbitum, držeti pohromadě;
__ diribeó, ěre, diribui, diribžtum, tříditi;
(58.) praemoneó, ěre, praemonuž, praemam'tum, (napřed) připomí

nati;

__ prómoneó, ěre, prómonui, prómom'tum, varovati;
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(61.) roticoó, ěre, ratio—ui,—, odmlčeti se;
(62.) absterreó, éra, absterrui, absterrótum, odstrašovati ;

conterrěre, poděsiti; exterrére, vyplašiti; próterrěre, za
plašiti;
(67.) abhorreó, ěre, abhorrui, —, hroziti se, míti v ošklivosti;
inhorreó, ěre, (mnm-mi), —, čniti, trčeti;
(70.) ěmereó, ére, čmerui, ěmeritum, zasloužiti si, vysloužiti si;
děmerěre, získati si, zavázati si; prómerére, zasluhovati;
commerěre, zaviniti, proviniti se;
(72.) ěniteč, ěre, ěwitui, —, skviti se, vynikati; internitěre, pro
kmitávati, prosvitati; praenitěre, skviti Se, lesknouti se;
(73.) adoleó, ěre, adolěvi, —, přinášeti zápalnou obět;
redoleó, ěre, redolui, —, šiřiti vůni, voněti;
(76.) absorbeó, e're, absorbuž, —, spolknouti, pohltiti;

exsorběre,
vysrknouti, vssátl;

porvigeó, ěre, pervigui, —, silně bujeti;
(87.) obiacoó, ére, obúwuí, —, ležeti (před něčim);
(88.) oompároó, ěre, oompárui, —, ukazovati se;
(90.) perdocoó, ěre, perdocuí, perdoctum, (dokonale) naučiti, vy
učiti; praedocére, napřed učiti ;
(91.) attinoó, ěre, attinuí, -—, držeti, zadržovati; dětiněre, zdržo

(CO.)

vati, zadržovati; distiněre, oddělovatí;
(92.) admisceó, ěre, admiscuí, admiwtum, přiměšovati, přidávati;

(94.)
_—

(97.)
(99.)
(100.)

commiscěre, smísiti, smichati; immiscěre, přimisiti; inter
mz'scěre, přimísiti, vmísiti; permiscěre, smichati; remi
scěre, smisiti;
aocěnsoó, ěre, —, accěnws, přidělovati;
porcěnseó, ěre, percěnsuí, —, přehlížeti;
praocaveó, ěre, praecávž, praecautum, chrániti, stříci;
refovoó, ěre, refóvi, refótum, opět zahřátí;
děmoveó, ěre, děmóvi, děmótum, odháněti, odstraňovati; dí
mověre, rozdělovati; ěmooěre, odstraniti; sěmověre, vzdá—
liti, odloučiti; submovére, vzdáliti, odstraniti; tránsmověre,
přesaditi, přeložiti;
děsideó, ěre, děsědž, —, nečinně seděti, býti nečinný;
ínsidoó, ěre, insédi, insessum, seděti, pevně tkvíti;
persedeó, ěre, persédi, persessum, nepřetržitě seděti;
praosideó, ěre, praesědi, praesessum, chrániti;
resideč, ě're, resě z, —, zůstati seděti;
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(103.) pervldoó, ěre, pen—vidi,pervisum, prohližeti, praeviděre, dříve
viděti;
subinvideó, ě're, —, subi/nvims, poněkud záviděti;
(104.) admordeó, ěre, (admomordi), admorswm, nahryznouti, na.

hlodati;
remordeó, ěre, _, remorsúm, navzájem kousnouti; znepo
kojovati;

(106.) dětondoó, ěre, dětondí, dětómmm, ostřihati;

attondeó, črc, attondi, attómum, přistřmovati;
(107.) praependeó, ěre, praependz, —, vpředu dolů visetl;
própendeó, ěre, própendí, (própěnsum), míti převahu;
(107.) adaugeč, ěre, adam—í,adauctum, zveličovati, rozmnožovati;
(110.) oontorqueó, ěre, contorsí, contortum, otáčeti, obraceti; dětorr

(113.)

(114.)

(115.)
(117.)
(118.)
(120.)
(122.)
(123.)

_.

(128.)

130.
131.
132.
133.
134.

quěre, otáčeti, odvraceti; distorquěre, kroutiti, točiti; m:
torquěre, vykroutiti; intorquěre, vtočiti, vplésti; obtor
quěre, zakroutiti; retorquěre, zpět otočiti, obrátiti;
affulgoó, ěre, affulsí, -—,zazářiti; effulgěre, zablesknouti se,
zaskviti se; offulgěre, vstříc zasvitnouti; praefulgěre, třpy
titi se; refulgěre, lesknouti se, třpytiti se;
ělůoeó, ěre, ělúxi, _, zasvi-tnouti, zářiti; interlúcěre, prosví
tati; perlúcěre, prosvitati; praelúcěre, svítit! vpřed; rela
cěre, zářiti, svititi; sublúcěre, skviti se;
ělůgeó, ěre, ělúxí, — dotruchliti, odložiti smutek;
romuleeó, ěre, remuLsí, remulsum, schlipiti;
subrideó, ěre, subrisi, —, usmívati se;
dětergeč, ěre, dětersí, dětersum, stirati, utirati; extergěre,
vytřiti; pertargěre, utřiti, otřiti;
pormaneó, črc, pav—mami,pennámúrus, setrvati;
ad-haereó, ěre, adhaesi, adhaesum, viseti, lpěti;
oohaereó, ěre, cohaesi, —, souviseti;
praopolleó, ěre, praepolI/ui, —, býti přemoený.

II.
aceó, ěre, ( acuž), —, býti kyselý;
audeó, ěre, ausus sum, odvažovati se;
calleó, ěre, calluž, —, býti zkušený;
eandeó, ěre, candui, —, skvíti se;
cáneó, ěre, cánwi, —, býti bělošedý, bělavý, šedý;
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135.
136.
137.
138.

decet, ěre, decuit, —, sluší se, hodí se;
dědecet, ěre, dědecuit, —, nesluší se;
děnseó, ěre, —, ( děnsětus), zhušťovati;
gaudeó, ěre, gávžsus sum, radovati se;
pergaudeó, ěre, pergávžsus sum, velice se radovati;
139. langueó, Zanguěre, languž, —, býti malátný;
140. libet, ěre, libuit, libžtum est, líbí se, jest libo;
collibet, ěre, collžbuit, collibitum est, líbí se, jest libo;
141. liqueó, ěre, liqui nebo licuž, —, býti průhledný, jasný;

_

lubet = libet;

142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.

marceó, ěre, marcuí, —, býti zvadlý, ochablý;
neó, něre, něv'i, nětum, přístí;
paenitet, ěre, paem'tuit, želeti, pykati;
palleó, ěre, panui, —, býti bledý;
paveó, ěre, páví, —, strachovati se;
piget mě, ěre, piguit, —, mrzi mě;
pudet mě, ěre, puduit, (puditum est), stydím se;
půteó, ěre, putuž, —, páchnouti;
rigeó, ěre, rigui, —, býti tuhý, ztuhlý;
scateó, ěre, scatui, -—,vyvírati, prýštiti;
soleó, ěre, solžtus sum, míti ve zvyku;
sordeó, ěre, sorduž, —, býti špinavý;
strídeó, ěre, stridž, —, syčeti, svištěti;
taedet mě, ěre, taeduit, (pertaesum est), hnusí se mi;
pertaedet, ěre, partaesum est, hnusí se mi;
156. turgeó, črc, tursi, —, býti naduřelý;
157. vireó, ěre, viruž, — zelenati se, býti zelený.

III. Bez perfekta a bez supina:
(116.) adurgěre, přitisknouti; (78.) ástupěre, žasnouti; (110.)
attorquěre, točiti, mávati; (87.) circumiacěre, ležeti kolem, vůkol;
(114.) collúcěre, se všech stran zářiti, svititi; (90.) dědocěre, odna
učovati; (117.) děmulcěre, hladlti; (107.) děpenděre, viseti, splývatl;
(114.) dílúcěre, býti jasný, býti najevě; (108.) exaugěre, značně roz
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množiti; (87.) žnteriacěre, ležeti (mezi něčim); (54.) [pleó, plěre,
plniti]; (90.) pródocě're, hlásati, kazati; (96.) refervěre, vřítí, ky
pěti; (76.) resorběre, opět pohlcovati, polykati; (79.) sub'ťimě're,
trochu se báti; (116.) suburgěre, těsně přihnati;
15s. alběre, býti bílý; 159. clárěre, zářiti, skvíti se; 160. clauděre,
kulhati; 161. cluěre, slouti, míti dobrou pověst; 162. flaccěre, býti
ochablý; 163. flávěre, býti žlutý, žlutavý; 164. foetěre, páchnouti;
165. fronděre, míti listí, zelenati se; 166. heběre, býti tupý; 161.
húměre, býti vlhký; 168. infrendére, zaskřipěti; 160. lactěre, ssáti,
chovati v sobě mléko, mízu; 110. macěre, býti hubený; 111. nigrěre,
býti černý; 112. reniděre, skviti se; 113. ruběre, býti červený, rditi
se; 114. squalěre, býti drsný, špinavý; 115, táběre, mokvati, chřad
nouti; 116. tepěre, býti teplý, vlahý; 111. tuměre, dmoutl se; 113.
věgěre, uvaděti v pohyb.

47. HODINA.
Slovesa třetí konjugace.
Kmen perfektní.
Kmen supinový.
Zopakujte, co bylo pověděnoo perfektním

řeníindikativu

aktivního

perfekta

kmeni &.o tvo

v I. díletétoučeb

nice na str. 212 až 217, v tomto II. díle této učebnice na str. 424 .a
453 a násl.,

o supinu

v tomto II. díle této učebnice na str. 79 až 84 a na

str. 456anásl.,

o indikativu

plusquamperfekta

v tomtoII. díle

této učebnice na str. 28 až 31, 50, 113 až 114,

o indikativu

futura

II. vtomto II. díletéto učebnicena

str. 57 až 59, 64, 125 až 127,

o konjunktivu

nastr. 213 až221,

perfekta

v tomtoII. díletéto učebnice

o konjunktivu plusquamperfekta
o aktivnímbudoucím participiu
o aktivníma passivnímperfektním

38732392,

nastr.221až230,

na str. 382až 384,
infinitivu
na str.

oaktivnímapassivnímbudoucím infinitivu

82420!
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——

na str. 413

V tomto úvodním článku jem povšechně vždy několika příklady
ukaži, v kolik skupin lze rozděliti slovesa třetí konjugace podle tvaru
perfektního kmene a v kolik skupin podle tvaru supina.
V této učebnici jsou sestavena slovesa třetí konjugace podle tvaru
perfektního kmcne v tyto skupiny:

| Kmen perfektní.

|

1. skupina: Perfektum se znakem »-s-<<.

2. skupina: Jednoduché perfektum. Perfektní Men buď je roven
présentnimu kmeni nezměněnému nebo présentnímu kmeni, jehož
kmenová samohláska jest prodloužena, nebo présentnímu kmeni, je
hož kmenová. samohláska jest změněna.
3. skupina: Perfektum se znakem »-v-<.
4. skupina: Perfektum (1. osoba sing. aktiv. indik. perf.) v >>-ul<.
5. skupina: Zdvojené (reduplikované) perfektum.
6. skupina: Do samostatné skupiny jsem zařadil slovesa v Mb,
-ere<<(podle vzoru »capió, capereq), třebaže tato slovesa podle tvaru
perfektního kmene měla býti zařaděna do některé z předcházejících
skupin.
Mimo tyto skupiny jsem položil t. zv. »slovesa počína/vá (verba,
incohátívaM. Jsou to slovesa třetí konjugace, která. označují po—
čatek děje (a potom jeho průběh) a jsou vyznačena v tvarech pré
sentního systému vloženou skupinou >>-sc-<<
před koncovkou; na př.:
íwveteráscó, horrěscó, obdormíscó, ěváněscó &.j.

1. skupina. Perfektum se znakem »-s-<<.
-o + 3: x; dic—cre— (díc-s-i:) dix-l _ perf. kmen dix-;
-g + 3: x; reg-cre —-(rěg-s-í :) rex-I —-perf. kmen Těm-;
-qu + s: x; ooqu-ere — (coqu-s-í:) oox-l — perf. kmen coat-;

-h + 8: x; trah-ere -- (tráh—s-i
:) tráx-í — perf. kmen trám-;
-b + s: ps; scrib-e-re— (scrib-s-í:) scnps-l—perf. kmen scrizps-;
-p + s=ps; carp-era —-(carp-s-i :) carps-l —perf. kmen cams-,
-d + s=s;
-d + 3:83;

laed-ere ——(laed-s-í :)
cěd-ere ——(ced—s-í:)

laes—I_ perf. kmen luca—;
cess-í — perf. kmen 0888-;

-t + 8:88; —g+ 8:3; a,j.
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i2.skupina.Jednoduché perfektum.
Aktivní présentni
infinitiv:
děfendoro
mlnuero

Présentni
kmen:

Aktivní perfektni
indikativ:

děfandměnulegag-

lesen
agero

Perfektni

děfond-l ;
mlnu-I ;
Iňa-l ;
ěg-i;

kmen:
defend

minu.

lěg
ég

3. skupina. Perfektum se znakem »-v-<<.
orěsoó, ere -—indik. perf. crěvi — perf. kmen crew-;
potě, ere -— indik. perf. petíví -— perf. kmen pami-;
sinó, cre — indik. perf. slvl — perf. kmen sín-;
spamů, cre — indik. perf. sprěvl ——
perf. kmen správ-.

'

4. skupina.. Perfektum

v >>-uí<<.,

ooló, are i— indik. perf. colu! — perf. kmen colu-;
cónsuló, are — indik. perf. oónsulut ——
perf. kmen cónsulu-.

, 5. skupina. Reduplikované perfektum. |
Aktiv. prés.
infinitiv:
tendero
currero
pungoro

Aktiv. indik.
perfekta:
tetemii
cucurrí
pupugi

Reduplikovaný perf.
kmen:
te-tend- ;
cu-curr- ;
pu-pus- ;

poscero

130170801

DO'DOSG';

discere

didicí

di—dio—
;

pendere

pe-pendí

pe-pend ;

složená. slovesa. obyčejně pozbývají reduplikace (zdvojky), na př.:
contendoro
|
contendi
oon-tend- ;
děcidero

děddi

Impellero

impulí

dě—cid;

|

Im-pul- ;

ale některé. složená. slovesa. bud' podržuji reduplikaci (zdvojku),
nebo mají oba tvary, reduplikovaný (zdvojený) tvar i neredupliko
vaný (nezdvojený) tvar; na. př.:
—544-—

accurrere

accucurri
accurri

ac-cu-curr-,
ac-curr-;

exposcere

expoposci

ex-po-posc-.

|

,_

' 6. skupina. Slovesa v »-io, -ere<<. !
fació, ere — perf. indik. fěcí — perf. kmen fěc-;
cónspició, ere ——
perf. indik. cónspěxí ——
perf. kmen cón-spěx- ;
cupič, ere — perf. indik. cupivi ——
perf. kmen maziv-;

rapió, ere — perf. indik. rapuí — perf. kmen rapu-.

Supinum. — Aktivní budoucí—
participium.
Supinum sloves třetí konjugace se končí v:
-tum, na př.: carpere -— carptum; scríbere -—scriptum; legere ——
léctum; trahere — tractum; coquere — coctum; dicere ——
dictum,
-sum, na př.: laedere — laesum; fígere — fixum (vzniklo z fig

sum); spargere — sparsum; pellere — pulsum;
-itum, na př.: gignere — genitum; pónere — positum; incumbere —
incubitum.
:|:

Některá. slovesa třetí konjugace sice supina nemají, ale mají
činné budoucí participium (participium futúri (zatim); jsou to na
př. tato slovesa:
parcere -— parsúrus;

vivere ——victúrus;

cadere ——cásúrus;

quiěscere ——quiětúrus.

Sloveso »pa-rió, parere<< má. vedle supina »partum<< aktivni bu
doucí participium >>paritúrus<<.

*
Mnoho sloves třetí konjugace nemá supina, jak zvite ze stupnic
sloves dále uvedených; tak na př.: fugió, arguó, metuó, adrnuó, ruó,
spuó, scandó, visó, canó, falló,

poscó, disc—ó&.j.

'

Některá slovesa třetí konjugace nevytvořují ani perfekta ani su
pina, na př.: angere, furere, plectere, vergere a j.
Některá. slovesa nevytvořují tvarů, jež tvoříme z perfektního
kmene, protože jsou bez perfektního kmene; na př.: metere, pectere,
verrere, ěverrere.
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Časování sloves třetí konjugace.
Perfektum, plusquamperfektum,
futurum II.
Vzory: carpó, ere; capió, ere.
Vzor:
carpó,
ere;
capió, ere;

|

Perfektni
carps-kmen:

cěp-

Supí'num:
carptum;
captum.

*

Indicátívus
-a, -0 jsem; cěpí :

perfectí actíví: carpsi: utrhl,
vzal, -a, -0 jsem; dobyl, -a, -0 jsem.

Sg. 1. carpsi, cěpi;

(-í)
(-isti)
(-it)

2. carpsistí, cěpisti;
3. carpsit, cěpit;
Pl. 1. carp-Simms, cěm'mus;

(-imus)

2. carpsistis, cěpistis;
3. carpsěmnt, cěpěmnt.

(-isti8)
(-ěrunt)

*

Indicátívus plůsquamperfectí áctíví
(str. 28, 31) : carpseram :: byl (a, -0) jsem utrhl, (-a, -o) ;
cěperam : byl (-a, -a) jsem vzal, (-a, -o) ; byl (-a, -0)
jsem dobyl, (-a, -o).
Sg. 1. carpserwm, cěperam;

(-eram)

2. carpserás, cěperás;
3. carpserat, cěperat;
Pl. 1. carpserámus, cěperámus;
2. carpserátis, céperátis;
3. camera/nt, cěperant.

(wás)
(-orat)
(wrámus)
(-erátis)
(-orant)

*
Indicátivus
[cum] carpseró :

futůr'í II. áctív'í (str. 57,60):

vezmu, [až] dobudu.

[až] utrhnu; [cum] cěperó :
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[až]

Sg. 1. carpseró, cěperó;
2. carpse'r—is,cěperis;

3.
Pl 1.
2.
3.

carpser'it, cěperit;
carpserimus, cěperimus;
carpseritžs, cěporžtt's;
carpserm-t, cěperi'nt.

barů)
(-oris)

(-erit)
(-erimus)
('oritis)
(-orint)

*
Coniůnctivus perfectí

áctiví (str. 213):

carpsem'm:: ať jsem utrhl, -a, -o; cěperz'm: ať jsem vzal,
-a, -o; ať jsem dobyl, -a, -o.
Sg. 1. carpserim, cěperim;
2. carmen—is, cěperis;

3.
Pl. 1.
2.
3.

carpserit, cěperit;
carpserimms, cěperžmus;
carpseržtis, cěperitis;
carpserint, cěperint.

(-erim)
(-eris)

(-orit)
(-orimus)
(-eritis)
(-orint)

Coniůnctívus plůsquamperfectí áctívi
(str. 222) : carpsissem : byl (-a, -o) bych utrhl, (-a, -o) ;
cěpžssem “= byl (-a, -o) bych vzal, (-a, -o) ; byl (-a, -o)'
bych dobyl, (-a, -o).
Sg. 1.
2.
3.
Pl. 1.
2.
3.

carpsissem, cěpissem;
carpsissés, cěpissěs;
carpsisset, cěpisset;
carps-íssěmus, cěpz'ssčmus;
ca/rpsissětis, cěpissěm;
carpsissent, cěpissent.

Infínítívus perfectí

(-issem)
(-issěs)
(-isset)
(-issěmus)
Hesětis)
(-issont)

áctívi

(str. 387):

(-isse).
carpsisse :

že jsem utrhl, -a.,-0; že jsi utrhl, -a, —o;atd.;
(viz str. 887);
cěpisse=2e jsem vzal, dobyl, -a., -0; že jsi vzal, dobyl, -a, -o; atd;
(viz str. 887).

Participium perfectí passiví (str.82):
carptus, carpta, carptnm:

utržen, -a, -o; utržený, -á, -é; byv utržen,
byvši utržena, byvši utrženo;
captus, capta, captnmzvzat,
dobyt, -a., -o; vzatý, dobytý; -á., -é;
byv vzat, dobyt; byvši vzata, dobyta; byvši vzato, dobyto.

*

Indicát'ívus perfectí passíví (str.100):
carptus, a, um sum, atd.; [časujte jako: wudátus, (-a, -um) sum,

str. 99,100];= byl (-a.,-0) jsem utržen,

(-a, -o);

captus, a, um sum, atd.; [časujte jako: laudátus, (-a„ -um) sum, str.

99,100]= byl (-a,-0) jsem vzat, dobyt, (-a, -o).

*

Indicátivus plůsquamperfecti passív'í

(str. 114) :

carptus, a, um eram, atd.; [časujte jako: laudátus, (-a, -um) emm,
str. 114] ; : b yl (-a, -o) js e m u t r ž e n, (-a.,-o) [dí-íve,
předtím, než se stal děj věty řídicí nebo věty sousednn;
captus, a, um eram, atd.; [časujte jako: laudátus, (-a, dum) eram,

str. 114];=by1 (-a,-0) jsem vzat, dobyt, (-a,-o)
[dí—ive,předtím, než se stal děj věty řídicí nebo věty sou

sedníJ.

*

In-dicátivus futůrí

H. passívi

(str. 126):

[cum] oarptus, a, um eró, atd.; [časujte jako: laxwdátus,(-a, -um)

eró, str. 126];: [až] budu utržen,

-a.,-o, [t. j. budu

ntržen dříve, než se stane, co vyslovuje věta řídicí nebo

jiná věta sousednn;
[cum] mptus, a, um eró, atd.; [ča.sujte jako: landátus, (—a„-um) eró,

str. 126];=[až] budu vzat, dobyt, -a.,-o, [t. j. budu
vzat, dobyt dříve, než se stane, co vyslovuje věta řídicí
nebo jiná věta sonseďni].

*

Coniůnctivus perfectí passíví (str.215):
oarptus, a„ wm sim, atd.; [časujte jako: laudátus, (-a, -um) s—im,
str.

215];=ať jsem byl (-a.,l-o) utržen,

(-a, -o);

captus, a, wm sim, atd.; [časujte jako: laudátus, (-a, -wm) sim, str.

215];=a.ť jsem byl (-a.,-o)vzat, dobyt, (-a,-o).
**
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Coniůnctívus plůsquamperfectí passíví
(str. 225):

carptus, a, um essem, atd.;

[časujte jako: laudátus, a, wm essem,

str. 225];: byl (—a,
-o) bych býval (-a,-o) utržen,

(-a, -0);
captus, a, um essem, atd.; [časujte jako: laudátus, a, um essem, str.

225];zbyl

(-a,-o) bych býval (-a,-o) vzat, do

byt, (-a, -o).

Infinitívus

*

perfectí passíví (str.391):

carptum (carptam, carptum ) esse,
carptós (carptáS, carpta) esse,
captum (captam, ca/ptum) esse,
captós (captás, capta) esse,

Participium

: že jsem byl (-a, -o) utržen,
)
(—a,-o); atd.;
\ :. že jsem byl (-a, -o) vzat,
,)
dobyt, '(-a, —o);atd.

*
futůri áctíví (str.383):

oarptůrus, -úra, -ůrum,
hodlaje, -íc, -íc
v úmyslu maje, -íc, -íc
trhati,
chtěje, -íc, -íc
utrhnoutl;
hodlající, mající v úmyslu,
chtějící
captůrus, -úra„ -úmm : hodlaje (maje v íunyslu, chtěje, hodlající,
mající v úmyslu, chtějící) vzíti, dobýti, atd.

*

Infinitivus

futůr'í

áctivi (str.413,414):

“"ptťmf'" (mms,
(Ž“Íam'fumm)
carpturos
-ura) esse,“se' ; : že budutrhati; že utrhnu; atd.,
captůrum Hiram, 41mm) esse, ' :: že budu bráti; že vezmu;
captůrčs (Jiní—9,—úra) esse,

Infinitivus
carptum iri=že

*

futůri

že dobudu; atd.

passivi' (str.419):

budu trhan, utržen, (-a, .o), že budeš trhan, utržen,

(-a, -o), atd.;
.
captum írí= že budu vzat, dobyt. (-a, -o), že budeš vzat, dobyt,
(-a, -o), atd.
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48. HODINA.
__S_lovesa.
III. konjugace.

Stupnice sloves.

První skupina:
Perfektum se znakem »-s-<<.

179.carpó, carpere, carpsí, carptum, trhati ;

d č c e 7 p 6, cre, děcerpsi, děcerptum, utrhnouti;
d i s a e 7 p 6, ere, discerpsi, discerptum, roztrhávati;
e a:c e 1'p 6, are, excerpsi, excerptum, vynímati, vybírati;

concerpe're,

roztrhati; praecerpere,

napředtrhati,
ubírati;

180. clepó, clepere, clepsi, cleptum, krásti;
181. nůbó, nůbere, nůpsi, nůptum, vdávati se;

in n a b 6, ere, innúpsi, innúptum, provdati se;
o bn &b 6, are, obnúpsí, obnůptum, zahaliti, pokrýti;
d ěn 11b e r e, provdávati se; č n a b e r e, vyvdati se;

182. rěpó, rěpere, 'rěpsž, (rěptum ), lézti;
(?r č p 6, are, ěrěpsi, érěptum, vylézati;

ir r č p 6, cre, irrěpsi, ir'rěptúrus, vlézti;
o b 7 ěp ó, era, obrěpsi, (obréptum), Vpližiti se;
a Tr &p 6 r e, adrěpere (bez supina), přilézati; corrěpere (bez
sup.), zalézti (někam) ; děrěpe'i'e (bez sup.) ; prórěpere (bez
sup), vylézati; subrěpere_(surrěpere ) (bez sup.), tajně se
vpližiti;

183. scn'bó, scribere, scripsž, scr'iptum, psáti;
c 6 n s o r ?.b 6, cre, cómcripsí, cónscriptum, sepisovati;
(1č 8 c 1-5 b 6, era, děscripsi, děscriptum, popisovati, (vy)líčiti;

in 8 o r %b 6, cre, inscripsi, inscríptum, napsati, vepsati;
p 3 r .so r 5b 6, era, perscrípsí, perscriptum, vypsati, popsat?,
p r a e 8 c r 5b 6, cm, praescrípsi, praescriptwm, nadpisovati;
nařizovati;
p r 6 3 o r i b 6, cre, próscržps'i, próscriptum, vyhlašovati,
dávati do klatby;

áscrib ere, adscrí bere, připsati; circumscríbere,vy—
meziti; exscribere, opsati; postscribere, napsati (pod něco,
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na. něco);

rescribere, odepsati,

písemně odpověděti; sub—

scribere, podepsati, připsati; tránscribere, přepisovati, opi
sovati;

184. sculpó, sculpere, sculps'i, sculptum, rýti, vydlabávati;

6 xs 0 u Zp 6, cre, exsculpsí, exsculptum, vydlabati, vyřezati;
in 3 c u Zp 6, ere, insculpsi, insculptum, vtesati, vrýti;

185. serpó, serpere, serps'i, —, plaziti se;

.

186.dícó, dicere, dixi, dictum, říkati, praviti;

a b d i c 6, cm, abdixi, abdictum, odřici, nedovolovati;
c o n d i c 6, cre, cond'zxi, condictum, smluviti;
ě d i c 6, cm, ěd'ui, ědict-um, vyhlašovati, nařizovati;
in d i c 6, ore, indimi, indictum, oznamovati;
i n t e r d i c 6, ere, interd'wí, in-terdictum, zapovídati;
a d d i c e r e, přiřknouti, přisouditi; oontrádicere, mluviti proti,
odporovati; praedicere, předpovídati; pródicere, určití lhůtu;

187. důcó, důcere, důxi, ductum, vésti;
a b d a c 6, ere, abdúxi, abductum, odváděti;
a d d a c 6, ere, addůwi, adductum, přiváděti;
d ě d 11c 6, ere, dědůxi, děductum, sváděti, odváděti;
d i d a c 6, cm, didúxi, diductum, rozváděti;
ě d 12c 6, ere, ědúmi, ěd/uctum, VyVáděti;

in d 11c 6, ere, iMúxi, inductum, uvésti, zavésti;
o b d 11c 6, ere, obdúxi, obductum, potáhnouti;
p 6 r d 11c o, ere, perdúxi, perductwm, dovésti, přivésti;
p r 6 d 12c 6, ere, prodala-i, móductum, vyváděti;
re dů c 6, cre, radami, reductum, zpět vésti, zavésti;
t r á d a c 6, cre, trádůxi, tráductum, převáděti, přepravovati;
c i r a u m d 11c e r e, vésti okolo; condúcere, sváděti dohro
mady; intródúcere, uvésti dovnitř; praedúcere, vésti (před
něčim); sědúcere, odvésti stranou, odloučiti; subdúcere, vy

táhnouti (do výše);

.

188. [fligó, flžgere, flixi, flictum, udeřiti;]
a ! f 1i g 6, ere, afflixi, afflictum, tlouci, biti (do něčeho);
06 n flí g 6, era, cónflia'i, cónflictum, srážeti se, sváděti boj;

in ili g 6, cre, inflixi, inflictum, vraziti, naraziti;
prófligó, prófligáre, prófligáví, prófligátum, poraziti;
(1. konjugace!);
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189. regó, regere, Těmi,Těctum, říditi;

arrž g 6, (adrigó), ere, arrěaci, arréctum, vztyčiti, vzpřimiti;
c o r r i g 6, ere, corrěxi, corrěctum, opravovati;
d %rig 6, cm, džrěaci, dirěctum, řiditi, mířiti;
ě r i g 6, era, éréací, ěrěctwm, vztyčiti, vzpřimiti;

p e r g 6, cre, perréwí, perréctum, [pergó z per-regó], pokra
čovati;
p o r r žg 6, ere, porrěxí, porrěctum, vztahovati;
s u 7 g 6, ere, surrěxž, surréctum, [surgó ze sub-regóL vstávati;
a s s u r g 6, (adsurgó), ere, assurrěxí, assurrěctum, zdvihati
se, vstávati;
c 6 n s u r g 6, ere, cónsurrěxí, cónsurrěctum, vstávati; po

exsur

vstati;
g 6, ere, cxsurrěxí, exsurrěctum, zdvihnouti se, po
vstati;

e a:p o ?“ri g 6, ere, exporre'xi, exporrěctum, úplně roztáhnouti;
in 3 u r g 6, ere, insurréxž, insurrěctum, vztyčiti se, povstati;

r e s u r g 6, ere, resurrěxi, resurrěctum, opět povstati;

190. tegó, tegere, těxi, těctum, krýti;
d ě t e g 6, cre, dětěxí, détěctum, odkrývati;
o b te g 6, ere, obtěaň, obtěctum, zakrýti, skrýti;
p r 6 t e g 6, ere, prótěac'i,prótčctum, zakrývati, chrániti;
c o n t e g e r e, pokrývati; retegere, odkrýti; integere, pokrýti;
*

191. cing'ó, cingere, cžnxi, cinctum, obkličovati, opásávati;

a c c i n g 6, ere, accinati, accžnctum, opásati, ozbrojiti, opatřiti;
s u c c i n g 6, cm, succžnxž, succinctum, podpásati, opásati;

in ci n g e r e, opásati, ovinouti; praecingere, opásati;
'
recingere rozvázati, uvolniti;

192. iungó, iungere, iůnxž, žímctum, spojovati;

a d i u n g 6, ere, adiúnací, adíúnctum, připojovati;
c o n i u n g 6, ere, coniůnxi, com'ůnctum, spojovati;
d i s i u n g 6, cm, disiůnxi, disiúnctum, rozdělovati, oddalovati;
s č i u n g 6, ere, sěžúnxi, sěiůnctum, odloučiti;
a b i u n g e r e, odloučiti; iniungere, připojiti; submngere, při

pojovati; interiungere, spojiti; dťiungere, vypřahati;

193. [stinguó, stinguere, —, -—,uhasiti, zhasiti;]

d i s t i n g u 6, ere, distinxi, džstinctum, rozlišovati:
e a:s tin g u 6, ere, exstinxi, exstžnctum, hasiti, uhasiti;
in 3 ti n g u 6, am, instínxi, 'instžnctum, podněcovati:
r e s t i n g u 6, cre, restínaň, restinctum, uhasiti;
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194.tingó, tingere, tinxž, tinctum, namáčeti;
žn t i n g 6, cre, intimní, intinctum, namočiti;

195.ungó, (unguó), ungere, (unguere),

ůnxi, ůnctum,
mastiti, mazati;

i n u n g 6, ere, inúnmí, im'mctum, namazati;
p 8 r u n g 6, cre, perúnxž, perůnctum, namazati, natříti;
*

196.fingó, fingere, jímá, fictum, tvořiti, vymýšleti;
a f f %n g 6, e're, af finx'z',affictum, přibájiti, vymysliti;
e f fi n g 6, ere, effinacž,effictum, vytvořiti, vypodobiti;
c 6 n f i n g e r e, vymýšleti si; děfingere, vytvářeti, zpotvořo—
vati; déffingere, přetvořiti, přeměniti;

197. pingó, pingere, pinxi, pictum, malovati;
d č p i.n g 6, ere, děpinxi, děp'ictum, vymalovati, zobraziti;
a p p fin g e r e (adpingere ), přimalovati; expingere, vymalo—
vati, vyličiti;

198.stringó, stringere, stržnxi, strictum, zlehka se dotýkati,

strhovati, tasiti;

(1č 8 t r i n g 6, ere, děstrinxž, děstrictum, strhovati, odhalovati,

tasiti;

o b s t r i n g 6, ere, obstrinxí, obstržctum, zavazovati, zaplétati;
á s t r i n g e r e (ads-túngere), pevně utahovati, zavazovati;
cónstringere, svazovati, spoutati; džstržngere, roztahovati,
rozpinati; perstm'ngere, zavaditi, zasáhnouti; praestringere,
zadrhnouti, zavázati; restringere, utáhnouti, svázati; sub
stržngere, přivázati;

199. ningit, m'ngere, nžnxit, —, sněží, padá sníh;
*

200. ňgó, fžgere, jimž,ňxum, upevňovati, přibíjeti;

t r &n 3 f 5g 6, ere, tránsf'wi, tránsfixum, probodávati;
a f 1“i g e r e, přibíjeti, připevňovati; cónfigere, sbíjeti, pro

kláti; děfigere, zarážeti; infígere, vraziti; praefígere, vpředu
připevňovati; refigere, odtrhnouti, sejmouti; suffigere, přl
biti; superfžxus, nabodnutý;
*

201. mergó, mergere, mersž, mersum, ponořiti, potopiti;
d ě m e r g 6, am, děme'rsí, děmersum, potopiti;
ě m e r g 6, ere, ěmersi, ěmersum, vynořiti (se);
i m m e r 9 e r e, submergere, ponořiti, potopiti;
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202.spargó, spargere, sparsž, sparsum, trousiti, sypati;

á s p e r g 6 (adspergó), cre, áspensž, áspersum, pokropiti, po
'
třísniti;
c 6 n s p 6 r g 6, cre, cónspersž, cónspersum, pokropiti;
d i s p 6 1“g 6, 676, dispersž, dis—persum, roztrousiti;

e a:s p e r g e r e, postřiknouti; žmpergere, nasypati, nalití;
respergere, postříkati, pokropiti;
*

203.trahó, trahere, tráxž, tractum, táhnouti, vléci;

a b s t r a h 6, are, abstráxi, abstraotum, odtáhnouti, odvléci;
a t tra h 6, (ad-trahó), ere, attráxž, attractum, přitahovati;
c o n t r a h 6, ere, oontráxž, contractum, stahovati;
d e"t r a h 6, ere, dětráxž, dětractum, strhovati, stahovati;
d i s t r a h 6, cre, džstráxi, dwtractum, odtahovati, roztrhávati;
e a:t 'r a h 6, am, extrémě, ewtractum, vytáhnouti;

p 6 r t r a h e r e, přivléci, dotáhnouti; prótrahere, vytáhnouti,
vyvléci; retrahere, odvléci, oddáliti; subtrahere, odstraniti,
vzdáliti;

204. vehó, vehere, věnci,vectum, vézti;
v 9 h o r, vehž, vectus sum, býti vezen, jeti;
a d 1)6 h 6, era, advěxí, ad/vectum, přivážeti;
čiv 6 h 6, 376, dvěmi, ávectum, odvážeti;

ci r o u m v 6 h o r, mehi, mectus sum, jeti kolem, objížděti,
obeplouti;
c o n 1)6 h e r e, svážeti, navážeti; děvehere, svážeti, dopravo
vati;

ěvehere, vyvážeti, vyklízeti;

iwvehere, dovážeti ; 'i'/n—

vehor, vezu se, vjíždím; pervehere, provézti, převézti; prae
tervehor, jedu mimo, plují mimo; praevehar, jedu napřed,
projíždím, přejiždim; próvehere, přivážeti; próvehor, jedu
vpřed, postupuji; revehe-re, zpět dovézti, dopraviti; sub
vehere, zdola. nahoru vézti, dovážeti; subvehor, jedu (vzhů
ru); supervehor, jedu přes (něco), kolem (něčeho); trans
vehere (trávehere), převážeti, přepravovati; trámehor,
přejíždim, jedu přes (něco);

205. coquó, coquere, coxž, coctum, vařiti;

c o n c o q u 6, cre, concoxž, concoctum, ztráviti, zažiti;
(1č o o q u 6, cre, děcowž,děcoctum, uvařlti; promarniti;
ea: c oq u 6, taviti; inooquó, zavářeti; percoquó, uvařiti; re
coquó, převařiti;

*
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206.—claudó,claudere, clausž, clausum, zavírati;
c o n c l a d 6, cre, conclůsí, conclúsum, uzavírati;
6 9:0 112dó, ere, exclúsi, exclůsum, vylučovati, zamezovati;
in t e r o l 11d 6, cre, interclúsž, interclúsum, uzavřiti, zameziti;
c i r o n m o l 12d e r e, sevřiti, obkličiti; disc-ladem, rozlučovati,
rozdělovati; inclúde're, uzavřiti; occlúdere, zavříti; prae
clúdere, zavřiti, zatarasiti; reclúde-re, otevřiti, objeviti, uká
zati ; sěclůdere, uzavříti, odloučiti;

207. dívidó, dividere, džvisi, d'ivisum, (čti: dý-vi-dó, dý-vi
dere, dý-ví-zí, dý-ví-zum), dělí-ti,rozdělovati;
208.1aedó, laedere, laesž, laesum, porušovati, ubližovati;
c o llíd ó, era, collisi, calm—um,srážeti, rozbijeti;
č l i d 6, are, ělisi, ělisum, vyraziti, rozbití;
%l l i d 6, ere, illisí, illisum, vrážeti, narážeti;
a.2l i d e r e, přirážeti, narážeti; oblídere, stisknouti,

zmáčknouti;

209. lůdó, lúdere, lůsž, Zůsum, hráti (si) ;
dělá d 6, ere, dělůsi, dělúsum, klamati, šáliti;
ě lúdó, ere, ělúsi, ělúswm, &) vysmívati se; b) oplachovati,
omývati;

illú d 6, cre, illúsí, íllúsum, tropiti si šašky, žerty;
a. b l 17.d 6, cm, —, —, neshodovati se;
al 1žed 6, 376, allúsí, -—, laškovati;

c 0 na d 6, cre, collúsi, —, hráti, býti v tajném srozuměni;
p r 6 212d e r e, napřed se cvičiti;

210. plaudó, plaudere, plaus'i, plausum, tleskati;
a.p p l a u d 6, are, applausi, axpplatwum,(applódó, cre, applósi,
applósum), tleskati (ku pochvale) ;
e a:p l 6 d 6, cre, explósi, explósum, vytleskati;
dz' &p l 6 d e r e, rozplesknouti, rozplácnouti;

211.rňdó, rádere, rásí, rásum, škrabati;
č r (i d 6, cre, ěrásí, ěrásum, vyškrabati;
a b r á d e-r e, odškrabati;

212. ródó, ródere, rósi, rósum, hlodati;
a r r 6 d 6 (adródó), ere, arrósí, a/rrósum, ohlodati;
c i r 0 zam r 6 d e r e, ohledávati; corródere, rozhlodati;
praeródere, zpředu ohlodati, uhlodati;

213.trůdó, trúdere, trúsž, trůsum, tlačiti, strkati;
a b s t r a d 6, ere, abstrůsí, abstrúsum, skrývatí:

d ě t r 11d 6, cre, dčtrúsi, dětrúsum, srážetí;
c o n t r 11d e r e, strkatí dohromady, natlačítí; eactrúdere, vy
strčítí, vytlačíti; prótrúdere, postrkovatí, posunovati; re—

trúsus, skrytý;

214. vádó, váde're, (vás?), —, kráčeti, jíti;
č v á d 6, ere, ěvási, évásum, vyjití, vzejití;
in v á d 6, 676, invási, inváswm, vtrhnouti, vníknouti;
c i r o u m v á d e r e (bez supina), obstupovatí, obkličovatí;
pervádere, proniknouti, vníknouti;
*

215. cědó, cědere, cessí, cessum, kráčeti, ubíratí se, ustu
povati;

a c c ě d 6, ere, accessí, accessum, přístupovati;
c o n (:ě d 6, ere concessí, concessum, ustupovatí;
d č 0 č d 6, cre, děcessí, děcessum, ustupovati, odcházeti;
d i 8 o č d 6, are, díscess'i, dLscessum, odcházetí, ustoupití;
i n c ě d 6, cm, incessi, žncessum, kráčeti;
".n t e 'r o č d 6, ere, intercessí, žntercessum, zakročiti, uply
noutí;
p r 6 a č d 6, ere, prócessi, prócessum, předstupovati, postupo
vati;
s u c 0 č d 6, ere, successi, successum, nastupovatí, vystřidávati;
a _bs o č (1e r e, odstupovati, odcházeti; accědít, přistupuje (ta.
okolnost); antecědere, praecědere, předcházeti, předčíti;
eaccědere, vyjití, odejítí; recědere,ustupovatí, couvatí; retro“
cědere, zpět ustoupítí; sécědere, odejítí, ustoupítí;

216.míttó, mittere, misi, missum, posílati;
a.d m i t t 6, cre, admísí, admíssum, připouštětí;
á mi t t 6, ere, (imisí, ámissum, ztrácetí;
c o m m i t t 6, am, commisž, commissum, svěřovatí; svádětí

(bítvu);

d %mi t t 6, are, dimisi, džmissum, rozesilati, odesilati, pro
pouštětí;
p e r mi t t 6, cre, permis-i, permissum, svěřovati, dovolovatí;
p r a.e m i.t t 6, era, praemžsí, praemissum, posílati napřed;
p r a e t e 7 m i t t 5, cre, praetermísž, praetermiss—um,pomijetí;
p r 6 m i t t 6, ere, prómísí, prómíssum, slibovatí;

r e mi t t 6, ere, remisi, remíssum, poslatí zpět, propustítí;
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cireummžtte

re, poslati oklikou, rozeslati; démz'ttere,

spouštěti, sesílati; émittere, vysilati, vypouštěti; immžttere,
vpustiti; intermittere, přerušiti, promeškati; intrómittere,
vpustiti; omittere, pomíjeti; submittere, spustiti, skloniti;
tránsmittere, přepravovati, přepouštěti; reprómittere, na
vzájem slibiti; apprómittere, k tomu ještě přislíbovati;
comprómittere, vzájemně se dohodnouti;
*

217. flectó, flectere, flexi, flexum, ohýbati;

d ě f 1e c t 6, ere, dějlexi, děflexum, shýbati, odchylovati;
in f 2e c t 6, ere, infleaň, inflexum, zahnouti;
c i r 0 n m f 1e c t e r e, obraceti, zatáčeti; reflectere, otáčeti,

obraceti;

218. poctě, pectere, [pem—?],
pexum, česati;

\

d č p e c t 6, ere, —, děpeamm, sčesati;
*

219.struó, struere, strůacž,strůctum, strojiti, stavěti;

c 6 n s t r u 6, ere, cónstrůxi, cónstrůctum, sestrojiti, vystavěti;

(1č 3 t r u,6, ere, děstrúxi, děstrůctum, bourati, bořiti;
e a:s t r u 6, ere, exstrúxi, exstrúctum, vystavěti, zříditi;
in 3 t r u 6, ere, instrúxi, instrůctum, zříditi, vystrojiti;
o b s t r u 6, ere, obstrúxž, obstrúctum, zastavěti, mtarasiti;
á s t r u e r e (ads—truere
), přistavovati; praestruere, zastavěti,
zatarasiti; substruere, podezditi; superstruere, nahoře, nad
něčím vystavěti;

220. fluó, fluere, flúxž, (flúacus), plynouti, téci;
a.! Na 6, ere, afflůxi, —, přitékati;

c 6 n ]“l u 6, ere, cónflúxi, —, stékati se;
d e f 2u 6, ere, de'flúxi, — odtékati;

in f lu ó, ere, inflůxí, —, vtékati;
c i r c n m f 1u e r e, obtékati; diffluere, rozplývati se; e!fluere,
vytékati, vypadnouti, vysmeknouti se; interfluere, téci_mezi
něčim, protékati; perfluere, protékati; praefluere, téci po
dél, mimo; praeterfluere, téci mimo, uplývati; próflue're,
vytékati; superfluere, přetékati;

221. vivo, vivere, fám—í,
—, vietůrus, žití;
:|:

222. temně, temnere, —, —, pohrdati, opovrhovati;
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223. contemnó, contemnere, contempsž, contemptum, po

hrdati;

224. cómó, cómere, cómpsž, cómptum, upravovati, zdobiti;
225. děmó, děmere, děmpsi, děmptum, snímati, odnímati;
226.prómó, prómere, prómpsž, prómptum, vyjímati;

d č p r 6 m 6, ere, dép'rómpsi, děprómptum, vyjimati, vybirati;
e a:p r 6 m 6, ere, exprómpsí, exprómptum, vyjmouti, projeviti;

227. sůmó, súmere, sůmpsž, sůmptum, vzíti, bráti;

a b s 11m 6, era, absúmpsi, absúmptum, odniti, ztráviti, zníčiti;
a s s a m 6, ere, assúm/psí, a.ssúmptum, přidružovati, osobovati
si;
c 6 n s 11m 6, ere, cónsúmpsi, cónsúm—ptum,spotřebovati, ztrá
Viti;

d č s 11m e r e, vybirati si; insúmere, vynaložiti; praesůmere,
napřed požívati; praecónsúmere, napřed spotřebovati; re
sůmere, opět vziti, znova. se chopiti;
:|:

228. geró, gerere, gessz',gestum, nésti, konati;

a.g 9 e r 6, cm, aggessí, aggestum, přinášeti;
c o n g e r 6, era, congesnsí, congestum, snášeti, vystavěti, zbu
dovati;
d i g e r e r e, roznášeti, pořádati, třiditi; ěgerere, vynésti, vy
klidjti; ingerere, vnésti, házeti, metati; sugge're're, podlo

žiti; regerere, zpět nésti, házeti;

229.ůró, úrere, ussi, ustum, páliti;

a m b a r 6, ere, ambussi, ambustum, opáliti;
(:o m b a r 6, cre, combussi, combustum, spáliti;
a.d a r e r e, připalovati, spalovati; děůrere, spalovati; emúrere,
vypáliti, spáliti; inúre're, připáliti, vpáliti; perúrere, spáliti,
opáliti; praeúrere, zpředu opáliti;

230.premó, premere, press-i, pressum, tisknouti, tlačiti;

(:o m p r i m 6, cre, campo-casi,compressum, stisknouti,ctlačit1;
(1č p r i m 6, cre, děp'ressí, děpressum, stlačiti, ponořiti;
o p p r i m 6, cre, oppres'sí, oppressum, potlačiti;
a p p r i m e r e (adpm'mere), přitlačiti, přitisknouti; emňmere,
vytlačiti; i'mqmrmere,vtisknouti, vtlačiti; pem—íme, stále

tlačiti; reprimere, potlačiti, zadržeti; supprímere, zadržeti,
zastaviti, potopiti.
.:
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231.1ingó, lingere, límci, linctum, lízati;
232. mingó, mžngere, minwí, miuctum, močiti;
c o m m i n g 6, ere, pomočiti, pokáleti;

233. ěmungó, ěmungere, ěmúnx'z',ěmůnctum, vysmrkati;
234.plangó, plangere, planaň, planotum, tepati, bíti, tlouci;
děplau

g 6, am, děphmxí, děplamctum,bíti se silně v prsa.;

235. tergó, tergere (novější tvar:) tergeó, ěre, (2. konju
gace), tersi, tersum, utírati, čistiti;
236. pínsó, pinsere, piusž & pinsuž, pinsum (též pinsžtum,
pistum), pinsúrus, rozdupati.

| Slovník k 57.—58. úloze. |
accědó, ere, accessi, accessum, 3.,
a) přikročovati, přistupovati,
blížiti se, přicházeti (k ně
komu, něčemu); b) s prosbou

se obrátiti (na někoho); c)
nepřátelsky se blížiti, přitáh
nouti, přitrhnouti; d) přikro
čiti (k dílu), na se vziti; e)
připojiti se, přidati se, při
svědčiti, schváliti; f) družiti
se, přibývati, množiti se, vzrů

kov; venkované; c) obvod;
ú z e m i ; (obydlený) kraj;
okolí
ágmen, ágmiuis, a) tažení, tah;
postup (vojska), pochod voj
ska; b) zástup, dav, průvod;
c) vojsko (na. pochodě), voj

amárus, a, um, a) ho řký; čpa

vý, štiplavý; b) trpký,

od

ad I-Iěráclěam, (I, 438), u He

porný; c) nepříjemný, smutný;
a) roztrpčený, nevrlý, mrzu
tý, popudlivý; e) urážlivý, jíz
livý, ostrý, prudký
ámittó, e're, (imisí, ámissum, 3.,
a) pustiti mimo sebe, propásti,
nepoužití, promeškati ;
b)

adimó, ere, aděmi, aděmptum, 3.,
a) odnímati, bráti, zbavovati;
b) brániti, zabraňovati, pře

(o něco)
amplius, a) více; D) více, dále,
déle; o) více, větši měrou, ve

stati; ad urbem accědere, při
trhnouti k městu; accědit,
quod (s indik.), k tomu při
stupuje ta. okolnost, že . ..

rakleie

kážeti;

o) (moci, násilím) od—

nímati, uchvacovati, vyrvati
agar, agrí, m., (I, 69; II, “51), a)
role, pole; pozemek, polnost,
usedlost; b) venkov; plur. ven

z t r a.t i t i,

posz,

přijiti

větší míře; d) amplius (s quam
i bez quam), více (než . . .);
amplius (quam) ducenti míli
těs cecžděrunt, padlo více než
dvě stě vojínů; amplius sěde
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bona, (I, 496); omnia bona, celé
jmění
cadó, ere, ces-id?, cásúrus, 3., a)
padati, padnouti, klesati; b)
(o hvězdách:) zapadati, zacha
zeti; c) padnouti, klesnouti
('mrtev); d) pozbývati síly,
podléhatí, ochabovati; e) upa
dati, dostati se, přijiti (do ně
napřed postupovati před vo—
čeho); f) (někomu) připad
jem : tvořiti přední voj, býti
nouti, dostati se; g) hoditi se
předním vojem
(na někoho), slušeti (něko
Atreus, Atreí, m., Atreus, syn
mu);
h) přihodjtí se, udáti se,
Pelopův, bratr Thyestův, král
(nějak)
dopadnouti; i) (o kvě
mykénský ; jeho syny byli
tu:) opadnouti
Agamemnon a Menelaos; Aga
memnon po smrti otcově vládl Calliás, ae, m., Kallias, bohatý
Athéňan
v Mykénách, Argu &. Amyk
lach, jeho bratr Menelaos vládl Camillus, i, m., Kamillus, příjme
ní (cognomen) rodu Furiova;
ve Spartě; když trojský princ
M. Fúrius Camillus dobyl Ve
Paris unesl Menelaovu choť
ji r. 396 př. Kr. a Falerií r.
Helenu, došlo k válce, jež se
394 př. Kr.; po bitvě u řeky
zove >>trojská valka<<; vrch
Allie osvobodil Rím od Gallů
ním velitelem řeckých vojsk
r. 390 př. Kr. Zemřel r. 364 př.
před Trojou byl Agamemnon.
Kr. Jeho syn L. Fůrius Camil
Atríděs,ae, m., Atreovec (:syn
lus byl diktátorem r. 350 př.
Atreův); Atridae, drum, m.,
Kr.; vítězně bojoval s Gally.
Atreovci, (tak sluli oba syno
vé Atreoví, Agamemnon a Me carpó, ere, carpsi, carptum, 3.,
trhati, vytrhávati, utrhnouti;
nelaos)
rváti, škubati
Biás, Bíant'is, m., Bias z Prieny
cěra, (I, 487); cěrae, voskem po
v Ionii, jeden ze sedmi mudr
tažené tabulky, deštičky; vos
ců, vrstevník lydského krále
kové tabulky, deštičky; (psací
Kroisa (6. stol. př. Kr.)
desky, do nichž se písmo rylo
Bóí neb Bóií, Bóiórum, m.,_ Bo
rydlem)
jové, statečný kmen keltský certus, (I, 334; II, 408), ustano
v Gallií a. sev. Italii; Gaius
vený, přesně určený, vytčený,

cim a'nnós belláre, valčiti více
než šestnáct let
antecědó, ere, antecessi, anteces
sum, 3., a) napřed jíti, kráčeti,
postupovati, táhnouti; b) před
cházeti, předbihati, předháně
ti; c) předstihovati, předčiti,
vynikati; ágmen antecědere,

Julius Caesar usadil je v úze
mí keltského kmene Haeduů
mezi řekami Ligerem (nyní:
Loire) & Elaverem (nyní:
Allier)

určitý, jistý
charta, ae f., 3) papyrový list,
papir; ty) (co jest napsano na
papír:) písmo, báseň, kniha,
spis
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cingó, ere, cinxí, cinctum, 3., (I,
367), a) opásati; podpásati,
podkasati; b) ovinouti, ověn
čiti; c) obklopovati, obkličovati,
ohraditi; (1) k ochraně obstou
piti, uzavříti, osaditi; e) ne
přátelsky sevříti, obkličiti; ob
sidióne eingere, obležením se
vříti, obkličiti, oblehnouti
Claudius, (vulgární tvar Gló
ďius), ii, m., římské rodové
jméno; Ti. Claudius Neró, Ti
berius Klaudius Nero, první
manžel Livie, pozdější choti

Augustovy
claudó, ere, olausí, olausum, 3.,

a) zavírati, uzavříti; zamyka
ti; b) uzavírati, končiti; c)
uzavírati, svirati, vězniti, ob
kličovati, obstupovati, obhá
něti; d) zahrazovati, zatara
siti, zamezovati, učiniti nepři
stupným; clausum mare, moře

oolónus, i, m., a) rolník, sedlák,
hospodář; nájemce; b) osad
ník, přistěhovalec; o) (vůbec:)

obyvatel
oombůró, combúrere, combussí,
combustum, 3., spáliti, zničiti
ohněm
oonoědere (II, 344) sěděs, postou
piti, přepustiti sídla.
oonclůdó, ere, conclůsí, conclú
sum, 3., (II, 248), uzavříti, za

hraditi

oondó, ere condidí, conditum, 3.,
a) vystavěti, založiti, zbudo
vati, zříditi; b) skliditi, uloži

ti, uschovati; o) (o mrtvých:)
uložiti, pochovati, pohřbíti; d)

skrýti, ukrýti, zakrýti; novás
sěděs condere, založiti nová
sidla, bydliště; (I, 334)
condůcó, ere, oondůmi, conduotum,

a) dohromady sváděti, shro
mažd'ovati; spojovati; b) sbí
rati za mzdu, najimati, na
uzavřené (pkwbě); 'm'am clau
dere, zameziti, zatarasiti cestu
jmouti; certá mercede aJ/iquem
condůcere, najmouti někoho
Collátinus, a, um, kollatijský;
za přesně určenou, stanovenou
Collátia, ae, f., Kollatia, staro
mzdu
bylé město sabinské 15 km vý
chodně od Říma. — (Dao—ius oónflígó, ere, cónflixi, cónflíctum,
3., a) bojem (v boji) se srazi
Tarquinius Collátinus, jehož
ti, utkati; svésti boj; b) zá
chotí byla Lucretia, dcera Spu
politi, zápasiti; (aciě) cwm
ria. Lucretia Tricipitina, kon
aliquó cónfligere, s někým se
sula r. 509 př. Kr., kterou zne
utkati bojem, v boji
uctil Sextus Tarquinius, což
bylo podnětem k odboji proti
coniůrátió, iónis, f., a) společné
zavázáni se přísahou; společ
královské rodině Tarquiniov
ců, kteří byli zbaveni trůnu a
ná (vzájemná) přísaha; b)
vypuzeni z Říma.)
přísežná spojeni k trestnímu
oollocáre (I. 334) aliquam im,suis
fímlbus, někoho usidliti, něko

mu vykázati sídla ve svém
území

činu; spiknutí,

vzpoura;

c) spiklenci
cónscribó, cre, cónscripsi, cow
sriptum, 3., a) (zapisovati

jména odvedených na vojnu);
na vojnu bráti, sbírati, odvá
dětí; b) zapsati do seznamu
občanů; zřiditi, ustanoviti; c)
zapsati do seznamu senátorů;
d) (o spise, knize a. pod.:) spi
sovati, skládati; legióněs cón
scribere, sbírati, sebrati legie
cónsilia (II, 299) Catilinae, Kati
linovy záměry
cónstituó, ere, cónstitui, cónstitú
tam, 3., a) (společně) stavětl,
postaviti; b) (v hodnosti:) usta
noviti; o) postaviti, vystavěti,
zříditi; d) založiti, zřídíti,

zjednati;o) ustanoviti, smlu
Viti, určití; f) (soudně: ) sta.
novíti, rozhodovati, činiti na—

lez; g) (u sebe) ustanoviti,
ustanoviti se (na něčem), roz
hodnoutí se, umínitisi; h) pev
ně stanoviti, zaříditi, urovnati,
spořádati; poenam cónstituere,

kazíti, ničiti; poškozovati; b)
porušiti, hyzditi, znetvořiti ;
falšovati; c) (mrd/vně) zkazití,
porušiti, svésti; d) (penězi,da
ry ) porušítí, uplatiti, podplatití
dědó, dědere, dědidi, děditum, 3.,
a) vydati; b) vydávati (v šanc,
na pospas); c) věnovati, obě
tovati, posvětiti;
se de'dere, a) vzdávatí se
(na milost i nemilost), podda—
vati se, podrobovati se; I)) od—

dávati se (něčemu), věnovati
se, svěřovati se; se in potes—tá

tem alicuius děde're, podrobo
vati se něčí moci
dědůcó, ere, dědúxi, děduotum,
3., (I, 440), svádětí; stah
nouti; odvésti
deinde, (II, 256), a) (místně—)
dále; b) (časově.) od té doby,

od té chvíle; potom,

poté,

nato; c) nadále, v budoucnosti,
budoucně; d) (o bezprostředni
cónsulere (II, 370; I. 318) orá
budoucnosti:) zakrátko, brzy,
culum, tazati se o radu věš
co nejdříve, co nevidět; e) (při
tirny
výčtu: ) potom, dále, za druhé,
contrahó, ere, contráxi, contrac—
(II, 256)
tum, 3., a) stahovati, stah
dělíberó, áre, dvi, átnm, 1., (II,
nouti; svrašt'ovati; b) zužova
52); ad de'liberandum, na roz
ti, zkracovatí, zmenšovati; c)
myšlenou
(mysl: ) tísm'ti, skličovati, sou— Delphi, órnm, m. pl., Delfy, mě
žití; d) shromážditi, sehnati;
sto v starověkém středním
o) (o vojsku: ) stahnouti, shro
Řecku ve Fokídě na úpatí Par
mážditi; (o penězich:) sehnati
nassu s proslulým chrámem &
věštírnou boha Apollona; Del
oorrigó, ere, coo-Těmi,correo-tam,
3., (I, 335); 'mórěs oorrigere,
phós, do Delf
napraviti, polepšiti mravy;
děmergó, ere, děmersi, děmersum,
fástós corrigere, opraviti ka
3., a) potopiti; b) pokořovati,
lendář
ponižovati, svrhovati
corrumpó, ere, corrúpi, cornop děscríbere, (II, 301) , psáti z před
lohy, opisovati, opsati
tam, 3., (I, 487), a) zmařití,

ustanoviti trest
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děstringó, ere, děstrlnxi, děstric
tam, 3., a) strhovati, odhalo
vati; gladžum děstringere, ob
nažiti, (vy)tasiti meč; b) lehce
se dotknouti, zavaditi, škráb
nouti; lehce raniti
dětegó, ere,.dětěxí, dětěctum, 3.,
a) odkrývati, odhalovati, ob
nažovati; b) odkrytí, vyzradi
ti; objeviti
dětrůdó, ere, dětrúsi, dětrůsum,
3., a) srazíti, sehnati, svrh
nouti; (o nepřitelž:) vytisk
nouti, zatlačiti, vypuditi; b)
tisknouti (někoho k něčemu),
doháněti, nutiti; dě můrls dě
trúdere, sehnati s hradeb
dlcere (II, 487) aliquid ea; eó,
quod . . ., něco nazvati podle
toho (odtud), že . . .

(ve vojenství: ) řaditi, sesta
víti, zřidjti, seřaditi, spořá
dati; c) říditi, vésti (něco kně
čemu, něco podle něčeho) ; d)
určovati, označovati, měřiti;
cursum ad Siciliam dirige're,
zaměřiti plavbou k Sicilii,
plouti směrem k Sicílii
disoědó, ere, discessí, discessum,
a) rozcházeti se, rozejíti se; b)
odcházeti, odejiti, odstupovati;
o) (ve vojenství: ) odtáhnouti,

dlmittó, ere, dlmlsí, dímíss—um,3.,

tum, 3., .a) roztrhati, rozsapa
ti; b) rozdrobiti, rozkousko
vati
dispergó, ere, dispersí, dlspersum,
3., a) roztrousiti, rozprašiti,

a) rozesilati; rozpouštěti; b)
odesílati, vysílati ; p r o 

pouštěti;

c) pouštětiz ru

kou, zanechávati, upouštěti (od
něčeho), vzdávati se, zříkati se,
pustiti s mysli

ustoupiti, odraziti;

d)

(od

někud) odejíti, odstupovati; &)
(od něčeho) ustoupiti, ustávati;
vzdati se; f) odchýliti se, uchý
liti se, vzdáliti se; g) odloučiti
se (od někoho), odtrhnouti se,
odděliti se
discorpó,

ere, dlscerpsž, dis—cerp

rozsypati;b) rozptylova

t i; rozhaněti; o) rozdělovati,
děliti; rozražeti, roztříštiti; d)
Dión ( Dió), Džónis, m., Dion,
rozdileti, (hojně) rozdávati
urozený Syrakusan, syn Hip
parinův, švagr tyrana Diony— dívidó, ere, divisl, diasum, 3.,
sia Staršího; když se znepřá
(II, 250)
telil s tyranem Dionysiem domě, (I, 293)
Mladším, byl od něho vypuzen
dormió, íre, (lm-mini, dormítum,
ze Sicílie. R. 357 př. Kr. pod
4., (I, 366), spati; dormiěns,
nikl proti tomuto tyranovi vo
ientis, spící
jenskou výpravu, zbavil ho dubiae rěs viz rěs
tyranidy a sám se stal tyra důoere (II, 301) aliquam in má
tm'móníum, vzíti si, pojmouti
nem; r. 354 př. _Kr. byl za
vražděn.
někoho za manželku, za ženu;
dlrigó, erc, dlrěaň, dlrěctum, 3.,
bellum důcere, (I, 318), pro
tahovati valku; bellum gererre,
&) říditi, (dáti určitý směr),
vésti válku
mířiti,- zaměřiti; namířiti; b)
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.

ěd'looro (11,301) lěgem, vyhlásiti
zakon; ědícere, ut . . ., usta—
noviti, naříditi, aby . . .
ědůcó, ere, e'dúxi,ěd/uctum, 3., (I,
373), a) vyvésti, odvésti; vy

tahnouti; b) vychovati, vy
pěstiti; o) (o vojsku:) vyvásti,
vytahnouti, vytrhnouti; a) (ze
soudní mluvy:) pohnati, vésti
před soud; a) (o úřednících)
vzíti s sebou do provincie; f)
(o směru vzhůru: ) zvednouti,
vznésti, povznésti, vynášeti; g)
(o stavbách: ) vybudovati, zři
diti, vystavěti
Elpinlcě, és, f., Elpinike, sestra
Kimonova, (I, 425), dcera Mil
tiada, vojevůdce athénského a
vítěze u Marathona roku 490
př. Kr.

'mittó, ere, emisi, e'missum, 3.,
a) vysílati, vypouštěti; ver
bum ěmittere, vypustiti (z úst)
slovo; b) pustiti, propustiti,

nechati padnouti, nechati jíti;
c) pustiti z vězení na svobodu
Eurystheus, -8th6í, mu (akus.
Eurysthen), Eurystheus, my
kénský král, syn Sthenelův,
na jehož rozkaz Herakles vy
konal svých dvanact známých
praci ; (viz Herculěs)

oxcědó, ere, excessi, excessum, 3.,
vyjití, odejíti, vzdaliti se; vy
stěhovati se; vymizeti; ea:
proelió ewcědere, odejíti z boje
excellěns, entis, (II, 102), vyni
kající, výtečný, výborný, zna

menitý
exclůdó,

ě're, exclů—si, exclůsum,

3., a) nevpustiti, v přístupu

zabraniti;b) vzdalovati

(od něčeho), odstraniti, zdržo
vati, braniti (někomu v ně

čem); vyloučiti;
o) (ve
vojenství.?odříznouti (ně
kohood něčeho),zameziti
(někomu něco); d) (o ptačích
mláďatech: ) vyseděti
exlstimáro (II, 102) pecfcm'am
ámžssam, pokládati penize za.

ztracené, (vazba 2 akus. )
familiárls, e, (I, 435, 494), (ali
oui), (někomu) nakloněný

fástus (ďiěs), den označenývka
lendaři pontifiků písmenem F
(t. j. fas), t. 1. že toho dne smí

praetor souditi; byl to tedy
»soudní den<, pak vůbec »úřed.
ni, jednacíc; fastl, órum, m.
pl., a) soudní, úřední, jednací
dní; |:) seznam, kalendář
soudních dní; o) (vůbec:) ka
lendář;
d) seznam úřední—
ků, (podle nichž se až do doby
Ciceronovy datovalo) ; o) leto
pisy, kronika, dějiny
favěre (II, 489) akcni, býti ně
čím přívržencem, stoupencem
fingó, ere, mm, fictu/m, 3., a)
tvořiti, utvářeti, vytvářeti;

dě—

lati, vyraběti; b) (o výtvar
ných uměních:) tvořiti, zobra
zovati, vypodobniti; (o řeči:)
skladati; o) tvořiti, působiti,
připravovati, upravovati, po
řádati, rovnati; d) mysliti (si),
představovati (si) (v mysli) ;
o) přetvářeti, předstirati, stro
jíti, líčiti, padělati; vymýšleti,
smysliti, vylhati, lháti
frůmentárlus, a, um, a) obilní:
b) bohatý na obilí, obilný,
úrodný; re's frúmentariavizrěs
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fulsoó, črc, WM,—, 2.. a) blýska.
ti se, blyštěti se, třpytiti se,
lesknouti se, skvíti se, zařitl;
b) skvitl se nad jiné, vynikatl
zero, gerere, gesci, gestum, 3.,
(I, 402; II, 122, 130), a)

nésti, nositi;

b) (něco)

nositi na sobě, v sobě; míti;
o) néstl, ploditi (o zemi); d)
míti (nějakou tělesnou nebo
duševní vlastnost, smýšlení,

cit), chovati, jeviti; e) pro

vozovati, konati, prova
dětí; f) (o úřadech: ) spravo—

vati; bellum gerere, (I, 402),
vésti valku; rěs gestae, činy;
sě gcrere (II, 122, 130)
Hčráolča, Hěráclěae, f., Hera,
klea, Herakleia, (: město He
rakleovo), tarentska osada
v jižní Italii, v Lukaníl, u za
livu Tarentského
Hercules, Herculis, m., Herkules,
(řecky:) Herakles, syn Zevův
a Alkmeny, manželky Amfi
tryonovy. Když se měl naro
ditl, Zeus ve shromáždění bo
hu na Olympu ohlásil, že jeho
syn z Perseova rodu -—mínil
tím Heraklea — bude mocným
vladařem v zemi argejské.
Tehdy ošemetna bohyně Hera,
Zevova choť, vylákala na něm
slib, že bude vladnouti ten,
který se dříve narodí, &.hned
způsobila, že se v Argu na

po svém otci nad Mykénaml,
Tirynthem a Mldeou. Na roz
kaz Eurystheův Herakles vy
konal dvanáct slavných prací.
(Viz II, str. 409.). Po smrti
Herakla byl přijat mezi bohy.
Hesperides, Hesperidum, f. pl.,
Hesperidky, nymfy, dcery po
dle jedné pověsti Hespera (Ve
černice), bratra Fosforova (Ji
třenky) ; podle jiné pověstí
byla. jejich matkou Hesperia,
choť Atlantova; pověst uvadí
tři Hesperidky nebo čtyři, ne
bo dokonce sedm. Spolu s dra
kem Ladónem hlídaly zahrady
na ostrově v Okeanu, kam
žadný plavec se nedostane a
v nichž rostla zlatá. jablka, jež
bohyně Gaia darovala bohyni
Heře k svatbě. Mezi úkoly
Herakleovými (Herkulovými)
byl i úkol přinésti tři zlaté. ja
blka ze zahrady Hesperidek.
Herakles především musil zjis
titi, kde jest zahrada Hesperi—
dek. To mu prozradil Prome—

theus. Na radu Prometheovu
Herakles vyhledal Atlanta, kte

rý drží nebeskou klenbu, & po

držel ji za Atlanta, zatím co
mu Atlas došel pro zlata ja
blka do zahrady Hesperidek.
Potom výmluvou, že si připra
ví podušku pod těžké břímě,

oklamal Atlanta, který na
chvíli převzal nebeskou klen
rodil Eurystheus z rodu Per
bu na sebe, a vrátil se do Řec—
seova, v jehož poddanství se
ka, kdež odevzdal zlatá. jablka
později dostal Herakles. Otcem
Eurystheovým byl Sthenelos,
Eurystheovi; [Hespems, i, m.,
strýc Amfitryonův, matkou
večernice; Hesperiaw, a, um, na
byla Nikippe. Eurystheus vládl
západě ležící, zapadní]
-—565—

histríó, žóm's, m., herec;

herec

(v pantomimu)
horror, horróris, m., hrůza, děs
Iániculum, %,n., též: Iám'culus,
%,m., (t. j. Idwiculus mám),

Janikul, (římský pahorek na
pravém břehu řeky Tiberu)
incoló, ere, irncolui, lncultum, 3.,
obývati (něco), bydliti (ně

kde), míti sídlo, sidliti; ex
pugnátum oppidum incole're,
bydleti v dobytém městě
"\dicium, 15;na a) udání, Výpo

věď; b) odměna za udání; c)
důkaz, známka, úkaz (svěd
čící o něčem)
indícó, ere, india—i,'lud'lctum,

3.,

(II, 153); bellum indice're (H,
153)

innůbó, ere, umůpsí, muptum,
3., provdati se, (žn familiam,
do rodiny)
ínseribó, ere, ínscrlpsi, inscrip
tum, 3., (II., 153)
Insculpó, ere, inscuI/psí, insculp
tum, 3., vdlabati, vtesati; vrý
ti; vštipiti; in animis ímo—ulp
tum est, do srdce jest vryto,
vštípeno
interclůdere (II, 372) commed
tum, zameziti dovoz špíže
interdícó, ere, interdíai, i/nter
dictum, 3., zapověděti,

zaká—

zati; alle-užaquá et lgní inter
dicere (I, 441)
invádó, ere, invásl, žuvásum, 3.,
(II, 72); in urbem invádere,
vtrhnouti, vniknouti, vpadnou
ti do města; im allquem inva
dere, obořiti se na někoho, na—

padnouti někoho

invehó, ere, invenci, invectum, 3.,

dovážeti
invitus, a, wm, nedobrovolný, vy
nucený; proti vůli, nerad
irrěpó, ere, irrre'ps'l, —, 3., vlézti,

vpližiti se,
(nepozorovaně,
lstně) vniknouti, vlouditi se
irrevocábilis, e, a) neodvolatelný,
' nezměnitelný; b) tvrdošíjný,
umíněný
iungó, ere, lamů, iúnctum, 3., a)
poutati ve jho, zapřahati; b)
překlenouti mostem;

c) spo—

jiti manželským svazkem, za
snoubiti; d) 5 p oj i ti; amí
oitlam iungere, sjednati přátel
ství
iůs, (I, 320); iura, právní zása—

dy, pravní ustanovení
iůstě, spravedlivě, správně
Iaedó, ere, laesl, lae'sum, (I, 481)
Iátě, široko, daleko široko
liber, libri,—m., (I, 151), a) lýko,

lýčí; b) závitek (papíru); kni
ha, spis, dilo
litterae, (I, 141)
Livia Drusilla, ae, f., Livia Dru

silla, manželka Tiberia Klau
dia Nerona, s nímž měla syny
Tiberia, potomního císaře, a
Drusa. Od r. 38 př. Kr. byla
manželkou císaře Augusta.
lůdó, ere, lús'l,Zum, 3., a) hráti
' (si), laškovati, čtveračiti, sko
tačiti, žertovati, baviti se, ve
seliti se; b) konati něco hra—

vého, pro zábavu; o) zahrávati
si; a) škádliti, pokoušeti, tro
piti si smích, posmívati se; o)
podváděti, klamati, balamutiti,
oblouditi, šaliti; pila lude're,
hráti si míčem
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cui auwibió (dativ) mittere, po
slati někoho někomu ku po
moci ; fábulam ad amicum
.Lýsippus, i, m., Lysippos ze Si
mittcre, poslati povídku příteli
kyonu, města v jižním Řecku
na Peloponnesu sev.-zap. od multi ox nostrís, (II, 117), mnozí
Korinta, slavný řecký kovo—
z našich, z našinců
lijec za doby Alexandra Veli nómen, (II, 495); nómine virtú
kého; pověstná jest jeho ko
tum, pod jménem dobrých
vová. socha zv. »Apoxyome
vlastností
nos<<.
nůbó, ere, mlpsi, núptum, 3.,
maneó,ěre,mánsi,mes,
2.,
vdáti se, provdati se; alicui
(II, 123)
(datiV) nabere, provdati se za
někoho
mátrimónium, ii, n., manželství;
obdůoó, cre, obdúwi, obductum,
(viz dúcere)
3., a) vésti (kolem něčeho, mi
Monoláus, Menelái, m., Menelaos,
syn Atreův, bratr Agamemno
mo něco); b) potáhnouti; a/wró
obdúcere, (potahnouti zlatem),
nův, manžel Helenín, kral
pozlatiti
spartský; jako syn Atreův má.
patronymikon »Atreovec<<.
obsidió, ióm's,f., a) obležení, ob
meroennárius (mercěnárius), a,
klíčení; b) tíseň, hrozivé ne
bezpečí
um, a) námezdný, najatý; b)
podplacený; (o věcech: ) kou occupátió, iónris, f., a) obsazení;
pený, zaplacený; mercěnárius,
b) zaměstnaní
mercennárius, ii, m., a) ná occupó, áre, dvi, átum, 1., (I, 463)
mezdný vojín; b) najatý člo Octavius, ii, m., Oktavius, rodo
věk, nadeník
vé jméno římské. — Gaius
Octavius, prasynovec Gaia Ju—
mercěs, mercědis, f., a) mzda,
lia Caesara, syn Caesarovy-ne
plat, odměna; b) vojenský
teře Atie, jež byla dcerou Cae
žold; c) úplatek; (1) cena; čin—
že, nájemné; výnos; mercés
sarovy sestry Julie a byla pro
vdána za Gaia Octavia. Gaius
certa, přesně určená., stanove
ná mzda, žold
Julius Caesar ustanovil pra
synovce Gaia Octavia dědi
merěre, (II, 493); meritus honor,
cem tři čtvrtin svého majetku
(II, 493), zasloužená. pocta;
(viz stipendium)
a adoptoval jej; Gaius Octa
vius po adopci slul Gaius Iů
micó, áre, mácuí, —, 1., a) mi
lius Caesar Octavianus.
hati se, kmitati se, chvíti se;
Octavianus dověděv se v Apol
|:) třpytiti se, blýskati se,
lonii o zavraždění Gaia Julia
blyštěti se, mihotati se
Caesara, dovedl si štědrými
mittó, cre, misi, mžssum, (II,
dary získati přízně lidu, zne
254, 307, 396), posilati, poslati;
seslati; vysilati; aliquam ali
přátelil se s Markem Antoniem
Lycůrgus, %,m., Lykurg(os),

za

konodarce spartský
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& přiklonil se k senátu; zú
častnil se výpravy konsulů
Hirtia &.Pansy proti Antonio
vi i bitvy u Mutiny, kde byl
Antonius poražen r. 43 př. Kr.
Protože oba. konsulové Hirtius
i Pansa padli v boji, Octavia
nus zbyl sám jako velitel voj
ska, odtáhl k Římu a vynutil
si konsulát. Usmířiv se s Mar
kem Antoniem vešel s ním a
s Markem Aemiliem Lepidem
v druhý triumvirát. Spolu
s Antoniem porazil r. 42 v bit
vě u Filip republikány, vede
né Brutem a Kassiem, kteří se
sami usmrtili.
Znepřáteliv se znovu s An
toniem stal se bitvou u Aktia
r. 31 př. Kr. samovládcem
v římské říši. Roku 27 př. Kr.

dostalo se mu od senátu čest
ného přijmení Augustus; toto
příjmení přešlo pak i na ostat
ní císaře a nabylo významu
>veliěenstvo<. Císař Augustus
zemřel r. 14 po Kr. (I, 232)
opprimó, ere, opressí, oppressum,
3., (I, 482)
optimi (II, 110,172) clvěs, dobří,

největší vlastenci
pars, (II, 155); máan'anam par
tem, největším dilem, z nej
větší ěásti, nejvíce; partés,
iam, f. pl., (divadelní) úloha,

role; partěs agere (sustiněre),
provésti (divadelní) úlohu, roli
pauoao (I, 170) ferae, málo zvi
řat
pecus, (II, 72); lacte atque pe
core vivere, živiti se mlékem a
masem

per, (II, 255); via per pantem,
cesta přes most
perfuga, ae, m., přeběhlík, zběh
permittere, (II, 310), dovoliti
'
perstringó, ere, perstrinaci, per
strictum, 3., a) zavaditl (o ně
co), zasáhnouti, dotknouti se;
škrábnouti; b) otřásti, zachvě
ti; c) nemile (nepříjemně) se
dotknouti ; d) kárati, dávati
důtku, vytýkati; dorážeti, na—
rážeti, útočiti; e) řeči se do
tknouti, zmíniti se
porterrěri, (II, 496), (po)děsiti se
Phidiás, ae, m., Feidias, vynika
jící sochař za doby Perlkleovy
v Athénách (v 5. století př.
Kr.). Proslulé sochy Feldíovy:
socha Athény zv. »Parthenos4<

pro chrám Parthenon v Athé
nách; socha Zeva Olympijské

ho.
pingó, ere, pinaci, pictum, 3., a)

malovati; pomalovati, omalo
vati; obarviti; b) vyšívati; te
tovati; c) zpestřiti; d) krášliti,
zdobití
plaudó (plódó), ere, plausi, plau—

sum, 3., a) pleskati, tleskati,
tepati, tlouci; b) (pochvalně)

tleskati,

vzdávati potles

kem pochvalu; c) vzdávati po
chvalu
praeclárě, (II, 256), skvěle, zna
menitě, výborně, výtečně
protium, (I, 393), cena, výkupné
próoědere, (II, 396), vystupovati,
objevovati se, ukazovati se
prómissus viz prómittere
prómittó, ere, prómísi, prémie
sum, 3., a) slibovati,

příslibo—

vati, připovídati; zaslíbiti; b)
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předpověděti; o) (o vousu, vla

su: ) nechati růsti, nestříhati;
prómžssus, a, um, a) slíbený,
přislíbený, (II, 497); b) (o vla—

su, vousu: ) spuštěný, splýva
jící, dlouhý
próscrlbó, ere, próscrípsi, pró
soriptum, 3., a) vypsati, vy
hlásiti, ohlásiti, prohlásiti, uve
řejniti; b) (veřejnou vyhláš
kou) dáti do prodeje, prodá
vati, pronajímati; o) (něko
ho) prohlásiti za zbavena stat
ků; prohlásiti statky za za
baveny; zabaviti, konfiskovati;
d) (někoho) vyhlásiti za psan
ce, dáti do seznamu psanců,
dáti do klatby, proskribovati;
prósoriptí, órum, m., mužové
vyhlášení za psance, psanci;
(psanci propadli hrdlem, je
jich jmění bylo zkonfiskováno
státem a prodáno v dražbě)
prósoríptus viz próscríbó
Prótagorás, ae, m., Protagoras
z Abder, řecký sofista, vrstev
ník Sokratův, (Abdery, trac
ké město, sev.—vých. od ústí

řeky Nesta), naroz. asi r. 485
př. Kr. Ve věku asi 30 let jal

překážku tomu vědění: tem
nost otázky tě a krátkost lid
ského života.< Prchaje na
ostrov Sicílii utonul prý v mo
ři ve věku asi 70 let.
půgio, ion/is, m., bodák, dýka
punotim, bodmo, bodnou ranou
quiěsoó, ere, quiěvi, quiětum, 3.,
odpočívati; klidně se chovati;

dojíti klidu; uklidniti se
'rádlx, (I, 393); rádicěs littera
rum, (kořeny nauk), základy
vědeckého vzdělání
reoědó, era, reoessi', reoessum, 3.,
a) ustupovati, ustoupiti, coul
vati; b) odejíti; c) odděliti se;
zmizeti, uniknoutí; vzdáti se
(něčeho) ; upustiti (od něčeho)
reoipió, ere, reoěpí, receptum, 3.,
(II, 257); aliquem ad sě reci
pere, přijmouti, vzíti někoho
k sobě
recuperó, áre, dví, citu/m, 1., opět,

zase nabýti; dostati nazpět;
opět získati; nakloniti si
remittó, are, remisi, remissum, 3.,
a) zpět poslati, propustiti, vrá
titi; b) povoliti, uvolniti; c)
promínouti, darovatí; captivós
remittore, propustiti zajatce

se putovati po Řecku a získal
si tu svými přednáškami ne
jen veliké slávy, ale i jmění.
Znal se s Perikleem a konal
prý s ním ostrovtipné rozpra
vy. V Athénách častěji pobyl;
ke konci svého života byl
v Athénách obžalován pro vý
rok, jejž napsal na počátku

rěs dubiae, (II, 312), nebezpečné
doby; rěs frůmon-tária, špiže,
zásobování, dovoz obilí, potra
va; rěs gestae viz 9376
rotrahó, ere, retrá'aí, re-tractum,
3., a) zpět táhnouti, zpět vlé

svého spisu: »O bozích nevím

řeka Rhóne; vytéká z Alp,
protéká jezerem Ženevským
(lacus Lěmannus ), přijímá pří

ani zdali jsou,

ani zdali ne—

jsou, neboť mnohé věci jsou na

ci; b) odvléci,

odvésti, od

dáliti, zdržeti; o) mova vléci
Rhodanus,
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%, m., Rhodan, nyní

tok Amr (nyní řeka Saóne);
Rhodanus tvořil hranici staro
věké

Gallie,

odděloval

pro—

vincii (území Allobrogů) od
Helvetiů a Segusiavů a pak
protékal provincií najih k moři.
rogáro (II., 358) auxilium, žádati,
prositi za. pomoc
soríbere, _(II, 374) lěgěs, dáti zá
kony; opis—tutam ad amícwm

scribere, napsati list, dopis
příteli
sculpó, ere, sculpsž, scubptum, 3.,
rýti; řezati, vyřezávati; vydla
bati, vytesati, řezbou vytvoři
ti; (o soše: ) vytvořiti; stiló
litterás in cěris soulpere, rýti
písmena pisátkem do vosko
vých tabulek, deštiček (v češt'.
do čeho? v latině v čem?)
serváre aliquid, (II, 312), chrá
niti, uchrániti něčeho
socius (I., 130) věnátžón'is, spo
lečník na. lovu, honu, honbě
sophistěs nebo sophista, ae, m.,

a) sofista, (učitel moudrosti a
výmluvnosti); b) mudrlant,
povrchní mluvka
spectáre, (II, 258); spectantěs,
(lidé) pozorujicí, spatřující,
přihlížející; diváci
stilus, % m., a) špičatý kolik; b)

pisátko

(ostré, železnéne

bo kostěné s druhým koncem
širokým na uhlazování vosku) ;
d) způsob psaní, sloh
sucoědó, are, successí, succes
sum, 3., a) vstoupiti (pod ně
co, do něčeho ); b) postupova—

ti, bližiti se, táhnouti, přitrh
nouti (k něčemu); c) (o smě
ru vzhůru :) vzhůru stoupati,

vystupovati, vzestupovati; d)
následovati, bezprostředně jíti

za někým;e) nastoupiti

(po někam, na něčí místo);
f) vystřídati (někoho); g) da

řiti se
Suěbi, órum, m., (čti: Svébi),
Suebové, (čti: Svébové), bo

jovný národ germánský, usa
zený zejména severně od řeky
Mohanu; vládli mnohým kme
nům; jejich část se usadila
v dolním Alsasku; (někdy též:
Suě'ví)
Sulla, ae, m., Sulla; L. Cornělžus

Sulla, diktátor, protivník Gaia
Maria, (138—78 př. Kr.)

sůmó, are, súmpsi, súmptum; 3.,
a) vziti, vziti si, chopiti se;
|:) vziti na se, obléci; c) při
jmouti, bráti, dostati; d) (0 po
krmech: ) požíti; e) (o práci:)
vynaložiti; f) nabýti, osvojiti
si; g) zvoliti, vybrati si; h)
vziti na se, podniknouti, počiti
supercilium, ii, n., a) oční víčko,
obočí; b) vyvýšený okraj, vy
výšenina, výšina; c) hrdost,
pýcha, domýšlivost; d) váž
nost, posupnost, ponurost
sustiněre (II, 397) partěs, pro
vésti divadelní roli
Tarentíní, órum, m., Tarent'ané,
Tarentští; Tarentum, i, n., Ta—
rent, bohaté přístavní a ob
chodní město v jihoitalské kra
jině Kalábrii u zálivu Tarent
ského
trádůcó, ere, trádúxi, tráductum,
3., a) převáděti, přepravovati,
vésti (přes něco); b) přivésti
(na. svou stranu), získati (pro
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něco) ; o) provésti, prožití,
stráviti; d) předváděti, uka

zovati; exercitum flúmen trá
dúcere, převésti vojsko přes
řeku; exercitus flúmen trádú
citur, vojsko jest převáděno
přes řeku

trahó, ere, tráxi, tractum, 3., a)
táhnoutí,

vléci;

vláčeti, smý—

kati; b) (v mysli) přemitati,
rozvažovati, uvažovati; c) s se
bou, za. sebou táhnouti, vléci;
d) odvlékati, odnášeti; uchva
covati, zachvacovati, strhova
ti; e) hnáti, doháněti, puditi;
peděs trahere, vléci nohy
tránsfígó, ere, trámfwci, tráns
fixum, 3., probodnouti, prokláti
tránsmittó, ere, tránsmisi, tráns
missum, 3., |. a) překládati;
b) přepravovati, převážeti,
přenášeti, přeplavovati, pře

tripůs, tripadis, m., a) třínohý
kotlík; b) třinožka (k sedání) ;
třínožka (v delfske veš—time)

triumphó, áre, dvi, átum, 1., a)
slaviti triumf, triumfovati; b)

jásati, plesati
Valerius, ii, m., (římské rodové
jméno patricijského rodu Va.
leriů); (I, 105, 118, 119)
vehó, ere, vězí, vectum, 3., véz'ti,
voziti; vehor, jsem vezen, vezu
se, jedu, jezdím; (na lodi:)
plují, plavim se; (ve vzduchu :)
letím
Venus, Venerís,

f., Venuše, bo—

hyně krásy ženské, lásky a
rozkoše, ztotožněná s řeckou
bohyní Afroditou; z bájí nej
důležitější Římanům byla ta,
že jejich praotec Aeneas byl
jejím synem; Venus Genitrix
byla pokládána za pramáteř
římského národa, zvláště pak
váděti; c) předávati, odevzdá—
vati, přenechávatí, přepouště
přímo císařského rodu J uliova;
Gaius Julius Caesar odvozoval
ti; II. a) přepravovati se, pře
svůj rod od Iula, syna Aeneo
plavovati se, přecházeti, pře
va, a Aeneas byl pokládán za
jití, překročiti; cum classe t.,
syna Venušina.
přeplaviti se s loďstvem; b)
přejití, vynechati, nevšimnouti vitium, (II, 443); mna„nectnosti,
špatné vlastnosti
si; c) prožití, stráviti
Trebátius, ii, m., (římské rodové vivó, ere, vm, víctúrus, 3., a)
jméno); 0. Trebátius Testa,
žití, býti živ; b) býti živ, ži
učený právník římský, přítel
viti se (něčím); c) (důvěrně,
přátelsky s někým) žíti, stý
Ciceronův, později Augustův
&.Horatíův
kati se, obcovati; (viz pecus)

L'ST úloha.

Přeložte do češtiny! ——
(Viz str. 608!)

1. Herculěs Eurysthež žussú mála aurea in hortžs Hespe
ridum carpsit. — 2. Fuit fáma || Rómulum á senátóribus
discerptum esse. — 3. Flós, nisi eum carpseris, žpse cadet.
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— 4. Livia, quam Ti. Claudius Neró in mátrimóuium důae
rat, posted Octáviánó mipsit. — 5. Venerem Vulcánó mip
sisse narrátur. — 6. Sorórem tuam, amice, in familiam
uostram miptiiram esse „ libeuter audió. — 7. Cum filia
tua, amice, in familiam uostram inmipsisset, spěrávi ||
amicitiam uostram firmissimam futůram esse. — 8. Vitia,
quae nómine virtutum in familiam irrěps'e'ruut, perniciósa
sunt. — .9. Ii nóbis displicěbunt, in quórum auimós malae
cupiditátěs irrěpserint. — 10. Lyciirqus et Solóncivitátibus
suis lěgěs scripsěrunt: hic Athěniěnsibus, ille Snartičitis
lěgěs scrifpsit. — 11. Iu'ra uón dormieutibus scripta sunt.
— 12. Ciceró ad Trebátium scribit: »Scripsit mihi Caesar
nóndum tě sibi satis esse familiárem propter occupatióněs
suás, sed certě fore (: _futůrumesse). — 13. Veterěs aut
in chartis scrifnsisse aut in cěris stiló Zitterá's sculfnsisse
cónstat. — 14. Fábulam ab amicó' cóucrifntam cum descrip—
seró, ad tě mittam. — 15. Le_qe'sad salátem civium cón
scriptás esse cónstat. — 16. In senulcró' quódam inscrifntum
erat: »Beue quie'scás. mi fili! Máter tua rogat tě. ut sě ad
tě recifpiás.<<— 17. Multós civěs Rómánós, qui Mariii fá

verant, Sulla 'próscripsit: ab eódem ědictum est, ut mó
scrifntis omnia bona adimerentur. — 18. Phidias, artifex
Graecórum clárissimus, multás statuás marmoreás sculfnsit.
— 19. Lacedaemonii in trinode aureó insculfnsěrunt námi
na civitátum, quae a'nud Plataeás dimicáverant. — 20.
Omnibus hominibus in auimis quasi insculfntum est esse
Deum. — 21. Ecamiuó'ndás mácem belló varári dixit. — 22.
Půaió' ex eó dictus est, quod eó founctim fnuqnátur. — 23.
Cató rádicěs litterárum amárás esse, _frůctus iůcundós
dixit. — 24. Ab Atreó' fnatre dicti sunt Atridae, Aqamem
uón et Meneláus. — 25. M. Porcius Cató' cěusor multa's
novás lěaěs ědia'it, ut Zůxuria ormrimerětur. — 26. Rňmáni
Tarentinis, qui eó'rum lěgátós violáverant, annó a. C'hr. u.
ducentěsimó octógěsimó alteró bellum indixěruut. — 27.
Athéniěusěs saepe optimis civibus aquá' et i_qniinterdixě
runt. — 28. Porsenua, rěa: Etrůriae, qui ingentem exer
citum ad urbem Rómam addůa'erat, Iáuiculum primó im
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petit expugnávit. — 29. Cum exercitus ex Oppidó ěductus
esset, eivěs portás clausěrunt. — 30. Hostiás corónis órná
tás „etcornua eárum auró obducta esse legimus. — 31. In
exercitil Rómánó militábant militěs mereennárii, qui certá
mercěde conducti amplius sědecim annós stipendia meré
bant. — 32. Hannibal exercitum Rhodanum trádúxit. Exer
citus ab Hannibale Rhodanum tráductus est. — 33. Impe
rátor cum cópiás ex urbe ědúmisset, aciě cum hostibus cón
fliwit. — 34. Pyrrhum cum Rómánis ad Hěráclěam oppidum
cónflixisse et ab eórum exercitii magnam victóriam repor
távisse cónstat. — 35. C. Iůlius Caesar fástós Rómánós
tempare turbátós corrěxit. — 36. Aliórum mórěs nón cor
rigěs, nisi tuós corrěxeris. — 37. Pyrrhus cum classe et
exercitú ad Siciliam cursum dirěxit, ut ibi fortiinam belli
temptáret. — 38. Ciceró perniciósissima Catilinae cónsilia
dětěxit; Cicerónis vigilantiá perniciósissima cónsilia Cati
linae dětěcta sunt. — 39. Magister narrávit nostris tempo
ribns magnós laeiis in Áfrieá á viris audácibus dětěctós
esse. — 40. Rómáni castra sua valló fossáque cinxěrunt.
— 41. Malta oppida patriae nostrae můris cincta erant. —
42. Ale$andri Magni imáginem Apellěs pinxit, Lýsippus
finxit. — 43. Ut primum increpuěrunt arma micantěsque

fulsěrnnt gladii, horror ingěns spectantěs perstrinxit. —
44.Perfuga in castra retractus est, ut imperátor ei poenam
cónstitueret; cum in itinere militibus resisteret, únus ea:
his gladium děstrinxit et eum tránsfixit. — 45. In pugná
Salaminiá classis Persárum á Graecis dispersa et magna
pars návium děmersa est. — 46. Militěs multó labóre fessi
via;peděs tráxěrunt. — 47. Supercilia contracta irae atque
superbiae indicia sunt, diducta tristitiae atque benevolen
tiae. — 48. Triumphantem Camillum albi věxěrunt equi.
— 49. Cum dua: putáret bellum ductum iri, magnam rei
frůmentáriae eópiam in oppida vicina invěxit. — 50. Cúr
amicós nostrós laesisti? Amicós á tě laesós esse audió'. —

*
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l58.

úloha. — Přeložtedo latiny! — (Vizstr. 610!)

1. Jest známo, že Římané roku pětistého osmého př. Kr. opevnili
(firma?-e) posádkou J anikul(um) a uzavřeli (claudere, akt. inf. př.)
brány města.. —- 2. Zahrazená (uzavřená) (conclůdere, pass. partic.
pf.) voda se snadno kazí. —-3. Kdyby Horatius Kokles nebyl zamezil
(claudere, akt. konj. plqupf.) nepřátelům cestu přes most, nepřátelé
byli by vpadli (iwvádere, akt. konj. plqupf.) do města. — 4. Plaviti
se na širém moři jes-t mnohem nebezpečnější než na moři uzavře
ném (claudere, pass. partic. pf.). ——
5. Nepřátelé doufali, že město
sevřené (c.—ingere,pass. partie. př.) obležením bude odříznuto

(eac

clúdere, pass. inf. fut.) od špíže (od zásobování). —-s. Již za pra
starých (: nejstarších) dob si hoši hráli (Zúdere,a'kt. ind. pf.) mí—
čem; kdo z vás si rád nehrál míčem? -— 1. Hercům, kteří své (di—
vadelni) role znamenitě provedli (sustiněre, akt. ind. plqupf.),
všichni (za)tleskali (phmdere, akt. ind. př.). — s. Nepřátelé byli by
vnikli (invádere, akt. konj. plqupf.) do města, kdyby nebyli bývali
sehnání (dětrúdere, pass. konj. plqupf.) s hradeb. ——o. Zběh vy
pravuje, že nepřátelé obklíčili (: obležením sevřeli) (cinyere, akt.
inf. pt.) město, aby naše vojsko odřízli od špíže (aby našemu voj
sku zamezili zásobování); doufáme, že naši vojínové ostražitostí
velmi zkušeného vůdce přece vyváznou (ěvádere, akt. inf. fut.) 2 ne
bezpečenstvi. ——
10. Roku pětistého osmého př. Kr. nepřátelé přitrhli
(accědere, akt. inf. pf.) k samému městu Římu. -—11. Jezdci tvořili
přední voj [: postupovali napřed před vojem] (antecědere, akt. ind.
pf.). — 12. Caesar dovolili (concědere, akt. ind. př.) Haeduům, aby
vykázali sídla (collocáre) Bojům ve svém území. — 13. Aristides
zemřel (dě vítá děcědere, akt. ind. pí.) ve veliké chudobě. -—14. Čte
me, že Hannibal odešel (dtscědare, akt. inf. pí.) z Italie rozhněván
a. nerad. — 15. Věz, že zítra. odejdeme (ďiscědere, akt. inf. fut.)
z domova na venkov a že zůstaneme (maněre ) na venkově. ——
16.
Když (cum historic—um)se přibližovala (accědere ) nepřátelská jízda.,
naši vojínorvéustoupili (recědere, akt. ind. pf.) &.uzavřeli (claudere)
brány tábora; nepřátelé potom odtáhli, aby našim zamezili dovoz
špíže. — 11. Poranění vojínové odešli (excědere, akt. ind. pf.) z boje
a na jejich místo nastoupili (succědere, akt. ind. pf.) jiní, svěží
a čerství (neunavem'). — 18. Ariovistus pravil: »Sidla, která mám
v Gallií, byla mně postoupena (concědere, pass. ind. pf.) od samých
Gallů<< ——19. Jost známo, že římští konsulové vystupovali

(obje—

vovali se) (prócědere, akt. inf. př.) na foru s dvanácti liktory. —
20. V nebezpečných dobách Řekové často poslali (akt. ind. pf.) posly
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do Delf, aby se otázali o radu Apollinovy věštírny. — 21. Vyslanci
byli posláni (pass. ind. pf.) k nepřátelům vypovědět (Wdicere, su
pinum) válku. ——
22. Čteme, že král poslal (akt. inf. pf.) spojencům
ku pomoci tisic dvě stě pěšáků se šesti sty jezdců. — 23. Haeduové
poslali vyslance k Caesarovi požádat (supinum) za. pomoc. ——24.
Kéž by byli Kartaginští poslali (akt. konj. plqupf.) do Říma nej
vznešenější muže obce jako vyslance! ——
25. Do krajin obsazených
římskými vojiny byli posláni (pass. ind. pf.) osadníci, aby bud'
bydleli v dobytém městě nebo založili nová bydliště (: sídla). —
26. Protože jsi malých věcí (akus. ) neuchránil (akt. ind. plqupf.),
ztratil jsi (ámíttere, akt. ind. př.) větší věci. ——
21. Nepřátelé ve
douce válku v Gallií ztratili (wkt. ind. pf.) mnohé ze svých [lidi,
vojáků). ——28. Chud'as dostal nazpět peníze, které [byl] pokládal
za ztracené (ámžttere, pass. partie. pf.: vazba 2 akus.). — 29. Těm,
kdož za vlast ztratí (akt. ind. fut. II.) život, zasloužená pocta bude
vzdávána též od potomků. — 30. Dion, byv Dionysiem poslán (pass.
partie. pf.) ke Kartaginským, byl u nich ve veliké úctě. ——
31. Řím
ský král se otázal nepřátelských vyslanců: »Zdaž jste vyslanci
poslani od lidu kollatijského?<< — >>Jsme<<,[odpověděli]. — »Podro
bujete se moci mé a římského národa?<< — »Podrobujeme.<< — 32.

V naší vlasti bylo svedeno (committere, pass. ind. pf.) mnoho bitev.
-— 33. Když (cum historimurn) obyvatelé našeho města byli zpra—
veni (ědocére, pass. konj. plqupf.), že válka byla vypověděna, velice
se poděsili (pertarrěre, pass. ind. pf.); očekávali totiž, že bitva bude
svedena. (committere, pass. inf. fut.) v naší krajině. — 34. Vojevůdce
propustil (dímíttere, akt. ind. pf.) zajatce bez výkupného. ——35.
Slovo, jak(mile) jednou bylo vypuštěno z úst (ěmittere, pass. ind„
pt.), leti [jsouc] neodvolatelné (nezměnitelné). — 36. Konsulovi
bylo dovoleno (permittere, pass. ind. pf.), aby sebral dvě legie. -—
31. Kirnonova sestra Elpinike (při)slíbila (prómittere, akt. ind. pf.),
že se provdá (akt. inf. fut. ) za boháče Kalliu (dativ). -—38. Dovi
dáme se (: slyšíme), že učitel nedal (akt. inf. pf.) žákovi slíbenou
(prómm'ttere, pass. partie. pt.) odměnu. ——
39. Občané očekávají, že

vojevůdce propustí (remittere, akt. inf. fut.) zajatce; zajatci oče
kávají, že budou od vojevůdce propuštěni (pass. inf. fut.). — 40.
Suebové (čti: Svébové) živili se (vivere, akt. ind. pt.) ne mnoho
obilím, nýbrž z největší části mlékem a masem dobytka. — 41.
Caesar odpověděl vyslancům, že [si] vezme (samara, akt. inf. fut.)
den na rozmyšlenou. — 42. Římané vedli (akt. ind. pf.) mnoho vá
lek; jest známo, že Římané vedli (akt. inf. pf.) mnoho válek. Jest
jisté, že evropští národové budou vésti (povedou) (akt. inf. int.)
mnoho válek. Jest jisté, že rrmoho válek bude vedeno (pass. inf. fut.)
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od evropských národů. — 43. Kornelius Nepos sepsal (scríbere, akt.
ind. př.) spis o činech (gerere, pass. part. př.) vynikajících vůdců
i řeckých i římských; tento spis brzy budete čísti. — 44. Helvetiové
spálili (combúrere, akt. ind. př.) všechna města a vesnice. ——45.

Jest známo, že Athéňané dali do klatby (interdžcere, akt. inf. pf.)
sofistu Protagoru a veřejně spálili (akt. inf. pf.) jeho spisy. — 46.
Cicero [jsa] konsulem (Cicero za svého konsulátu) potlačil (oppfri
mere, akt. ind. pf.) Katilinovo spiknutí; Katilinovo spiknutí bylo
potlačeno (pass. ind. pf.) konsulem Ciceronem (Ciceronem za jeho
konsulátu). — 41. Bias, jeden ze sedmi mudrců, pravil, že nosí
všecky své věci s sebou. -—43. Markus Valerius se přeplavil (trůn-s
mittere, akt. ind. pf.) s loďstvem do Afriky a zpustošil daleko ši
roko nepřátelské území. ——49. Jest známo, že války téměř každo
ročně byly od Římanů vedeny (pass. í/nf. pf.) a že ty války nebyly
všechny spravedlivé. — 50. Když lev, osel a liška sjednali (íungere,

akt. konj. plqupf.) přátelství proto, aby byli společníky na lovu,
málo zvířat vyvázlo (ěvádere, akt. ind. př.) z jejich společných
nástrah. Proto (: a tak) jejich kořist byla veliká. Potom lev poručil
osloví, aby ji rozdělil. Když však osel spravedlivě rozdělil (divide're,
akt. konj. plqupf.) kořist ve tři díly, rozhněvaný lev se na něho
obořil (ho napadl) (invádere, akt. ind. pf.) a roztrhal (rozsápal) jej
(discerpere, akt. ind. pf.). —

| Skupiny slov. — V. — (Viz str. 480!)

|

Passerculus, %,m.. vrabčík; passer sólitárius, drozd (druh drozdů
: modravým peřím; pávó, óm's, m., páv; paf-dix, ícis, f., koroptev;

phaslánus (gallus), i, m., (fasidský kohout :) bažant; mna, ae, f.,
straka; psittacus, i, m., papoušek; pullus, ?, m., mládě, kuře; pull!
oolumbínl, holoubata;

turdus, % m.. drozd; kvíčala; turtur,
m.. hrdlička; ulula, ae, f., sýc, kulich: vultur, um's, m., sup;

“Ti—9,

aloyón, ční—9,f., lednáček; struthiooamělus, i, m., pštrOS: stumus,
!, m., špaček.
Pisois, 58, m. (III.). ryba.; delphin, inis, m., (delphínus, i, m.),
plískavice, delfín; aquus bipes, mořský koníček; lupus, i, m., mořský
okoun, šlích; můrěna (můraena), ae, f., mořský úhoř; scafus, i, m.,

pyskoun (ryba, lahůdka Římanů).
Anguls, is, m., f., had; aspis, iďis, f., zmije; Iaoerta, ae, f., ještěrka;
sorpčns, entis, m., f., had; vípora, ae, f., zmije; had; ještěr, drak;
cmcodílus, ?, m., krokodil.
Rána, ae, f., žába; búfó, ó'n/is,m. (III.), ropucha.
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1, (-tls)= pao-čus, (parent—is),(f.) rodička, matka, (m.) plodltel,

otec; (avšak v plurálu jest mužského rodu:) pareutěs, (pareutum),
(m.) rodiče.

-x
-x
= jsou tato
2. Ze substantiv zakončených v
,
-c
-gis
maskulina:
-ex, (dole): códea'., (06414018),kmen, pen, lmlha., spis; videa:, (ou

liots), komar; haruspem, (hamapicis), (I, 294); iudas, (Mole),

365): Wlan,

(much),

(I,

prosebnlk, (I, 497); (viz »Maskulina

III. deklinacec, na obálce 8. sešitu, 2. str.);

40x. (-flols)=artifex, (artificis), (I, 438); Marea,

(I. 501);
-ex. (dole): W623, (verveois), skopec;

(panujících

-.x, (ms): gm, (areal—s),
stádo, (I. 365):
4x, (ul.)g TM)(rěgis), (I, 194);
4x: senem, (sans), (I. 344); _.
4x. (dole): caller, (cam-is), pohár; farním, (fot—ruda), klenba;

onu, (Guida), Plur. Ciuoěs, (Oiuoum), Killkové;
-lx, Hen): phoenlz, (phoeulois), báječný ohnivec; Phoenix,
(Phoenlols), plur. Phoeuíoěs, (Phoeniotm), Folnlkové; (viz »Mas
k'ullna III. deklinacec, na obálce 8. sešitu, 2. str.);
-ox. Code): Cappadoc, (Cappadocia), Kapadok, obyvatel Kapa
dokle;
-ux, (-uo|s): dum, (dude), (m.) vůdce, [(f.) vůdkyně), (I, 218);
-ůx, (-ůols)=Pollux, (Panavis), Pollux, syn Ledin, bratr Knstorův;
-Iůnx, (-lugls): contacta, (oonmgis), (m.) choť, manžel; Ul.)
choť, manželka).

„

Q

3. Ze substantiv, zakončených v nominativu singuláru
és nebo -a.s, a ze substantiv, zakončených v nominativu
plurálu -štěs, tato jsou maskulina:
Arpinds, (Arpludtis), (I, 354); nostrdtěs, (nostrdtlum), našincl;
optimátěs, (optimatium), (I, 354); Penátěs, (Pendtlum) , (I, 354);
adamás, (adamantís), ocel; as, (ossis), as, (římský peníz), (I,
349); elephds, (elephantis), slon, slonovina; (viz »Maskullns. III.
deklinacec, na obálce 7. sešitu, 3. str.);
más, (marts), samec.

4. Mužského rodu (maskulina) jsou některá s t ejn o
sla b í č n á substantiva třetí deklinace, zakončená
v nominativu singuláru
-is
-ěs
v genitivu singuláru
v -is a -is ' jsou to zejmena.
&) jména znamenající muže,

na př.: affinie, (I, 498); hostie,

(I, 335); consular—ie,(I, 498); familidris, (I, 498);
b) jména řek, na př.; Albie, (I, 347); Liv—is,(I, 501); Tameeis,
(I, 501); Tiberia, (I, 347); Tigris, (I, 502); Vieurgia, (I, 502);

o) jména měsíců:
(I, 499);

Aprilie, (I, 498); Qui—Mine,
(I, 498); Sextius,

a) jména kmenů

a obyvatel

měst, na př.: Athěniěneěe,

(I, 401); Cminěneěe, (anniněmium), Caenlnští, obyvatelé městeč
ka Caeniny nedaleko Říma; Carthaginiěneěs, (I, 424); Plataeěneče,
(II, 255); Theepiěneěe, (Thespiěneham), Thesplané; Ohalciděneěe,
(I. 500);

.) zpodstatnělá

adjektiva

jednakznamenající
bytosti

muz. rodu, jednak původně přívlastky podstatných jmen muž. rodu;
na př.;
agreetěs, (agreetium), venkované, rolníci; caelestěs, (caeleetimn),
nebest'ané, bohové;
circěnsěs [lůďiL (circěneium), hry v cirku, (I, 425); anndiie, (I,
498); natalie, (I, 498);

[) některá obojrodá

(commůnia) podstatná jména, na př.:

aequális, (aequálie), m., vrstevník, druh, (I, 498); omnis, (omnis),
m., pes, (I, 351); civic, (civic), m., občan, (I, 350); testis, (teetie),
m., svědek, (II, 258); vátěs, (vdtie), m., věštec, (I, 353);

3) porůzna:
omnis, crínie, linie, ramia, igm's, panic,

pisek, facie,

canto, collie,
měnsis, ěneie,

torquis, anguie,
amis, orbie, vav—mie,

fůstie, hostie, poetie, vedie,
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Opakování z latinské mluvnice.
(Pokračování. )
Amnis, (I, 406); amis, (aa—is), osa, točna., pól; callz's, (Gallia),
stezka; collie, (I, 425); crinis, (I, 425); ěnsis, (basi—9),meč; fasciš,
(fa-sola), svazek, (I, 441); finta, (I, 425); janča, (tanto), provaz,
lano; fůstis, (fůstis), klacek, kyj; hostie, (1, 335); ignis, (1, 347);
měmis, (I, 353); arbis, (I, 426); pánis, (1, 353); piscis, (1, 350);

postis, (postis), veřeje; torquis, (torquis), řetěz, náhrdelník; ungm's,
(unguz's),nehet; vectis, (vectis), páka; vorm, (vermis), červ.

*
5. Z jiných substantiv, zakončených v nominativu singu
láru V -is, (v genitivu singuláru různě zakončených)
k maskulinům náležejí tato substantiva:
cassis, (cassis, obyčejně v plur. cassěs, cassium), síť, tenata;
[avšak »cassis, cassz'dis, přílbice<<jest femininum]; oim's, (cineris),

prach, popel; cucumis, cucumeris, okurka, meloun; glis, (yaris),
krysa; lapis, (lapidás), kámen; pubis, (pulveris), prach; sanguis,
(sanguinis), krev; (viz »Maskulina, VII.<<na 4. str. obálky 7'.sešitu);'

feminina jsou:
cassis, (cassidis), přilbice; cuspis, (cuspidis), hrot; pýramis, (pý
ramidis), pyramida.

*
6. Vlastníjména mužů stejnoslabičná,
končená

za—

v nom. sing. v »-ěs<<, v gen. sing. v »-is<<, podle

přirozeného rodu jsou m a s k ul i n a; na př.:
Achillěs, (I, 438); Aristiděs, (I, 424); Aristotelés, (I, 232); Mil
tiaděs, (I, 233); Mithridátěs, (I,-426); Periclěs, (I, 482); Bócratěs,
(I, 483); Themistoclěs, (I. 377); Xerxés, (I, 24).

*
7. Tato substantiva, zakončená v nominativu singuláru
v -us a -ůs jsou feminina.:
pecus nigra, (pecudis) černa ovce, (II, 72);
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49. HODINA.
Slovesa III. konjugace.
Stupnice sloves.
Druhá skupina:
Jednoduché perfektum.
(Viz str. 543 a 544!)

237. acuó, acuere, acuí, acútum, ostřiti, bystřiti;
cxacu

ó, cre, exacui, exacútum, vybrousiti, zašpičatiti;

238. imbuó, imbuere, žmbuž,imbútum, smáčeti, napouštěti;
239. luó, luere, luž,—, ( luitúrus ), odpykati;
240. polluó, polluere, pollui, pollútum, poskvrňovati;
241. abluó, abluere, ablui, ablútum, smývati;

dilu ó, cre, dilui, dilútum, rozpouštěti ;
colluere, vyplachovati; ělue're, vymýti; perluere, umýti; pró
Zuc-rc,naplaviti, odplaviti; subluere, podmývati;
[bez supina:] allue're, oplachovati;
[bez perf. &.bez supina:] ci'rcumluere, omývati; própollue're,
poskvrňovati ;

242. minuó, min'uere, minuž, minútum, zmenšovati;
děminuó,

ere, děmžnuí,déminútum, zmenšovati;

comminuere, rozdrobiti; imminuere, zmenšovati, zkracovati;
džminuó, e're, —, —, rozdrobiti;
-— 577 -_

243. statuó, statuere, statuž, statůtum, postaviti,ustanoviti;
cóns ti tuó, ere, cónstituí, cónstitútum, ustanoviti;
děstžtue're, opouštěti; žnstituere, postaviti, zařizovati; prae
stituere, napřed stanoviti; próstituere, vrhati na pospas,
zaprodati; restituere, obnoviti; substituere, (pod, za něco)
postaviti;

244. sternuó, sternuere, sternuž, —, kýchati;
245. suó, suere, sui, sútum, šíti;
assu ó, adsuó, cre, ads—ui,adsútum, přišívati;
d i s s u 6 r e, párati; insuere, zašiti; obsuere, zašíti; praesuere,
obšíti; subsútus, podšitý; tránsuere, propíchnouti;

246. tribuó, tržbuere, tribuí, tribútum, udělovati;
a t t ri 1)u 6, ere, attribuž, attržbútum, přidělovati;
c o n t n' b u e r e, připojiti, přispivati; džstribuere, rozdělovati;
retržbuere, zpět dáti, vrátiti;

247. exuó, exuere, exui, eacútum, svlékati;
248. induó, žnduere, induž, indútum, oblékati;
249. arguó, argue're, arguž, —, (supinové tvary se nahrazují

coarguó,

slovesem accůsáre), viniti;

ere, coargui, —, (supinové tvary se nahrazují

slovesem conm'ncere), usvědčovati;

re dar g u 6, ere, redarguž, —, (supinové tvary se nahrazují
slovesem refutáre) , vyvraceti ;

250. bátuó (battuó), bátuere, bátuž, _, tlouci, klepati;
251. dělíbuó, dělžbuere, dělžbuž, dělžbútum, natírati tekuti

nou, mazati (mastí);

252. futuó, futuere, futuž, futútum;
253. [nuó, nuere, (jen ve složeninách), někomu kynouti] ;

abnuó, abnuere, abnuž, —, (abnužtůrus), nesvolovati,

zamítati;

a dnu ó, (annuó), are, adnui, —, přikyvovati, přisvědčovati;
žn n u 6, ere, innui, —, k—ývnouti(na někoho);

r enu ó, ere, renuž, —, odepřiti, odmitnouti;

.

254. pluit, pluere, plúit, [(staršíz) plůvitL —, pršeti;
im plu ó, ere, žmpluit, —, napršeti, deštěm skropiti;
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255.ruó, ruere, rui, (rutus ), ruitúrus, řítiti se;
congruó, congruere, congrui, —, shodovati se;
ingruó, ingruere, ingruž, —, vtrhnouti, vraziti;

díruó, ere, dimi, dírutum (* dý-ru—tum),bořiti;
éru ó, ere, ěruž, ěrutum, vykopati, vyhrabati;
o bruó, ere, obrui, obrutum, zasypati;
pró ruó, ere, prórui, prórutum, vyřititi se, povaliti, potříti;
su b ru 6, cm, subrui, subrutum, podrýti, podkopati;
c o rr u 6, cre, corrui, —, sesouti se;
irru

ó, ere, irruí, -——,
vřítiti se, vpadnouti;

256. metuó, metuere, metui, —, báti se;
praemetuó,

ere, —, —) napřed se obavati, míti strach;

257.spuó, spuere, spui, spůtus, plíti, plivati;

c 6 n s 1)u 6, am, —, —, poplíti, poplivati;
d 6"s 1)u 6, ere, —, —, vyplivnouti;
r e s p u 6, cm, res—puč,—, vyvrhnouti, odmitnouti;

258. solvó, solvere, solvž, solútum, uvolňovati, zprošťovati;
a b s o 11)6, ere, absolvi, absolútum, zprošt'ovati;
d i s s o lv e r e, rozlučovati, rušiti; exsolvere, uvolniti, roz
pojiti; persolvere, platiti, činiti zadost; resolvere, rozvázati,
uvolníti;

259. volvó, volvere, volvž, volútum, valiti;
a d 13o l v 6, cre, advolví, advolútum, přivalovati;
c o n 1)0 I v e r e, stáčeti, svinovati; děvolvere, váleti (shora
dolů); ěvolvere, vyvaliti; involvere, navaliti, přivaliti; ob

volvere, zahaliti; pervolvere, rozvinovati; próvolvere, valiti
vpřed; revolvere, valiti zpět, opakovati;
[bez perf. a bez _sup.:] circumvolvere, otáčeti;

260. cůdó, cůdere, —, —, tepati, raziti;

ex c ú d 6, ere, excúdí, excúsum, tepati, kouti;

[incúdó, ere, —;] žncúsus,

okřesaný;

p r 6 c &d 6, ere, prócúdí, prócúsmm, vpředu tepati; kouti;

261.1ambó, Zambere, Zambž,—, lízati, olizovati;
p r a e l a m b 6, ere, -—) —, napřed olizovati;

262. accendó, accendere, accendi, accěnsum, zapalovati;
incendó, ere, incendž, žncěnsum, zapáliti, spáliti;
succendó, ere, succendž, succěnsum, podpáliti;
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263. děfendó, děfendere, děfendž, děfěnsum, odrážeti, brá

niti;

offendó, ere, offendž, offěnsum, urážeti;
264. prehendó, prehendere, prehendi, prehěnsum, chápati,
uchvacovati ;
[staženéz] p r ě n d 6, ere, prémii, prěnsum;
_
c o m p r 6 h 6 n d 6 (comprěndó), ere, comprehendi (com
prémií), comprehěnsum (comprěnsum), obsáhnouti, chopiti,

chytiti;
r 6 p r 6 h 6 n d e r e (repréndere ), uchopiti, kárati; appre
hendere, uchopiti; děprehende-re (děpréndere), chytiti, před
stihnouti;

265. mandó, mandere, mundi, mánsum, kousati, žvýkati;
266. scandó, scandere, scandi, scansum, stoupati,vystoupiti ;
á s 0 e n d 6 (adscendó ), ere, áscendi, áscěnsum, vystoupiti;
vylézti;
c 6 n s c e n d 6, ere, cónscendi, cónscěnsum, vystoupiti, vylézti;
d č 8 c e n d 6, ere, děscendi, děscěnsum, sestupovati;
(?3 c e n d e r e, vystoupiti; inscendere, vystoupiti; tránscendere,
přestoupiti, překročiti;
s u p 1-á s o a n d 6, e're, —, —, překročiti;

267. pandó, pandere, pandí, passum (pánsum), prostírati,
rozestírati, rozpínati;
e x 1)a n d 6, ere, expandi, expassum, roztahovati, rozestřiti;
p r a 6 p a n d 6, am, —, —, zpředu prostirati, rozkládati;

268. findó, findere, fidi, fissum, štípati, rozrážeti;
d i ! i i n d 6, ere, diffidi, diffis'sum, rozštěpiti;
i n i i n d 6, ere, infidí, infissum, vřiznouti;

269. scindó, scindere, scidž, scissum, štípati;

a b s 0 i n d 6, ere, abscidi, abscžssum, odtrhnouti;
(:6 n s ci n d e r e, roztrhati; discindere, roztrhnouti, (náhle)
přerušiti; exscindere, vyhladiti, zničiti; interscindere, strh
nouti; perscindere, zcela. roztrhati; próscindere, orati, bráz—

díti; rescindere, strhnouti, zrušiti;

270. psalló, psallere, psalli, —, hráti na strunný nástroj;
271. velló, vellere, vem, vulsum (starší: volsum), škubati,

trhati;

ti v 6 116, ere, ávelli (ávulsž), ávulsum, odtrhnouti;
——580——

c o n v e l l 6, ere, convellí, convulsum (convolsum), strhnoutí,

roztrhnouti;

d é v e ll 6, 676, děvellí, dévulsum, strhnoutí;
d i v e l l 6, ere, dívell'i (divulsi), divulsum, (divolsum),

roz

trhati;

ě velló, ere, ěvelli, ěvulsum (ěvolsum), vyrvatí, vytrhnoutí;
pervelló,
ere, pervelli, —-,(silně) škubati, otřásati;
revelló,
ere, revelli, revulsum (rcvolsum), vyrvati, vytrh
nouti;

272.vertó, vertere, vertž, versum, obraceti;
a d 1)e r t 6, ere, advertí, adversum, obracetí (k něčemu);
d 1)e r t e r e, odvraceti; antevertere, předstíhnouti; circum
vertere, obraceti, otáčeti; convertere, obraceti, otáčeti; dé
vertere, odvraceti se, odbočíti; ěvertere, vyvraceti; inter
vertere, odciziti; ínvertere, obrátíti, otočíti; obvertere, obrá
títi (proti něčemu); pervertere, převrátíti, skácetí; prae
vertere, předejití, předstihovati; subvertere, podvrátití;
a n i m a d 1)e r t 6 (: animum advertó), ere, animad'verti,

animdversum, obraceti mysl, pozorovatí;
d č 1)e r t o r, děverti, (perf. vždy aktivní:) děverti, odvracetí
se, odbočíti; uhostítí se;
p r a e v 6? t o r, praevertí, (pf. vždy aktivní:) praeverti, prae
versum, dříve se obraceti, předejití, předstíhovatí;
r e v e r t o r, re'vert'i, (perf. vždy aktivní:) reverti, (particip.

perf.:) reversus, vrátiti se;

273.vísó, visere, (visí), _, navštěvovati;
c o n 1)is 6, ere, —, —, navštivítí, shlédnouti;
i n t e r 1)i s 6, ere, intervžsž, intervísum, navštiviti, shlédnouti;
in 1)i s 6, ere, žnvisi, invžsum, nahlédnouti, prohlédnouti si;
r e v i s 6, ere, revisi, —, opět někam se podivati, opět navšti

.

Viti;

274.1egó, legere, lěgž, lěctum,„sbirati, čísti;
(:o 1H g 6, ere, collěgi, colléctum, sbirati, usuzovati, získati

(si);

dělá gó, ere, dělěgi, děléctum, vybírati, vyvoliti (si);
ě H g 6, ere, ělěgž, ělěctum, vyvoliti;
i n t e r 1e g 6, cm, —, —, sbirati (mezi něčim);
p 6 r 1e g 6, am, perlěgi, perlěctum, přehlížeti, přečistí;
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p r a ele g 6, cm, praelégi, praelěotum, plouti (podél něčeho);
r e l e g 6, cre, relěgi, relěctum, opět sebrati, opět projiti, opět
čísti;
r e c o 1H g 6, ere, recollěgí, recollěctum, sebrati;
s č l i g 6, ere, sělěgi, sělěctum, vybrati;
s u b 1e g 6, cm, sublěgi, sublěctum, dole sbirati, tajně vyslech
nouti;

alle g 6, ere, allěgi, allěctum, (volbou) přibirati;

275. d i l i g 6, cre, džlěxž, džlěctum, milovati;
in t e l l e g 6, ere, žntellěxž, intellěctum, rozuměti;
n e g l e g 6, cm, neglěxž, neglěctum, zanedbávati;
276. emó, emere; ěmi, ěmptum, kupovati;

a d i m 6, ere, adémi, aděmptum, odnimati;
c o č m'ó, ere, coěmž, coěmptum (* ko-e-mó, ko-e-mere, ko-é-mi,

ko-ém-ptum), skoupiti;
d %ri m 6, cm, dirěmí, dirěmptum, rozdělovati, přerušovati;
e mám 6, ere, exěmi, ewěmptum, vybrati, vyjímati;
%n t e r i m 6, ere, žnterěmi, interěmptum, odstraniti, zahubiti;
p 6 r i m 6, ere, perémi, perěmptum, zahubiti, usmrtiti;
r e di m 6, ere, reděmí, reděmptum, vykoupiti;

277. linquó, Zinquere, lžquž, —, zanechávati, opouštěti;
d č l i n q u 6, ere, d č l i q u i, dělžctum, proviňovati se;

r e lin q u 6, ere, reliqui, relictum, zanechati, zůstaviti;
d ě r e li n q u 6, ere, děreliqui, děrelictum, zanedbati, opome
nouti;

278. vinco, vžncere, věcí, victum, Vítěziti, přemáhati;
c o n 1)i n c 6, are, convici, co'n/v'ictum, usvědčovati;
d č 1)i.n c 6, ere, děvici, děvictum, poraziti na hlavu, přemoci;

évincó,

cre, ěvici, ěm'ctum, úplně přemoci, zvitěziti;

p 8 r 1)i n c 6, ere, pervici, pervictum, úplně zvítěziti;
r e v i n c 6, ere, revici, revictum, přemoci, překonati;

279. rumpó, Tampere, Tzipi,ruptum, lámati;
corrumpó,
ere, corrůpí, corruptum, kaziti;
a brumpere,
odtrhovati; dirumpere (disrumpere), roztrh
nouti; érumpere, vyraziti, činiti výpad; interrumpere, pře
trhnouti, přervati; žntrórumpere, (dovnitř) vraziti; irrum
pere, vpadnouti, vtrhnouti; perrumpere, proraziti; praecor
rumpere, napřed porušiti, získati si; praerumpere, přetrh
nouti, přervati; prórumpere, vyraziti, vyřítiti se;
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280. fundó, fundere, fúdž, fůsum, líti;
c 6 n f u n d 6, cre, cónfúdi, cónfúsum, stékati se, shlukovati se;
a f f u n d e r e, přilévati, přidávati; circumfundere, oblévati,
obestirati; děfundere, odlévati, nalévati; diffundere, rozlé
vati; effundere, vylévati; infundere, vlíti, nalití; offwnde're,
líti (něco proti, něco kolem něčeho); perfundere, polití, za
lévati; suffundere, podlíti, zalití; superfundere, (přes něco)
přelíti, vylití; tránsfundere, přelévati;

281. strídó, strždere, (též strídeó, ěre), stridž, —, syčeti,

svištěti;

s:

282. agó, agere, ěgi, áctum, hnáti, konati;
c i r (:n m a g 6, ere, circuměgi, circumáctum, otáčeti, obraceti;
p 8 r a g 6, ere, perégž, peráctum, dodělati, dokončiti;
p r a e t e r a g 6, ere, praeterěgí, praeteráctum, hnáti (mimo
něco);
a b i g 6, cre, aběgi, abáotum, odháněti;
a d i g e r e, přiháněti, přiváděti; exigere, vyhnati, vybírati,
vymáhati; pródžgere, utratiti, rozplýtvati; redigere, zpět
přiváděti; subigere, podrobiti, doháněti, nutiti; trámadžgere,
prohnati, proraziti; tránsigere, prohnati, probodnouti;
a m b i g 6, cm, —, —, pochybovati, míti rozpaky;
p r 6 s u b i g 6, ere, —, —, rozrývati, rozrýpávati;
06 96, cógere, coěgí (čti: ko-é-g'i), coáctum, sháněti, nutiti;
(vzniklo z co-agó) ;
d č g 6, děgere, —, —, tráviti (čas, život); (vzniklo z dě-agó);

283.frangó, frangere, frěgž, fráctum, lámati;
e f f r i n g 6, ere, effrěgi, effráctum, vylomiti, vyraziti;
c o n f r i n g e r e, zlomiti, zničiti; děfringere, ulomiti, zlomiti;
infringere, nalomiti, zlomiti; perfm'ngere, prolomiti; prae
fringere, zpředu ulomiti, uraziti; refringere, vylomiti, vy
páčiti; suffringere (bez perf. &.sup.), vespod zlomiti, pře
raziti;

284. pangó, pungere, viz čís. 347.;
p a n g 6, ere, pěgi, páctum, připevniti;
(:o m 1)i n g 6, cre, compěgí; compáctum, stloukati, spojovati;
%m p i n g 6, ere, impěgž, 'i/mpáctum, narážeti, vrážeti; doručití;

285. sídó, sidere, sědž, sessum, posaditi se, sednouti si;
a s s i d 6, ere, assědí, —, posazovati se;
0 i r 0 zam s i d 6, ere, (circumsědž), —, oblehnouti;
c 6 n s i d 6, ere, cón-se'di,—, posazovati se, usazovati se;
děs %d 6, ere, ůsédi, —, ssednouti, slehnouti se;
r e s i d 6, ere, resě z, —, posaditi se, usaditi se;
s u b s i d o, ere, subsědi, —, usednouti, posaditi se;
i nsžd ó, ere, žnsědi, insessum, posaditi se, usaditi se;
o b s i d 6, ere, obsědi, obsessum, obsaditi;
p 6 r s i d 6, ere, persédi, persessum, usaditi se, přisednouti;
p o s s i d 6, are, possédž, possesmtm, zmocniti se, opanovati;

*

286. [celló, cellere,] perculfi,_;

percelló, percellere, perculž, perculsum, sraziti k zemi,
udeřiti, uhoditi;
*

287. icó, icere, ici, žctum, udeřiti, uhoditi.
*

| Slovník k 59. _- 62. úloze. |
a. u. c. : ab urbe condžtá; (II,
47, 98)

ab urbe conditáza. u. 0., od za
loženi města (Říma);
(II,
394; conditus)
abdůcere (II, 295): filiam 0.,
unésti dceru
abesse viz absum
abigó, ere, aběgž, abáctum, 3.,
odháněti, zaháněti, zaplašova

zpět); odnimati; imperium a.,
odniti vládu, velitelství; b) od
straňovati, rušiti; c) zrušiti
platný zákon návrhem, před
loženým lidu; d) odstraniti
abscindó, cre, abscdidi, absoissum,
3., a) odtinati, utinati, odřezá
vati, přeřezávati, přetiti, od

trhnouti, odděliti; b) odnimati

'absum, abesse, (I, 250; II, 32, 60,
ti; odháněti (násilně, loupež—
165, 183, 214, 224, 225), býti
vzdálen
ně, mocí)
ácer, (I, 383; II, 295), (II, 11);
abluó, ere, abluí, ablútum, 3., a)
ácris secúris, ostrá. sekyra.
smývati, umývati, čistiti; cor
pus a., umýti se, (vy)koupa.ti acuó, ere, acui, —, 3., a) ostřiti,
brousiti; b) bystřiti, cvičiti;
se; b) smývati, odstraňovati
žngem'um a., brousiti, bystřiti
abrogó, áre, dví, átum, 1., a) po
žadovati
(od někoho něco
vtip; c) pobádati, podněcovati,
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ponoukati, popichovati;
jitřiti, vzněcovati, síliti;

333)

d)
(I,

ad Álliam flůmen, u řeky Allie;
(I, 438)
adspició (áspició), ere, adspexž,
adspectum, 3., (I, 492), a) po

hlížeti, (po)hleděti, patřiti, dí
vatí se, pozorovati; b) spatřo
vati, viděti, uviděti, uzříti; c)
dívati se (na něco), prohlížeti
si; a) přihlédnoutí, ohledati,
uvážiti, zkoumati, pozorovati
advehó, ere, advěaci,advectum, 3.,
přivážeti, dovážeti, dopravo
vatí; náv'ibus a., po, na lodích
přivážeti

_

ácti labórěs, a) vykonané prá
ce; b) přetrpěné strasti
.
agrárius, a, um, polní; pozemko
vý; léx agrária, po'zemkový
zákon (: zákon o rozdělení
obecních pozemků chudým ob
čanům římským)
'
aió, (sloveso schodné), (viz str.
623), a) přitakati, přisvědčo
vati; říci „a.no“; b) ujišťovati,

tvrditi, pravíti, říkati; quid
ais? co pravíš? cože? ain (:
ais-ne)? (označuje údiv, po
kárání), myslíš? opravdu?
skutečně? tak?

angustus (I, 388); (mgustž fifněs,
těsné, skrovné území

animadvertó, ere, animadverti,
animadversum 3., (II, 120)
annuus, annua, annuum, a) roč
ní, jednoroční, jeden rok trva
jící; celoroční; duo annuí cón
sulěs, dva. konsulové na (je
den) rok; |:) každoročně se
vracející, opakující; výroční
(plur.:)
aeděs, aed'ium, f., appelláre (II, 482); sě a. régem,
(vazba 2 akus.), nazývati,
obydlí, dům (soubor jednotli
jmenovati sebe králem
vých místností obytných), pa
lác
aptus (II, 482); locus aptus urbi
(dativ), místo vhodné pro
Aegyptius, a, um, (I, 26), egypt- '
město
. ský
árdeó, ěre, ársi, ársurus, 2., (II,
age! agite! [agereL a) nuže,
vzhůrul; b) budiž, dobrá., nu
69, 384), a) hořeti planouti,
dobře; dejme tomu, že . . .
plapolati; vzplanouti; b) záři-.
ti, blýskati se, blyštěti se; o)
agere (II, 342); id agó, ut . . ., ob
planouti (hněvem, láskou a p.)
mýšlim to, aby . . .; usilují o to,
aby...; nihil aliud agó quam arrídeó (adrideó), ére, arržsi,
ut, neusilují o nic jiného než
arrisum, 2., a) smáti se spolu
aby; partěs agere, provésti
(s někým); alia—uia., usmívati
(divadelní) roli, úlohu; rádi
se na někoho; quid arríděs?
cěs agere, zapouštětí kořeny;
čemu se směješ? b) libiti se
adversus, a, um, (I, 321); cicá
trícés adversó corpare, jizvy
zpředu na těle
aeděs, aedis, f., (I, 350), a) míst
nost, jizba, pokoj, komnata;
b) obydlí, dům (který původ
ně záležel z jedné obytné mist
nosti; c) dům boží, chrám;

__535__

áscendó (adscendó), ere, áscendí,
áscěnsum, 3., (II,69); moenia
scális áscendere, po žebřicích
vylézti na hradby, zlézti hrad
by; in Capitólium á., vystou
piti na Kapitol
ásp'ició Viz adspició

attingó, ere, attlgž, attáctum, 3.,
(ad, tangere), a) dotýkati se;
:>) dojíti, doraziti, dostihnouti;
c) dotýkati se, hraničiti; a)
dotknouti se (myslí, srdce),
zasahovati, (po)stihnouti, po
tkati; e) chápati se (něčeho),
zaměstnávati se (něčim), dá
vati se (do něčeho), zabývati
se (něčím); f) dotýkati se
(slovy), zmiňovati se; krátce

a) odvážeti, odvézti, zavézti;
b) odklízeti, odstraňovati; ná
vibus frúmentum á., odvézti
obilí po, na. lodích

ávertó, cre, ávert'i, eversum, 3.,
a) odvraceti, odvrátiti; b) od
rážeti, odháněti, zaháněti; o)
tajné vzíti, odciziti
bělua, ae, f., zvíře, veliké zvíře;
obluda; (o lidech :) netvor,
obluda
brovi (temporo) (II, 87); (1,434)
breviter, (I, 434) a) krátce;
stručně, úsečné; b) na krát
kou, malou vzdálenost
caeděs (I, 424); caedem paráre,

připraviti, nastrojiti vraždu
caelestis (I, 45)

3., a) přidělovati, přikazovati,
vykazovati, určovati; pouká—
zati; (o pozemcích, kořisti,

captlvus, a, um, zajatý, chycený;
ulovený; (ve válce:) ukořistě
ný, plenem vzatý; (I, 364)
cicátrix, ícis, f., 3) jizva; rána;
b) vrub, zářez (na rostlině)

penězicha j.); b) podrobovati,

coěmó, ere, coémi, coěmptum, 3.,

podřizovati; o) přiděliti, svě
řiti, dáti (o úkolu a p.); uklá

(výslovnost na str. 582), skou
piti, nakoupiti

dati; d) (za vinu, za zásluhu)
přičítatí, klásti; klásti na vrub

colligere (II 394); collěcta pec—ú

ličiti

attribuó, ere, attribut, attribůtum,

auctor (II, 483)
augustus, a, um, vznešený, ve
lebný, posvátný; slavnostní,
vzácný, skvostný; Octáviánus
Augustus, první římský císař,
(viz heslo »Octám'usc: na str.
567); čestné přijmení Augus
tus udělil římský senát Oktá
viánovi 17. ledna r. 27 př. Kr.
Od něho toto příjmení přešlo

uia, nashromážděné peníze
comitia, órum, n. pl., (11,87),
shromážděni národa; sněm,
sněmování, komitie; (v užším
slova. smyslu:) sněm volební,
volby
oommittero (II, 298); proelium
ad Philippós commissum, bitva
svedená u Filip
commověro (II, 485); commótus,

a, um, a) (pass. partie.

i na ostatní římské císaře a

pf.:) pohnut(ý), rozčilen(ý),

nabylo

znepokojen(ý), polekán, po
děšen(ý)', zkormoucen(ý), na

významu

>>císař, Veli—

'čenstvo<<.

ávehó, cre, dvěmi, ávectum,

3.,
kvašen(ý), dojat(ý); b) (při
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d av. jm.:)

prudce pohnutý,

prudký, ohnivý, podrážděný,
rozčilený, vášnivý
complůrěs, complúra, (II, 119),
(gen. dum), [několik pospolu,
dosti mnoho téhož druhu], n e

málo, několik, dosti

mnoho, přemnozi, pře
m n 0 h o ; (complúrés nemá
komparativniho významu)
comprehendó (comprěndó), cre,
comprehendi (comprěndi ) ,com
prehěnsum (comprěnsum), 3.,

a) (vziti v hromadu), sebrati;
zahrnouti, obsáhnouti;

b) (310—

vy, písmem:) zahrnouti, vypo
čísti, vyličiti; c) chopiti, chy
titi, popadnouti; zajmouti, za
tk'nouti; (o vinnicich:) postih
nouti, přistihnouti, dopadnouti;
(o ohni:) zachvátiti; ducem in
fugá c., dopadnouti vůdce na
útěku; d) (mysli:) pochopiti,
postihnouti, porozuměti
congruó, ere, už, —, 3., a) spa

dati v jedno, sbihati se, sho
dovati se; b) přiházeti se v týž
čas; c) shodovati se; hoditi se;
souhlasiti; přisvědčovati; dá
_vati za pravdu
cčnscendó, ere, cónscendi, cón
scěnsum, 3., [cum, scandere],
(na něco) vystoupiti, vstoupi
ti; návem c., vstoupiti na loď;
equum c., vsednouti na koně-;
antemnás c., vylézti na ráhna
cónsecró, áre, dvi, átum, 1., a)
(bohům) posvěcovati, zasvě
covati, obětovati;

b) zasvěco—

vati podsvětním bohům =za
svěcovati záhubě, proklinati,

dávati do kla'tby; c) zařaditi

mezi bohy, zbožniti, prohlásiti
za boha
cónserváro (I, 390); sě Co zaChO

vávati se při životě
cónsilium, (II, 299), poradní
sbor; rada; úmysl, záměr; roz
vaha; cónsilió alicuius, na ně
čí radu
cónstituere (II, 345, 394); urbem
c., vystavěti město
cónstó, áre, cónstití, (cónstatú
rus), 1., (II, 248)
cónsulátus, ús, m., konsulát,kon
sulský úřad, konsulská hod

nost

cónsůmó, cre, cónsúmpsž, cón
súmptum, 3., (I, 335; II, 299)
continenter, a) nepřetržitě, ne
ustále, ustavičně; b) zdrželi—
vě, mírně, střídmě
conventus, 118, m., 3) schůze,

shromážděni; b) ujednání,
úmluva, smlouva
convertó, ere, convertí, conver
sum, 3., a) obraceti; otáčeti;
b) vynakládati (něco k něče
mu); užívati, věnovati; c) pro
měniti, změniti, zvrátiti, pře
vrátiti; d) překládati, tlumo
čití
corruó, ere, corru'i, —, 3., a) se
souti se, sřítiti se, sbořiti se;

b) klesnouti; padnouti; shrou
titi se; c) přijíti na mizinu
cremó, áre,ávi,átum, 1., (I, 367);
sě in rogó c., spáliti se na hra
nici

'

creó, áre, creávi, creátum, 1., (I,
316, 131, 132; H, 37);

sená

tum c., zvoliti, zřiditi senát
crocndilus, %,m., krokodil
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crució, áre, dvi, átum, 1., mučiti,

trápiti, trýzniti
crůdělitás, átis, f., krutost, ukrut
nost, ukrutenstvi; krvelačnost,
nemilosrdnost, nelitostnost

a) vybírati, sbírati; b) vybí
rati (si); (vy)voliti (si), (II,
37); vyhlédnoutisi; c) (ve vo
jenstvi.') odváděti; d) vyřad'o
vati (podle volby)

crůděliter, krutě, ukrutně, neli— děminuó, ere, děm'i/nuž, dém'ifnú
tostně; (I, 434)
tum, 3., a) zmenšovati, umen

cum, (opětovací, iterativum, ča

sová.spojka), kdykoli

cum (I, 61, 249); venénum sé
cum haběre, (II, 5, 128), míti
jed u sebe
ouníoulus, 5, m.,

a)

podzemní průkop,
štola

králík; b)

podkog

dare (II, 102) aliquid dónó (d &

tiv účelový), dávati,dáti

něco darem; fortúnae fidem
dare, dopřávati víry, důvěry
štěstěně; operam d. (II, 300);
lidem d. (II, 435)
dě' páce Iěgátós mittere, vyslati
posly stran miru, o mír; (dě,
II, 346, 347)
děfendó, ere, děfendi, děfénsum,

3., (II, 249); castra, libertá
tem, urbem d., (u)há.jiti tábo
ra, svobody, města
děfleó, ére, děfle'vi, děflětum, 2.,

a) oplakávati (někoho, něco),
plakati (pro někoho, pro něco,
nad někým, nad něčim); b)
s pláčem vypravovati; (I, 284)
děfórmitás, átis, f., ohyzdnost,
ošklivost, škaredost; zohyždě
ni, zohavení; hnusnost
dělectárl aliquá ré, (I, 55, 440;
II, 300), něčím se (po)těšiti,
(po)ba.viti, (po)kochati; v ně
čem miti zálibu; z něčeho míti
požitek
děligó, ere, dělěgi, délěctum, 3.,

šovati, oslabovati, ztenčovati;
b) ubirati (z celku); činiti
ujmu; ubližovati (v něčem)
děprehendó, ere, děprehendž, dě
prehěnsum, 3., a) chytiti, po
lapiti; zajmouti; zatknouti; za
baviti; b) zastihnouti, zachvá
titi; c) nalézti, odhaliti; a)
přistihnouti, dopadnouti; pře
kvapiti, přepadnouti; a) [myslí]
postihnouti, postřehnouti, shle
dati, (z)pozorovati; in fůr
tó d., přistihnouti při krádeži
dčscendó, em, děscendi, děscěn

sum, 3., a) sestupovati, sejiti
(dolů), odebírati se (s vyšší
ho místa. dolů); dě caeló d., se
stoupiti s nebe; b) [o vojsku.-]
táhnouti; [O zbraních, střet
lách :] vnikati, pronikati;
[o horách:] skláněti se, sva
žovati se; [o vodstvu:] rozlití
se (po něčem), zatopiti (ně
co); o) přistoupiti, přikročiti
(k něčemu jako nejkrajnějši
mu prostředku); sáhnouti, od
hodlati se (k něčemu); při
stoupiti (na něčo), svoliti
(k něčemu), podvoliti se (ně
čemu), snižiti se (k něčemu)
děsíderó, áre, dvi, átum, 1., (I,
461); děsideráta pda, (vy)tou
žený mir
děspondeó, ěre, děspondi, děspón
sum, 2., a) zaslibovati, přislí
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bovati; b) zaslibovati (za ne
věstu), zasnubovati; filiam abi—
cui d., zasnoubiti dceru s ně

kým
děstituó, ere, děstitui, děst'itútum,
3., (I, 335), a) postavovati
stranou; zůstavovati, ostavo

vati,opouštěti; b) zrád

ně opouštěti, zrazova
ti; návem d., opustiti loď
děvinoó, ere, děvicí, dév'ictum, 3.,

na hlavu poraziti, přemoci, po
kořiti, podmaniti; děvžncere et
fundere, poraziti na hlavu a

potříti : úplně potříti
děvincó, cre, dévicí, dévictum, 3.,

a) (božstvu) zaslibovati, za
svěcovati; b) zaslibovati bo
hům podzemním (na usmíře
nou) ; sě pró patriá d., zasvětiti
se smrti za vlast; c) proklína
ti, prokliti, klnouti; d) [vů
bec:] zaslibovati, zasvětiti, vě
novati
dició, ióm's, f., 3) poručenstvi,
moc, právo; b) svrchovanost,
panství; poddanost, poddan
ství, područí; in diciónem re—
digere, uvésti v moc, v (do)
poddanství, podrobiti
dicó, áre, dvi, átum, 1., a) zaslí
biti, posvětiti, zasvětiti; b) vě
novati, odevzdati; spona d.,
zasvětiti zbroj, odění
dídůcó, ere, didůaň, džductum, 3.,

a) rozváděti; rozvírati, otvíra
ti, roztahovati, rozvinouti; b)
rozdělovati,

oddělovati,

roz—

trhnouti, rozptylovati
diěs ot noctěs, (diés noctésque),
(I, 298, 373), ve dne v noci
-——589

díligenter, (I, 335; 456), a) pečli
vě, dbale, bedlivě, svědomitě;
b) přesně, správně, důkladně;
c) pozorně, obezřele, ostražitě
dimicáro (II, 69, 249, 371) cum
aliquó tribus bellis, třemi vál

kami, ve třech válkách utkati
se s někým
díruó, ere, dimi, dírutum, 3., (II,
250)
disputó, áre, dvi, átum, 1., (I,
55), a) vypočítati, řešiti; o)
rozvažovati, zkoumati, badati,
vyšetřovati; c) vykládati, r o z

právěti,

hovořiti,rozbirati,

probirati; promlouvati, mluvi
ti, disputovati
distribuó, ere, distribucí, distribú
tum, 3., a) rozdělovati, rozdá
vati, podělovati, přidělovati; b)
rozdělovati, rozvrhovati, při
kazovati, ukládati; děliti, tři
diti; praedam d., rozděliti ko
řist; praemía d., rozdati od
měny
dominus, i, m., (I, 69; II, 45,

436), a) pán (: pán domu, ro
diny, čeledi), hospodář; maji
tel, majetník, vlastník, držitel;
b) vládce, vladař, panovník;
c) neobmezený vládce, samo
vládce; tyran, despota; d)
(v pozdější mluvě:) manžel,
choť; milenec; původce, skla
datel, autor
domitus, a, um, [domáre, 11,70,
435, 436, 4881, zkrocený
dónáre (11,489) děsžderátam pá

cem orbí terrárum, dáti (vy)
toužený mír světu
dónum (I„ 70); viz dare
——

fofingč, 67'6, effrěgi, effTČCtum: exaedificó, áre, dvi, átum, 1., vy
budovati, vystavěti
3., [ex; frangereL a) vylomi—
ti, vypáčiti; vincula e., vypá
excidium, ii, n., a) zapadnutí,zá—
pad; b) pád, vyvrácení, zánik,
čiti, vyraziti vězení; 13)vyra
ziti, roztříštiti, rozbití; zlomiti
záhuba, zničení, zkáza; c) zří
ceniny
ěligč, ere, ělěgi, ělěctum, 3., (II,
excipió, ere, excépi, exceptum, 3.,
102, 37), vybirati, (z)voliti,
&) vybírati, chytati; b) vyjí
vyvoliti; aliquis pater éligitur,

[vazba 2 nomin.], někdo jest
volen za otce, otcem
ěloquentia, ae, f., (1. 272), Vý

mluvnost (jako umění); fá
cundia, ae, f., výmluvnost (ja
ko přirozená obratnost)
ělůceó, ěre, ělúxi, —, 2., a) za—

svitnouti, zářiti, skviti se, za—

skviti se; b) vysvítati, jeviti se,
ukazovati se
emó, ere, ěmi, ěmptum, 3., (I,

mati, činiti výjimku; c) vy
miniti, vyhraditi; d) zachyco
vati, podpirati, opírati; o) [o
ranách:] dostati, utržiti; f)
zachycovati, odolati, vydržeti;
g) chytati, pochytiti smysly,
zvěděti, vyslechnouti, zaslech
nouti; i) přejmouti, vzíti na
se, podstoupiti; ]) přijmouti
pohostinu, uvitati, pohostiti;
k)

převzíti (něco),

pokračo—

vati (v něčem), dále vésti (ně
481); magnó emere, draho ku—
co); |) pojiti se (k něčemu),
povati; plúris (minóris) e.,
následovati (po něčem)
dráže (levněji) kupovati; plů excitáre (II, 70, 302) bellum,
rimó 6., velmi 'draho kupovati ;
vyvolati, roznítiti, nechati
voluptás dolóre ěmpta, rozkoš
vzplanouti válku
vykoupená bolesti
exhěrědó, áre, dvi, átum, 1., vy
děditi
ěrigó, ere, ěrěxi, ěrěctum, 3., a)
vztyčiti, vzpřímiti, do výše po exigó, ere, exěgi, exáctum, a)
staviti; [o budovách.-] vzty
vyhnati, zahnati, vypuditi; b)
čiti, vystavěti, postaviti; b)
sháněti dohromady, vybirati,
[o duchu.-] vzmužiti, povznésti,
vymáhati; c) požadovati vy
vzpružiti, povzbuditi; dodati
žadovati, žádati; d) vyzvěděti,
ducha
vyšetřiti; e) vyměřovati; f)
dokončiti, provésti; g) skon
ěruó, ere, ěrui, érutum, 3., a) vy
kopati, vyhrabati, vyrýti; vy
čiti, naplniti (na př. život);
rvati; b) vyhledati, na světlo
h) stanoviti, ustanoviti, určiti
vynésti; vypátrati, dopátrati expugnó, áre,ávi,átum, 1.,(I, 402)
se; c) zničiti, vyvrátiti
exstó, áre, —-, —, 1., a) vyční
esse (I, 119); senátui fuit magna
vati, vynikati; b) zřetelně se
potestás, (senátu byla veliká
jeviti, býti patrný, býti zjev
moc:) senát měl velikoumoc
ný; býti; existovati; libri ea:
et _ et (I, 78; II, 302)
stant, knihy jsou zachovány
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extorqueó, ěre,extorsí, extortum,
2., a) vykroutiti, vyrvati; ě
(dě) manibus e., vyrvati z ru
kou;

b) vynutiti , vymoci; G)

vyrvati, vzíti
exuero, (II, 436); malós mórés
e., odložiti špatné mravy, zvy
ky (zlozvyky); aliquem aliquá
ré e., svléci někomu něco;

obrati, oloupiti někoho o něco
facile, (II, 70, 153), snadno, leh

ce; facilius, snáze, spíše; fa
cillimě, nejsnáze, velmi snad
no, velmi lehce; haud facile,
nón facile, nesnadno, sotva,
stěží; facile concědó, rád,
ochotně dovoluji, připouštím,
dopouštim; [někdy facile ze
siluje pojem, tu se překládá.:

jistě, rozho'dně, ovšem,
arci, nepochybně, bez
odporu]
faux, faucis, f., (I, 354), (v sing.
jen akus. a abl.), (obyčejně
plur.:) faucěs, faucium, a)

hltan, jicen, chřtán; b) hrd
lo; krk, ústa, tlama; c) (o ře
ce:) ústí; d) úzký, těsný
vchod ; průsmyk, soutěska;
rokle, rozsedlina, propast ;
(mořská) úžina, průliv; (zem
ská) úžina, šíje
ferě, (I, 259), [značž přibližnost
při určení počtu, času, vlast
“ nosti a p.; zakládá se za slovo,
k němuž náležíL a) asi, při
bližně, skoro, téměř, přimo;
omnes ferě, skoro všichni; nón
fere', asi ne, sotva; b) obyčej
ně, zpravidla, větším dilem,
skoro vždy, skoro všude, vů
bec, vesměs

fiděs (I, 299); lidem frangere,
zrušiti dané slovo; fidem dare,
dáti (čestné) slovo, přípověd';
mala fide's, nevěrnost, věro
lornnost, zpronevěra, podvod;
(II, 436)
finis (I, 425); finis imperii Ró
mánž, konec římské říše; f'
ne's, územi
foedus (II, 409): foedus facere,
foedus icere (feržre) učiniti,
uzavřiti smlouvu; foedus fran
gere, zrušiti smlouvu
fragor, óris, m., praskot, třeskot,
hřmot, lomoz; [o hromu:] ra
chot; [o moři:] jekot, buráce
ní; [a nářku:] ryk
frangó, ere, frěgi, fráctum, 3.,
a) lámati, polámati, přelomiti,
rozrážeti, přerážeti, tříštiti, roz
tloukati, drtití; b) zlomiti, vy
silovati, zeslabovati, zemdlíti,
ochromovati; c) přemoci, zmo
ci; zkrotiti; [o pohaně:] po

kořiti;

d) oblomiti (něko

ho), pohnouti (někým); e)
zvrátiti, vyvrátiti; mařiti, ru
šiti; [viz fiděs, foedus]
frůstrá, (I, 179), a) marně, dar
mo, nadarmo, (bez výsledku);
b) maně, zbytečně, (bez při
činy, bez účelu)
fugáre (I, 319); fundere fugáre

que (: et jugáre), poraziti a

zahnati—na útěk : úplně, na
hlavu poraziti; (II, 302)
fundó, ere, fúdi, fůsum, 3., (I,
407); fundere et fugáre, úplně,
na hlavu poraziti; děvincere

fundereque :

et fundere),

úplně potřiti
fůrtum, i, n., a) krádež, zloděj"
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imbuere (II, 395); superstítíóne
í., nakaziti pověrou; sanguíne
ímbůtus, zbrocený krví
immittó, ere, ímmísí, ímmíssum,
3.. vpustiti; vypustiti; se ín
flumen í., vrhnouti se do řeky
imperátor, órís, m., (I, 233), a)
velitel, vojevůdce (samostat
ný); b) (čestný títul vítěz
genus, Gris, n., (1, 242), A: a)
ných vojevůdců:) imperátor;
rod, původ; b) vznešený
c) císař, (název římských cí
původ, urozenost, šlechtictví ;
sařů) ; d) (vůbec:) velitel, pán;

ství; b) ukradená věc; c) úskok,
podvod, lest; válečná lest
gěns, gentís, f., (I, 348), a) ro
dina, rod; b) kmen, národ,
(mluvící touž řečí, téhož pů
vodu); 0) pokolení (lidské),
d) [o zvířatech:] rod, druh; e)
země (v níž obývá lidský
kmen)

c) rod, rodina;

d) potom

stvo; potomek, dítě; e) kmen,
národ, pokolení; f) rod, po
hlavi; g) druh, třída (lidí); h)
[o zvířatech:] rod, plémě,
druh, (race); ——B: a) rod

(na rozdíl od druhu); druh

(na rozdíl od jedinců ); b) druh;
ráz, povaha, jakost, způsob;
o) věc, látka, předmět, vztah,

stránka;

servus genere Lacedaemo
níus, otrok rodem (: rodilý)
Lakedaimoňan
grátiam haběre (I, 364: II. 53)
haereó, ěre, haesí, Mesum, 2., a)
vězeti, váznouti, u v á z n o u

ti; držeti se (na něčem); b)
tkvíti, vězeti, trvati, lpěti; c)
uváznouti (v řečí); zaraziti se,
přijíti do rozpaků; ín animó h.,
tkvíti na mysli
icó, ícere, ící, “íctum, 3., udeřiti,

uhoditi; zasáhnouti; foedus
ícere, učiniti, uzavříti smlouvu
(porušením žertvý, obětního
zvířete)
ille (II, 251); nefáría ílla cónsí
_ lía, ony známé, pověstné zlo
činné záměry

[ve význ. »císař<<klade se před

vlastní jméno, jínak za vlastní
jméno]
imperium,

(II, 252, 491), říše;

nadvláda;
ímperíum alícuí
abrogáre, odníti velitelství, vlá
du někomu-, někoho, zbaviti
velitelství, vlády: (I, 140, 232)
inánis, e, prázdný; bezpodstat
ný, marný; lichý (o pověře);
nicotný; ješitný; (I, 495)
incendium, íí, n., a) požár, oheň;
b) (o váš—ních:) žár, oheň; (I,
140)

incendere (II, 410); urbem í., za
páliti město; amóre í., rozni

titi láskou

inoohó, inchoó, íncoháre, ínchoá—

re, íncoháví, ínchoáví, íncohá
tum, ínchoátum, začínati, po—
čínati (něco); bellum íncohá
tum est, válka se počala
inoolumis, e, neporušený, nedo
tčený; bez úrazu; bez ujmy
indicó, ere, índíxí, índíctum, 3.,
(II, 153)
indigěre (alíquá ré, alícuíus reí),
(II, 491); (viz str. 459, ege'ře,
índígěre)
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vost, prchlivost, unáhlenost;
indomitus, a, um, [domáreL a)
prudký hněv
nezkrocený, divoký; b) ne
zkrotný, nezkrotitelný; nepře— iůdicáro (II, 122; 235, 395); per
fidus žúdžcor, (H, 37), jsem
možitelný; c) (o vášnich: ) ne
pokládán
za
věrolomného
zkrocený, bezuzdný, nezkrot
(vazba 2 nominJ; virós iúdi
ný
có optimós, pokládám muže za
Induó, cre, žnduž, indútum, 3., a)
nejlepší (vazba, 2 akus. )
obléci, odíti; b) vziti na se,
převzíti; 0) (do něčeho) za
Iůs (II. 60); pár das, rovné prá
plésti; (I, 441)
vo, rovnoprávnost
ingenium (I, 335, 445), viz acuere
labor (I, 219); ácti labórěs Viz
lnquam, (I, 441), pravím, řku;
agere
inquis, praviš; inquit, vece, Iabóriósus, a, um, (I, 124), a)
praví; řekl, odpověděl, zvolal;
namáhavý, pracný, 10potný,
(schodné sloveso; vyskytují se
trudný,
obtížný, klopotný,
jen některé tvary; viz str. 623)
strastný; b) pracovitý, pilný,
insignis, 6, (I, 435), a) zname
snaživý, přičinlivý; c) (praci)
naný, označený, znatelný; vy
týraný; (lopotou) sužovaný,
značující se, nápadný; vyzna
bědný

menávajici se; b) význač

n ý, skvělý, nápadný, neoby
čejný, pamětihodný, vyzname
návající se, bijící do očí, ob
zvláštní; proslulý, pověstný
Instituó, ere, instituí, institútum,
3., (II, 153, 304); sacra i., za
říditi, zavésti oběti, boho
službu
Intellegó, ere, intellěxi, intel
lěctum, 3., poznati, usouditi,
pochopiti (atd., viz II, 252)
interesse (II, 305) proel'ió (da.
tiv) účastniti se bitvy
Interitus (II, 492: I. 285): inte

ritum parám, chystati záhubu,
zkázu
Intersum viz interesse
invádere (II, 72, 566) in Attic—am,

vtrhnouti, vpadnouti do Atti
ky; i. in urbem, vtrhnouti,
vniknouti do města
Irácundia, ae, f., (I, 365) hněvi

labrum,

%,n.. a) ret, pysk;

Iábrum,

%, n., umyvadlo, pánev,

kraj, okraj

b)

.

vana, kád'
Iaetus, (II, 305), (v platnosti
doplňku: ) vesele, s radostí,
s veselou, rád
lapis, idis, m., (I, 392), a) ká
men; Parius l., parský kámen,
mramor; b) milník; c) drahý
kámen
Iatrócinium, ii, n., a) loupežnictvi,
loupežení, zákeřnictvi, lou 
pež; b) loupežný útok, lou
pežný nájezd, loupežná vý
prava; c) loupežnická rota,
sběř
laváro (II, 438) corpus, (U)mýti

tělo :

(u)mýti se, (vy)kou

pati se, (II, 399, pozn.)
Iěx (I, 315; II, 305); lěgcm sud
dére, (II, 313., 500), doporu
čovati, navrhnouti zákon
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libenter, rád, ochotně, s chutí,
s radostí, milerád; dobrovolně,
nenuceně; podle libosti; liban
tissimé (II, 6)
liber (I, 251; II, 10, 20); libera
rěs pública, svobodný stát
liberě, a) svobodně, volně; ne
omezeně, nezávisle; bez pře
kážky, nenuceně; b) svévolně,
nevázaně, rozpustilé, bezuzd
ně; a) upřimuě, přimo, nepo
krytě, bez obalu; liberius,

(komparativ),

svobodněji,

volněji, směleji, příliš volně,
příliš nevázaně
Iibertás, átis, f., (1, 219) a) svo
boda, volnost; b) svévole,

zvůle, nevázanost, rozpustilost;
c) (občanská) svoboda; (po
litická) svoboda, svobodné zří
zení, samospráva, samostat
nost; d) přímost, upřímnost,
nepokrytost; smělost (v ušlech
tilém smyslu)
lígneus, lignea, lžgneum, (I, 365),
dřevěný, ze dřeva
lígnum, i, n., dřevo; kus dřeva,
poleno; (plur.:) dříví; (1,440)

littera (1,141); litterae, (1,141),
(v lat. plur., v češť. sing.),
psaní, dopis, list; (11, 53); lit

terae et artěs, vědy a umění
Iůgeó, ěre, Iúxí, —, 2., (II, 493)
Iuó, ere, luí, Iuitúrus, 3., a) od

pykati, splatiti, napraviti, od
činiti, smýti; aliquid morte l.,
odpykati něco smrtí; b) trpě
ti, pykati (za. něco); o) vy
trpěti, zaplatiti
lůx (II, 6); prima lace, (11,88),
za svítání, na. úsvitě
malum, i, n., (1, 495; II, 306)

mandáre (II, 306); fugae se" m.,
(1, 487; II, 130), dáti se na
útěk, utéci; litterís m., (11,

53); memoriae m., zapamato
vati si; am'mis m., vštípiti
marmor, Ofis, n., (1. 259) a) mra
mor; b) sloupy, desky, výrob

ky a j. z mramoru; c) lesk
noucí se hladina mořská; mar—

mor Parium, parský mramor
máximě,

(I, 392; II, 148), a)

nejvíce,

převelice;

quam m., co (možná) nejvíce;
I)) [při výčtu:] nejprve, na
prvém místě; c) celkem, při
bližně; d) obzvláště; e) [v od
povědi:] immó mám—ímé,ímmó

věró máwimě, zajisté ano!
memoria (I, 442, 92) factórum

(gen. předmět.), upomínka na
činy
mereó, ěre, už, —, 2., (II,-493);
laudem m., zasluhovati, za—
sloužiti (si) chvály, pochvaly
micáre, (II, 657) (o blescich:)
mihotati se, křižovati se
minuó, ere, minuí, minútum, 3.,
(I, 306, 335), (udělati z něče—

ho menší kousky), rozštípati,
rozřezati, rozkrájeti, rozlá
mati, rozmělniti; zmenšiti, o
meziti, zeslabiti; minuí (pas
siv.), zmenšovati se
miser (II, 123); misera sors, ne
šťastný, bídný osud
misoret mě alicuius (alicuius
rei), (neosobné sloveso), jest
mi líto někoho (něčeho); jímá
mne útrpnost nad někým; po
ciťují soustrast s někým
mittere (II, 567); těla m., metati
střely
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měs, móris, m., (I, 202), a)
mrav, zvyk, obyčej; b) před
pis, pravidlo, zákon; 0) způ

sob; d) [plan:] mravy, pova
ha, charakter; a) mravnost;
f) [ve špatném slova smyslu:]
špatné mravy
multitůdó

(I,

403)

hominum,

(množství lidu), lidnatost
můnió, irc, múnžvi (múm'i), mú
nítum, 4., (I, 366), a) zaklá
dati opevnění; (něco) činiti
pevným, obydlitelným, schůd

ným, sjízdným; b) opevňo
vati, opatřovati hradbou; c)
chrániti, krýti; sě moenibus
m., chrániti se hradbami
nátió, iónis, f., (I, 251), a) po

rod;rod; b) národ, kmen;

o) druh lidí, třida lidi; d) pro

národ
nátus, a, um, a) zrozený, stvo
řený, určený (k něčemu); b)
vyrostlý; c) utvářený; (I,
426);
d) (I, 295; H, 200, 201) [při

zničiti; veněnó n.,usmrtiti je

dem : otráviti

neglegó, ere, neglěwi, neglěctum,
3., (aliquid), (I, 481; II, 72)
nervus, i, m., a) šlacha, sval; b)

(na luku:) tětiva; (na hudeb.
nástroji:) struna; (na. štítě.—)
kůže; c) vazba, vězení; d) si

la, jádro, podstata; o) prostře
dek; f) (v řečnictvi:) sila, dů

raz

nihil noví (mali), (I, 343, 344),
nic nového (zlého )
nómináre (I, 501) senátum 5 se
nibus, nazvati senát podle kme
tů (t. j. utvořiti název »sená
tus<<pro sbor kmetů rádců ze
slova. »seněs<<: kmeti); ur
bem ě suó nómžne Rómam nó
mináre, nazvati město podle
svého jména

>>Řim<<

nuMeró, áre, dví, átum, 1., (I,
178), a) čitati; počítati; napo

čitati; b) vypočítati : vypla
titi; vypočítávati (: řadou u
váděti); c) (po)čitati (k ně

komu, mezi něco), pokládati
(za něco)
obruč, ere, obruč, obrutum, (ob
letý, ve věku dvaceti let; vi
ružtúrus), 3., a) zasypati; ali
gintí ferě annós n., maje asi
quem pilis o., někoho zasypati
20 let věku, ve věku asi dva
kopími, na někoho naházeti
ceti let, asi dvacetiletý
kopí; b) zalití, zatopiti, po
nátus sum, A: (ind. pf. slovesa
krýti vodou; c) zahrabati, za
náscor), narodil jsem se; B:
kopati; terra o., zahrabati, za—
(při udání věku:) nátus sum...
kopati vzemi; d) zasypati, ob
a/nnós, jsou mi . .. léta, jest mi
sypati; e) (váhou, počtem)
...let; (II, 200, 201)
překonávati
návális (II, 104): návális pasma, obscůró, áre, dví, átum, 1., a)
námořní bitva
(I, 258), zahalovati temnotou,
necó, áre, áví, átum, 1., usmrtiti,
zatemňovati; skrýti, zahaliti,
zabiti, zavražditi; zahubiti,
zastříti; činiti nezřetelným, či
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udávání věku:] (stár), -letý;
vígžnti annós nátus, dvaceti

niti temným; b) zatajovati,
skrývati; uvésti v zapomenutí

offendč, ere, offendi, offěnsum,
3., (I, 336), a) naraziti (hmot

observáre (II, 123, 254, 396) mó

ně); b) vraziti, naraziti (na
někoho), setkati se (s někým),

rem, zachovávati zvyk, obyčej
obses, obsidis, m., f., a) ruko
jmí; obsiděs dare, dáti ruko
jmí; b) ručitel; c) záruka
obsidió, ióm's, f., 3) obležení, ob

klíčení, uzavření; b) tíseň,
hrozivé nebezpečí; obsidió de
cem annórum, desetileté oblé

háni

obtineó, e're, obtinui, obtentum,
2., a) držeti, míti v držení, za
ujímati; b) (něco) míti obsa
zeno; c) podržeti, udržeti; uhá
jiti, ubrániti; d) dokázati; e)
dostati, obdržeti (v držení;; f)
získati, nabýti; rěgnum o.,do
sáhnouti královské moci, dů

stojnosti
occupó, áre, ávi, átum, 1., (I,
463; II, 308), a) obsaditi, za
ujmouti; b) zmocniti se, uvé
sti ve svou moc; o) přepad
nouti, napadnouti; d) (o stra
chu a p.:) zmocniti se, napad

nouti; e) zaměstnati, zane
prázdniti; f) (o penězích.?
uložiti; g) pospišiti si, přede
jiti, předstihnouti, dříve za
číti;
imperium Italiae occupáre,
zmocniti se vlády nad Italii;
urbem o., zmocniti se, ve svou
moc uvésti město; imperium
sólus džctátor occupáví, zmoc
nil jsem se samojediný vlády
jako diktátor
odium (II, 308, 438, 439); in odió
esse (odxióesse) apud aliquem,

býti nenáviděn někým

zastihnouti; c) nemile

se

dotknouti, uraziti; a)
vzbuditi nevoli, pohoršení; e)
dopustiti se chyby, chybiti; f)
(po)horšiti se (nad něčím)
ólim, (I, 131), a) kdysi, před ča—

sem; b) dávno, již dávno; c)
[o budoucnosti:] jednou; d)
[bez časového omezení.-] je
denkrát, někdy, druhdy
omnis, 6, (I, 436); omne animal,
každý tvor; omnis Gallia,
veškerá Gallie v celku, celá
Gallie; omnis pecúm'a, všecky
peníze
operam (II, 308) dare (II, 300):
(I, 241)
opímus, a, nm, a) žírný, tučný-;
b) bohatý; značný; nádherný;
výnosný; c) vzácný, skvělý;
(viz spona)

_

oppidánus, a, um, maloměstský;
(I, 151); oppidánus, ž,m.,měš—
ťan, maloměšt'an; oppidum, %,
n., pevné, opevněné místo;

město (zpravidla menší ven
kovské město)
oppugnó, áre, dví, átum, 1., (I,
217), dobývati, útočiti; napa
dati, obléhati
ortus, ůs, m., a) VýChOd:b) Pů
vod, vznik, počátek; c) [a člo

věka:-] původ, rod; narození;
ortú sólis (H, 88)
os, ossis, n., (I, 348), (plur. ossa,
ossz'um), a) kost; b) [plur.:]

kosti, kostra; tvrdší části v tě
le (proti měkčím); o) nitro
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b) napustiti (něco něčím); o)
zahrnouti (něčim), naplniti,
uchvátiti, dojmouti, pronik
nouti
perlegó, ere, perlěgí, perlěctum,
3., a) přehlížeti, prohlížeti, po
zorovati; b) přečisti
permisceó, ěre, permiscui, per
dvojkroků : 296kilometrů
mixtum, 2., a) smíchati, při
patricius,
ii, m-. P&tYiCij: (Pa—
míchati; b) spojiti, sloučiti;
triciové byli za královské do
c) pomichati, zmásti, poplésti,
uvésti ve zmatek, uvésti vne
by a na počátku republiky je
pořádek
diní plnoprávní římští občané) ;
patricius, a, um, patrícijský, persoríbó, ere,perscripsi,perscrip
šlechtický, urozený
tum, 3., a) vypsati, popsati,
napsati, vylíčiti, zaznamenati,
pauló, (abl. miry), o málo, o ně
sepsati; rěs gestás duóbus
co, trochu, poněkud; pauló
post, nedlouho (brzy) potom
libris p., napsati, sepsati dě
penetráro (II, 373) in urbem,
jiny ve dvou knihách; b) v do
vniknouti do města
pise vypsati, písemně oznámi
per (II, 353); per mare, pomoří;
ti, zevrubně psáti; o) úředně
per tótam vitam, po celý ži
zapsati (do protokolu); za
vot; per quinque saecula, po
psati položku (do účetní kni
pět století; per lěgátós, skrze
hy); d) poukazati (částku pe
vyslance; (I, 182, 420; II, 104,
něz), platiti

párěre (H, 495) cónsilió, upo

slechnouti rady, řiditi se radou
pars (II, 568); partěs, (II, 568),
viz agere
parsimčnia, ae, f., spořivost, še
trnost; skrovnost, prostota
passus (II, 155; 197); ducenta
mihla. passuum, dvě stě tisic

persevěráre

255, 411, 496)

peragó, ere, perégi, peráctum, 3.,
(I, 442), a) proháněti; D) do
dělati, provésti, dokončiti,skon
čití, dokončiti válku; c) pro
žíti, stráviti; d) (prováděti

slovy :) pronášeti, přednáše
ti; pojednávati, líčiti; vypra
vovati, vypočítávati

perfidus, a, um, (I, 141), nevěr

ný, věrolomný,

zrádný,

úskočný, nepoctivý, ošemetný,

(II, 212, 2840;

in

belló persevěró, vytrvávam ve
válce, dále válčím; persevěró
facere (II, 284, 212)
persuáděre (II, 354, 355); nobis
persuásum est, ut . . ., jsme
rozhodnuti, odhodlaní, aby... ;
dali jsme se přemluviti, aby...;
nóbžs persuásum est (s vaz
bou akus. s inf.), nabyli jsme
přesvědčeni, jsme přesvědčeni,
máme za to, že. . .
pessum, v záhubu, na zmar
pessumdó, (pessum dó), pessum

bezcharakterní
perfundó, ere, perfúdí, perfúsum,
dare, pessumdedí, pessumda
3., a) polití, zkropiti; postři
tum, uvrhnouti v zahubu, za
kati; zalití; smáčeti; súdóre
hubiti, zničiti, zkaziti
perfúsus, politý, zalitý potem;
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placeč, ére, placui, placitum, 2.,
(I, 271; II, 310, 496); alžquid
mihi magis placet, něco se mi
více líbí, něco jest mi mílejší,
příjemnější
plěběiUS, plěbéiž, m.. plebej; plé

běius, a, am, 3) plebejský, lí
dový, neurozený; b) sprostý,
nízký, všední
plěrumque, (I, 180), obyčejně,
zpravidla, větším dílem, vel
mi často, přečasto, skoro
plůrimus

(II, 111, 116, 117, 118,

496); plůrimó eme're viz emere
post, (příslovce), [a místě:] vza
du, pozadu; [a čase a výčta:]
potom, později; [a budoucno
sti.-] příště, budoucně; post,
(předložka, viz I, 259); pauló
post víz pauló '
posterus (H, 310, 86); posteró
annó, příštího, následujícího
roku ; posterior,
posterius, 
(komparativ), a) zadnější; b)
pozdější; c) chatrnější, méně
vážený, menší ceny; postrč
mus, a, um, (superlativ), nej
zadnější, poslední; postrěmó,
konečně, nakonec, posléze; (při
výčtu: ) posléze, zkrátka, vů
bec; postrěmum, posledně, na
posled
postrěmó, postrěmum, viz poste
rus; (I, 374; II, 496)
potestás (I, 321); rěgia p., krá
lovská moc; in potestátem
alicuius veníre, (u)padnouti do
něčí moci
praeběre (II, 496); sě p. Clémen
tem, osvědčovatí se laskavým,
milostivým, (v lat. vazba 2

akus.)

práemium, či, n., (1, 140), a) VY

braný kus z válečné kořisti,
kořist; b) pocta, čest, vyzna

menání, čestný dar; c) od
m ěna, odplata; d) výhoda,
přednost; výsada; zisk, pro
spěch
praestáre (II, 439, 440); se"prae

stáre virum fortem, osvědčiti
se statečným mužem, (v lat.
vazba 2 akus. )
praesum

(II, 256, 32; I. 374):

classí praeesse, veleti loďstvu;
žmperió Rómánó praeesse,
vládnouti římské říši
praetórium, ží, n., a) [v římském

táboře:] velitelský stan, hlav
ní stan; b) prostor před hlav
ním stanem, shromaždiště; c)
[za císařstvid císařova těles

ná stráž

prímum, (příslovce), (II, 256),
a) nejprve, nejdříve; b) [ve
výčtu:] za prvé, předně; 0)
po prvé
príncipátus (I, 501); ?. man's,
nadvláda na moři; (za císař
ské doby:) principátus, (císař
ská) vláda, císařství, princi—

pát

príncipió (II, 87, 89), (I, 179)
prívó, áre, dvi, átum, 1., (ali

quem aliquá rě), zbavovati,
zbaviti (někoho něčeho); olou
piti, připraviti (někoho o ně
co); zprostiti (někoho něče
ho), vysvoboditi (někoho od
něčeho); aliquam rěgnó privá
re, někoho zbaviti královské
vlády, královské moci, trůnu;
privátus (II, 411)
'
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pró (II, 356) ; pró multitúdine ho
minum, podle lidnatosti, vzhle

když, ježto; d) [neurčitá] ně
kdy
quis, quid. (zájmeno), a) [táza
ci:] kdo? co? (se substanti
vem:) který; b) [neurčitá-] ně

terminós imperii suprá mare

quid meárum rěrum, aby nic

p., rozšiřiti hranice říše za mo

z mých věcí ne . . .; (viz heslo
»ně<<na str. 307; viz též str.
323);

dem k lidnatosti
própágó, áre, dvi, átum, 1., a)
rozsazovati, rozmnožovati, roz
plemeňovati; b) rozšiřovati;
ře; o)

[časově.-] dále vésti,

udržovati, zachovávati

próverbium (I, 273) est, přísloví

jest, praví
pugnáre (II, 157) cum aliquó dě
aliquá ré (dě imperió), bojo
vati s někým o něco (0 nad

vládu)

kdo, něco; kdo, co; leckdo; ně

quid? co? jak? proč? quid
tacěs? proč mlčíš?
rádíx (I, 393; II, 569); rúdicěs
agere, zapouštěti kořeny
rapió, ere, rapui, raptum, 3., (I,
490),

putáre (II, 22) - supplicia gráta
pokládati popravy za milé, (v

lat. vazba 2 akus.); putáre
(s vazbou akus. s inf.), (II,
235), domnívati se, mysliti, mí
niti, míti za to, souditi, uzná

vati, věřiti, býti přesvědčen
pýramis, idis, f., (egyptská) py
ramída; jehlan
quá, (I, 93), a) kudy; b) kde; o)
kam; a) pokud; až potud, po
kud; e) nějak
quaeró, cre, quaesivi, quaesitum,
3., (I, 443, 486), a) hledati,
vyhledávati; b) vymýšleti; c)
hleděti si zjednati, dobýti, na
býti, opatřiti, získati;
d) hleděti zvěděti; vyptá
vati se, dotazovati se, pátrati;
o) [v soudnictvi.'] vyšetřovati;
f) [ve vědě.-] zkoumati, vyše
třovati, hleděti stanoviti;
g) snažiti se, hleděti, chtíti,
přáti si, toužiti
quandó, (I, 93), a) v které době;
kdy; b) kdy (= když); o)

(II, 164, 181, 205), a)

prudce uchopiti, chápati se;
prudce hnáti, unášeti, táhnou
ti, vésti; b) chvatně jíti, spě
chati; c) rváti, vyrvati, urvati;
d) trhati, utrhnouti, strhnouti,
vytrhnouti; e) vléci, odvléci,
unésti; f) ukořistiti,uloupiti; g)
[o abstraktech, nemoci, smrti a
j..-] uchvátiti, unésti, strhnouti
redigó, cre, reděgi, radáctum, 3.,
a) zpět hnáti, zpět přivésti;
uvésti; b) [o penězích.-] sehna
ti; c) uvésti v nějaký stav,
(něčím) učiniti; in diciónem
(potestátem ) r., uvésti dolmo—
ci, do poddanství, v moc, v pod
danství; podrobiti; ad vánum
r., uvésti na zmar
'
rěgnum, (II, 396), královská
moc, královské důstojenství
religió (II, 374) Christiana, křes
ťanské náboženství
religiósus, a, um, a) povážlivý,
zlověstný, nešťastný; b) svě
domitý; c) zbožný, bohabojný;
d) posvátný, úctyhodný
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relinquó, cre, relíqui, relictum,
3., (1,319), a) zanechávati, za
nechati, zůstaviti; cópiás ca
strís praesidió (dat.) relinque
re, zanechati vojsko táboru
k ochraně, k ochraně tábora;
b) ponechati; přenechati; c)
opustiti; vzdáti se (něčeho),

nechati stranou

reliquiae, drum, f., 3) ostatky,

zbytky,

ruina, ae, f., (I, 273), a) zřícení,
spadnutí, pád; b) pád, zkáza;

c) zřícenina,
tina

trosky,ssu

saeculum, %,n., (II, 157) a) lid

ský věk, pokolení, rod, kole
no, generace; b) [vůbec:] věk,

doba; duchčasu; c) stoleti;

(neurčitá) dlouhá řada let; d)
lidé některé doby

zbytek; b) tělesné saevič, íre, saevíví, saem'i, saeví—

ostatky; o) pozůstalost
remigró, á're, dvi, átum, 1., zpět
se přestěhovati, nastěhovati;

vrátiti se

reprehěnsió, ióm's, f., domluva,

výtka, pokárání, hana
repugnantia, ae, f.,odpor; rozpor

tam, 4., (I, 367), zuřiti, vzte
kati se, zuřivě si vésti; zle,

krutě řáditi
saevus, a, um, hrozný, strašný,

strašlivý, krutý
salvus, a,nm, a) zdráv, v dobrém
stavu; b) neporušen, nepoško
zen, bezpečen; c) živ, na živu

rěs (I, 299), (II, 312, 569); sum
mae rěs historžae Rómánae,
hlavní události římských dě
jin; rěs familiám's (I, 435)
respuó, ere, respuž, —, 3., a) vy
plíti, vyvrhnouti; b) odmít

satis (s genů.), (II, 7), dosti,

3., a) zpět postaviti (na pře
dešlé místo); b) znova posta

děliti se
scriptor rěrum gestárum, (1,313),

nouti, zamítnouti; pohrdnouti
restituó, ere, restituí, restitútum,

viti, znova vystavěti,

obnoviti, znova zříditi; c) po
staviti (někoho na předešlé
místo), uvésti v bývalý stav,
dosaditi; d) (z vyhnanství)
zpět povolati; e) zpět odevzda

ti, vrátiti; f) opět získati; g)
nahraditi;
proelium, auctóritátem r.,
obnoviti boj, vážnost; moenia
r., znova vystavěti hradby
rhinocerós, ótis, m., nosorožec
rogus, i, m., hranice (dříví)

dost, s dostatek (něčeho); sa—

tis cópiárum, dosti vojska
scindó, cre, scidí, scissum, 3.,

štipati, rozštípnouti; trhati,
roztrhnouti; rozervati; rozkro
jiti, rozrážeti; sé scindere, roz
trhnouti se, rozdvojiti se, roz

(spisovatel události:)

děje

pisec
secůris, fis, f., (akus. aim, abl. -í),
(I, 347, 347), a) sekyra; b)
(v přeneseném významu :)

moc, hodnost, nadvláda; rána,

ztráta, škoda

sěděs, sědis, 13.,(I, 315, 353), a)

sedadlo; b) sídlo, domov, byd
liště; o) místo, půda

semel, (II, 8), jednou„ jedenkrát
servió, irc, servivž (serviž),serfvi
tam, 4., (I, 367; II, 257), a)
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otročiti, sloužiti, konati otroc
ké služby, býti otrokem; b)
[a pozemcích, budovách:] míti
služební povinnost, býti obtí
žen nějakým závazkem; c)
býti oddán, sloužiti (něčemu);
míti zření (k něčemu); oddá
vati se (něčemu); dbáti (ně
čeho); d) nechati se ovládati,
poslouchati
serváre, (II, 570), zachovávati;
chrániti, zachraňovati, uchrá
niti
silentium, ii, n., a) mlčení, ticho;
máximó silentíó, (II, 88), za
největšího ticha.; b) klid, ne
činnost; 0) nerušenost auspi
cií, bezvadnost
simulatque, simulac, (čas. spoj
ka), jakmile; hned jak
sín, (podmínkami spojka), jest
liže však; kdyby však; pakli
solvó, ere, solvi, solútum, 3., a)
rozvázati, odvázati, uvolniti;
b) zaplatiti; c) zbaviti, zpro
stiti, osvoboditi;
d) rozbití, zbořiti, strhnouti;
o) uvolniti, zeslabiti; učiniti
mdlým, malátným; f) rozluš
titi; g) vzdáliti, zapuditi, za
hnati; odložiti, zrušiti, odstra
niti;
návěs s., odvázati lod' =vy
táhnouti kotvy; odraziti od ze
mě, od souše s lod'mi; aliquem
obsidióne s., někoho zbaviti
obležení; obsídíónem solvere,
upustiti od obléhání
sonáre, (II, 441), vydávati zvu
ky, rozléhati se
sors patriae, (I, 427), osud vlasti
spěs (I, 299; II, 258); bona spěs,

dobrá naděje; dobrá, pěkná
vyhlídka do budoucnosti
spolium, ii, n., a) zbroj (svleče
ná protivníkovi zabítému v bo
ji), odění; spolia opíma, skvě
lé, vzácné odění (odňaté v boji
nepřátelskému
vůdci) ; b)
(svlečená) zvířecí kůže; c) ko
řist, plen, lup
sponděre (II, 499, 500); Spónsus,
%,m., snoubenec, ženich; spón

sa, ae, f., snoubenka, nevěsta;
spónsum, i, n., slib
statuere, (II, 359), [zde:] usta
noviti se (na něčem), umíniti
si; praemium s., ustanoviti od—

měnu
strepitus, ůs, m-. (1,464), hřmot;
šumot, šumění; šustot; pras
kot; hukot; skřípot; ryk; hla
hol
studiósě, (II, 313), horlivě, pečli
vě, snažně, usilovně
studium (II, 313) et díligentia,
píle a přičinlivost; usilovná
přičinlivost, usilovná píle

suáděre, (II, 313, 500); viz lěa:
subvertó, ere, subverti, subver—

sum, 3., a) podvrátiti, vyvráti
ti, skáceti; b) podkopávati;
zvraceti; rušiti
sum viz esse
súmere (H, 570); venénum s.,
vzíti jed, požíti jedu; (otrávití
se jedem)
summus, a, um, (I, 322; II, 54),
a) nejvyšší, nejhořejší (mí
stem); b) nejvyšší (postave
ním, mocí), svrchovaný; c)
(časově:) nejvyšší, poslední;
d) (íntensívně: ) nejvyšší, svr—
chovaný, největší, krajní, nej
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důležitější; hlavni, dokonalý,
úplný; summus magistrátus,
nejvyšší státní úřad; (viz vis)
superáre

(II,

106; 212, 313);

pugná náváli adversárium s.,
poraziti protivníka v námořní
bitvě; aliquid ducentis pedibus
(abl.) superáre, převyšovati

(plur. tigrěs, ium), tygr

něco o 200 stop

supersum, superesse, superfui, a)
zbývati; b) býti ještě na živu;
zůstati na živu; přežití; c)
býti v nadbytku; přebývati
supplicium, ii, n., a) pokorná
prosba; b) prosba k bohům,
modlitba, vzývání bohů; dě
kovná slavnost; c) poprava,

trest smrti; d) (vůbec:) trest
suprá, (příslovce), a) [mistně:]
nahoře, nad tím, svrchu; b)
[časově.-] dříve, výše, svrchu;
o) [o počtu, miře:] nad to,
přes to, více, výše
suprá, (předl. s alma), (H, 258),

a) [mistně:] nad

čim), za

čas, doba; chvíle, okamžik; b)
počasí, povětří; c) špatné po
časí; nečas, nepohoda; bou—
ře, vichřice, dešť; d) pohro
ma, zkáza, neštěstí; in tempe
státe, v bouři, za bouře
tigris, tigris, nebo tigridis, m., 15.,
(akus. -im, -in, abl. -i, -e),

(něco, ně

(něčim), přes

(ně00); supl-á mare, za moře,
zamořem; b) [časově.-] p ře d,

toleró, áre, dvi, átum, 1., (I, 377),
a) snášeti, nésti, trpětí, zakou—
šeti; b) snésti, vydržeti, pře
státi, přetrpěti; c) [těžce,nuz
ně a p.] udržovati, živiti, za
chovávati, uhajovatí
tonitrus, 118,m., hrom; (plur. :)
hřímání, hromobití
tránó, tránsnó, áre, dvi, átum, 1.,
a) přeplovati (ad suós, ke
svým); b) procházeti, proni

kati, prostupovati

tribuero (I, 336; II, 501)
triumpháre dě (em) aliquó, (II,
571), slaviti triumf, triumfo
vati nad někým; aliquem t.,
přemoci, pokořiti někoho; zví

těziti nad někým
tunica, ae, f., tunika., (spodni

za; 0) [o miře:] nad, přes
šat Římanů, bez rukávů nebo
tálus, i, m., kotník, kůtko, hlezno
jen s krátkými rukávy, Sáha
jíci po kolena)
tantum, (H, 125), a) tak velice,
tolik, (tak veliký počet, tako
ubi, (I, 93), a) [a místě.—] kde
vá spousta, taková síla něčeho,
(tázací, vztažné) ; b) [a čase:]
a j.); b) tak daleko; tak dale—
kdy, když; o) [časová spojka.—]
jak, jakmile; kdykoli
ce; potud; tou měrou; tak; 0)
jen tolik; tak málo; jen tak ultimus, a, um, (superlativ), (I,
322), a) nejvzdálenější, nej
daleko; jen potud; jen tak; d)
toliko, jediné, jenom, jen, pou
odlehlejší; b) nejzazší, nejzad
ze
nější; c) nejkrajnější, krajní;
tělum, (II, 313), [zde:] šíp;
d) poslední, konečný; e) po
střela
s 1e d n í, nejnižší, nejnepatr
nější, nejchatrnější
tompestás, čti—9, f., (I, 464), a)
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urgeó, ě're, ursí, —, 2., a) tisk

nouti, tísniti, tlačiti, svírati,
mačkati; aliquam u., dolé—

hati, dotirati, naléhatina

někoho; stihati někoho; b) tí
žiti, trápiti, týrati; c) naléhati,
nutiti, doháněti, spěchati, chvá
tati, kvapiti; a) namáhati se,
lopotiti se; e) dávati důraz,
zdůrazňovati, důrazně vytý
kati; f) (0 místech:) přiléhati,
sousediti, hraničiti, dotýkati
se; g) (časově:) bližiti se, na

stávati

ut, (příslovce), a) jak? b) jak!
o) jak; jako; jakož; jakožto;
d) jakoby;

ut ——
ita, jakkoli

——přece; sice — ale; (I, 242;

II, 283); ut, (spojka),
212,

220,

(II,

314, 323, 375, 377,

502)
validus, a, um, (I, 395), a) silný;
statný; mohutný, mocný; vý
znamný, závažný; vynikající;
b) zdravý, křepký; c) účinný,
působivý, platný; d) vhodný,
schopný; (komparatim II, 41)
vánum, i, n., (I, 377), a) prázd
ná věc, prázdnost, jalovost, ne
pravdivá věc, přelud; b) zmar;
(viz redigere)
vás,

vás—is, n.,

(plur.:

vása,

órum), (I, 344, 346; II, 35), a)

nádoba; b) drahocenná nádo
ba; váza; c) (plur.: ) nádoby,
vázy; nádobí, náčiní, nářadi;
(vojenské) potřeby, (vojen
ská) zavazadla
věr (I, 337; II, 86)
vertex, verticžs, m., a) vír; Vichr,
vichřice, smršť; b) točna, pól;
c) témě, temeno; vrch, vršek
(něčeho, na př. hory a p.)
vertere (II, 360); sě ad Capito
lium v., obrátiti se, zaměřiti ke
Kapitoliu; terga v. (II, 360);
fin fugam v., obrátiti na útěk,

zahnati

vexáre,

(I, 445; II, 107; 314,

502), trápiti, trýzm'ti, mučiti
vincó, are, věci, victum, 3., (II,
259); aliquam proelió v., ně
koho přemoci, poraziti v boji,
v bitvě
'
vis (I, 355); summá ví, s největ
ším úsilím
vocáro (I, 241, 287; II, 37, 107);
vocárž, býti nazýván, -a, -o;

nazývati
slouti

se,

jmenovati se,

vulgó, a) obecně, všeobecně; vů
bec, vesměs; bez rozdílu; ve
řejně; b) obyčejně, napořád,
hromadně; c) všude, na růz
ných mistech, porůznu, vůkol

LS9. úloha. _ Přeložte do češtiny! _- (Viz str. 636!)
1. Quá rě ingenium vestrum máximě acuistz's, iuveněs?
— 2. Multitúdó etiam nunc inánibus superstitiónibus imbů
ta est. — 3. Scipiónem Áfricánum Minórem, lěgis agráriae
adversárium, repugnantiam suam morte Zuissecónstat. —
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4. Rómánórum virtůs luxuriá minútu est. Rómánórum vir
tůtem lůxuriá mžnůtam esse cónstat. Probitátem multó
rum lůxuriá minútum iri crědimus. — 5. Aestáte calidis
simá iuveněs laeti corpora in aquis flůminum et rivórum
vel in lacubus abluěrunt. — 6. Laudem, quam studió et
diligentiá meruerátis, malis móribus minuistis. — 7. Uti
nam ně studium et diligentiam minužssětis! Si studium et
diligentiam minuéritžs, castigábiminž. — 8. Medicus rěgem
Pyrrhum veněnó necávisset, si ei C. Fabricius, cónsul Ró
mánus, praemium statužsset. — 9. Numa Pompilius, secun
dus Rómánórum rěx, cum rěgnum obtinuisset, templa
deórum aedificávit et sacra institužt. -—10. Cum tě fortůna
děstžtuisset, multi amici tě děstituěrunt. Amici, qui tě in
rěbus adversis děstituěrunt, nunquam věri amici fuěrunt.
Cum tě fortůna děstituerit, multi amici tě děstituent. —
11. Lěgáti Caesari nůntiávěrunt militěs nunquam eum
děstžtůtúrós essa—12. Graeci cum Persás pugná náváli fu
gávissent, templa deórum, quae Persae džruerant, resti
tuěrunt. — 13. L. Iůnius Brutus, primus Rómánórum cón
sul, senátůs auctóritátem, quam Tarquinius Superbus dě
mžnuerat, restitužt. — 14. Lěx erat: »Ii, qui návem in tem
pestáte děstituerint, omnia amittuntó!<<— 15. Imperator
cum cópiás suás in duás partěs distribuisset, proelium re
stituit. Cum cópiae in duás partěs distribútae essent, proe
lium restžtútum est. — 16. Athéniěnsěs moenia urbis á Per
sis diruta Themistocle auctóre brevi tempore restituěrunt.
Moenia urbis &Persis diruta Themistocle auctóre brevi
tempore ab Athěniěnsibus restitůta esse legimus. — 17.
Rómulus viginti ferě annós nátus in monte Palátinó urbem
cónstituit, quam ě suó nómine Rómám nóminávit. — 18.
Helvětii quod pró multitůdine hominum angustós fíněs ha
běbant, novás sěděs quaerere cónstituěrunt. — 19. Meritó
magnam laudem cónstantiae Rómánae T. Livius, rěrum
gestárum scriptor, tribuit; post cládem Canněnsem vix
ůlla alia gěns in belló persevěráre cónstžtužsset. — 20. Leó
asinum discerpsit, quod ei maiórem partem praedae nón
attribuerat. — 21. Magnam grátiam captivi vóbis habě
bunt, si iis beneficia tribueritis. — 22. Militibus agrós in
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colóm'isattribůtós esse legimus. — 23. Cum castra hostium
expugnáta essent, imperátor prómžsžt militibus praedam
distribútum žrž. — 24. Cum malós mórěs exueritis, beátě
vivětis. — 25. Carthaginem, urbem á Phoenícibus condi
tam, Rómání diruěrunt; Scipiónem Carthaginem dirutam
děflěvisse cónstat. — 26. Corinthus vix & Rómánis džruta
esset, nisi & Corinthiis lěgáti Rómáni laesž essent. — 27.
Hominěs metalla terrá obruta ěruěrunt. — 28. In proelió
dux pilis obrutus corruit. — 29. Cum á Rómánis in Capi
tólió templum conderětur, caput hůmánum ěrutum est; ex
eó Rómáni intellěace'runt Rómam caput magn'í imperii fu
tůram esse. — 30. Narrávit-ne magister vóbís nónnůllás
Italiae gentěs cum Rómánís linguá et móribus congruisse?
— 31. Cúr condiciónem nostram respm'stž, amíce? Nisi con
diciónem nostram respuissěs, máximě tibi ipse prófuissěs.
— 32. Nautae primá lůce návěs solv'e'runt; cum návěs so—
lútae essent, is, qui classí praeerat, Signum impetůs dedit.
— 33. C. Marius cónsul castra summá vi & Teutonis op
pugnáta děfendit. — 34. Imperátor Neró, quod děformitáte
multórum veterum aedificiórum Rómae offěnsus erat, ur
bem Rómam incendz't. — 35. Rómáni ducem hostium in
fugá comprehenděrunt. — 36. Militibus, qui primi moenia
Cartháginis Novae áscenderant, á P. Scipióne multa et
magna praemia džstribůta sunt. — 37. Diogenés cum virum
doctum multa dě rébus caelestibus disputantem audiret,
»Quandó tů,<< inquit, »dě caeló
děscendistž?<< — 38.
Oppidání simulatque hostium exercitum animadvertěrunt,
portás clausěrunt. — 39. In iánuá aedium ab homine maló

haec verba žnscržptasunt: »Nihil

m ali intret

!<<

Diogenés cum haec le'gisset, »D 0 m i n u s a e d i u m,<<
inquit,

>>qu 5. i n t r 5.b i t?<< — 40. Hunc librum mě hodiě

lěctúrum esse scitó! — 41. Moenia urbis Jericho tubárum
strepitů corružsse lěgimus. — 42. Numa Pompilius virginěs
Vestálěs lěgit, ut perpetuum ignem in árá Vestae, quam
ipse cónsecráverat, custódírent. — 43. Puerós et puellás
věre in viridibus campís lúsisse et flórěs collěgisse scimus.
— 44. Collěcta pecůnia nóbis aut imperat aut servit. — 45.
Máter mě valdě dilěxit. — 46. Nón intellěmistis hodiě

omnia, quae légistžs. — 47. Sí ea, quae parentés díligenter
collěgěrunt, neglěxeris et cónsúmpse'm's,breví omnibus ré
bus indigébis. — 48. Hostés cum žntellěwissent .sé dé exer

citů nostré victóriam nón reportátůrés esse, légátés dé
páce ad ducem nostrum mžsěrunt. — 49. Hannibal vené
num súmpsit, quod semper sécum habuit, simulatque intel
lěxit domum suam undique á Rémánís circumsessam esse.
— 50. Oppida et vící ab hostibus incénsi sunt; hostés oppi
da sua et vícós sués eé cónsilió incendérunt, né quid sua
rum rérum in potestátem victóris exercitůs veniret.

60. úloha.

Přeložte do češtiny! — (Viz str. 639!)

1. Gratias parentibus agite, qui pulcherrimés librós vé
bís d-ónó dedérunt, quós plůrimó ěmerant; operam date,
ut omnés librós studiósé perlegátis. — 2. Voluptátem do
lére émptam nocére seit-čte, iuvenés! — 3. Homó quídam
servós coéméns servum genere Lacedaemonium interrogá

vit: »Probus-ne

eris, si tě émeró?<<Cuiillebre

viter respondit: »Etiam

si nén émeris.<< — 4. C.

Iůlius Caesar satis cópiárum castrís praesidió relžqužt, né
ab hostibus expugnárentur. — 5. Cum Xerxés, réx Persá
rum, in Atticam žnvásisset,Athéniénsés urbem Athénás re
linquere, návěs cénscendere líbertátemque Graeciae classe
défendere cónstituěrunt; cum Athéniénsés urbem relžquz's
sent, Xerxés urbem Athénás occupávit et arcem incendit
(annó quadringentésimó octógésimó a. Chr. n.). Posteró
anné (annó quadringentésimó undéoctégésimó a. Chr. n.)
urbem ipsam a Mardonió dirutam esse lěgz'mus.— 6. Ver
cingetorix cum Caesari sé déderet, »V i r u m f o r t e m,<<

inquit,»vir fortissime,

vícistí.<< — 7. Xerxéssé

á Themistocle servátum esse putábat; sed nós scímus eum
Themistoclis calliditáte victum esse. — 8. Miltiadés próvi
débat Persás parvis Graecérum cópiís victum Eri. — 9.
Hostibus victžs Rómání omnés agrés aděměrunt. — 10.
Vae victís! — 11. Rémáni multis proeliis ab Hannibale
victí numquam déspérávérunt. — 12. Vós facilius cónsilié
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quam irácundiá victúrós esse crědite, iuveněs! — 13. Nos
ter exercitus hostem fůdit fugávitque. Cum hostěs fúsž fu
gátíque essent, urbs eórum džruta est; ubi quondam urbs
steterat, ruinae supererant. — 14. Proelió ad Philippós
commissó, quó cópiae Brutí fůsae fugátaeque sunt, etiam
Q. Horatius Flaccus, poěta Rómánus, interfuit. — 15. Post
cládem Canněnsem senátus Rómánus grátiás ěgit Varróni
cónsulí, qui reliquiás exercitůs fúsž collěgerat. — 16. His
triónibus, qui partěs suás bene ěgerant, plausžmus. — 17.
Pópulum altam rádícěs validás ěgisse vidimus. — 18. M'—
litěs cum hostěs vicissent, magnum pecoris numerum abě
gěrunt, magnam aurí argentique cópiam ávěxěrunt, fíliam
rěgis captivam abdúxěrunt. — 19. Omne animal id agit,
ut sě cónservet. — 20. M. Tullius Ciceró diěs et noctěs ni
hil aliud ěgžt, quam ut civěs salvi essent. — 21. Iůcundí
(sunt) ácži labórěs. — 22. Miltiadés insulás, quae Cycla
děs nóminantur, in potestátem Athěniěnsium reděgit. Mil
tiadem insulás Cycladas in potestátem Athěniěnsium redě
gžsse scimus. Scimus insulás Cycladas á Miltiade in potes
tátem Athéniěnsium redáctás esse. — 23. Helvětii, cum
á Caesare mletí essent, obsiděs dare et in patriam remigrá
re coáctž sunt. — 24. C. Iulius Caesar Galliam octó annis
suběgit. — 25. Aeněás miserá patriae sorte coáctus fugae
sě mandávit. — 26. Themistoclěs quod líberius vívěbat,
ě. patre exhěrědátus est; quae contumělia eum nón frěgžt,
sed ěrěxit. — 27. Ně frěgeržtis fidem, quam dedistis; qui
fidem frěgem't, perfidus iůdicábitur. — 28. Gladiátórěs
servique postquam annó a. Chr. n. septuágěsimó primó
vincula effrěgěrunt, nónnůllós Rómánórum exercitus vicě- _
mnt, dum ipsi děvictž fúsžque sunt. — 29. Apěs in labris
Platónis, cum puer erat, consěděrunt. — 30. Apěs in castrís
Rómánís in arbore imminente praetórió cónsědžsse narrá
tur. — 31. Áscendimus montem et in vertice eius cónsědi
mus, ut pulcherrimó áspectů dělectárěmur. — 32. Gallí
hostium oppidum žncenděrunt, frůmenti magnam cópiam
návibus ávěxěrunt, omnia incendió corrůpěrunt. — 33.
Postquam Graecia- in diciónem Rómánórum redácta est,
vasa Corinthia et Děliaca et marmor Parium, quod vulgó
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lapis Parius dícěbátur, Rómam návibus advehěbantur. —
34. Alexander Magnus cum sůdóre perfúsus asset, in Cyd
nó flúmine frigidá aqua corpus Závit. — 35. Foedera žcta
ab hostibus frácta sunt.

$

57. úloha.

Vypracování. — (Viz str. 571!)

1. Herkules na Eurystheův rozkaz utrhl (can-pere,ind. akt. př.)
zlatá jablka (natrhal zlatých jablek) v zahradách Hesperidek. —
2. Byla (kolovala) pověst, že Romulus byl roztrhán (rozsápán)
(discerpere,

pass.

inf. př.) od senátorů.

——3.

Květ, neutrh

neš-li (carpere, akt. ind. fut. II.) ho, sám opadne (cadere,
akt. ind. řut. I.). — 4. Livia, kterou Tiberius Klaudius Nero pojal
(dúcere, akt. ind. plqupf.) za manželku, později se provdala (nú
bere, akt. ind. př.) za Oktaviana. — 5. Vypravuje se, že se Venuše
provdala. (nabere, akt. inf. př.) za Vulkana (dat.). _—6. Rád sly
ším, že se tvá sestra provdá (akt. inf. fut. ) do naší rodiny. ——
1.
Když se tvá dcera, příteli, provdala (innúbere, akt. konj. plqupf.) do
naší rodiny, doufal jsem, že naše přátelství bude (inf. fut. ) velmi
pevné. -—s. Špatné vlastnosti, které vnikly (se vplížily) (irrěpere,
akt. ind. př.) do rodiny pod jménem dobrých vlastnosti (jako dobré
vlastnosti), jsou zhoubné. — 9. Ti nám budou odporni, do jejichž srdci
se vloudí (firrěpere, akt. ind. řut. II.) zlé vášně. ——
10. Lykurgos a

Solon dali (scržbere, akt. ind. př.) svým obcím zákony; tento dal
zákony Athéňanům, onen Sparťanům. — 11. Právní ustanovení byla
dána [: napsá.na] (pass. ind. pf.) pro lidi (dat.) bdicí [: nikoli
spící]. — 12. Cicero píše Trebatiovi: »Psal mi Caesar, že ty mu
ještě nejsi dosti nakloněn pro svá zaměstnáni, ale jistě že budeš.<<—
13. Jest známo, že staří buď psali (akt. inf. pf.) na. [papyrusových]
listech nebo písmena. ryli (sculpere, akt. inf. př.) pisátkem do vos
kových destiček (v lat. abl.). — 14. Až opíší (déscribó, akt. ind. fut.
II.) povídku sepsanou (cónscribere, particip. př. pass) přítelem,
pošlu ti [ji]. ——15. Jest známo, že zákony jsou sepsány (cónscri
bere, pass. inf. perf.) k blahu obcí. ——16. Na kterémsi náhrobku
bylo napsáno (inscríbere, pass. ind. plqupf.): »Milý synu, dobře od—
počivej (konj. měs.)! Tvá matka tě prosí, abys ji (akus. zvrat.
zájm.) přijal k sobě.<<— 11. Sulla vyhlásil (pró'scribere, akt. ind.
př.) za. psance mnoho římských občanů, kteří [předtim] byli stou
penci (alia—uifavěre, akt. ind. plqupf.) Mariovými; od téhož bylo na—

—608—

řízeno (ědícere, pass. ind. plqupf.), aby psancům celé jmění bylo
odňato. ——
18. Feidias, nejslavnější řecký umělec (sochař), vytvořil
(vytesal) (sculpere, akt. ind. př.) mnoho mramorových soch. -—19.

Lakedaimonšti vryli (ínsculpere, akt. ind. př.) do zlaté třínožky
(v lat. abl. ) jména obcí, které bojovaly u Plataj. —-20. Všem lidem
do srdci (abl. ) takřka jest vštipeno (žnsculpere, pass. ind. př.), že
jest Bůh. ——
21. Epameinondas pravil, že se mir zjednává válkou. —
22. Pug'io (: dýka) odtud byla nazvána (džcere, pass. ind. př.), že
se jí bojuje bodmo (bodnou ranou). ——23. Kato pravil, že kořeny

nauk (: základy vědeckého vzdělání) jsou trpké, plody (jsou)
sladké. — 24. Atreovci Agamemnon a Meneláos byli nazváni (dí
cere, pass. ind. př.) podle otce Atrea. —- 25. Markus Porcius Kato
[jsa] censorem vyhlásil (ědicere, akt. ind. př.) mnoho nových zá
konů, aby přepych byl potlačen. ——
26. Římané roku dvoustého osm—
desátého druhého vypověděli (iMcere, akt. ind. př.) válku Taren
t'anům, kteří jejich vyslance [byli] urazili (víoláre, akt. ind.
plqupf.). ——
21. Athéňané často nejlepši občany dali do klatby (in
terdíce're, akt. ind. př.). — 28. Etruský král Porsenna, který [byl]
přivedl převeliké vojsko k městu Římu (addúcere, akt. ind. plqupf.).
prvním útokem (při prvním útoku) dobyl Janikulu. -— 29. Když
vojsko bylo vyvedeno (ědúcere, pass. konj. plqupř., cum histmícwm)
z města, občané uzavřeli (claudere, akt. ind. př.) brány. — 30. Čte
me, že žertvy (: obětní zvířata) byly zdobeny věnci a jejich rohy
že byly pozlacovány (obdúcere, pass. inf. př.). ——31. V římském
vojsku vojenskou službu konali námezdní vojínové, kteří byvše na
jati (condúcere, pass. partie. př.) za přesně určený žold, konali vo—
jenskou službu více než šestnáct let. — 32. Hannibal převedl (trá
dúcere, akt. ind. př.) vojsko přes [řeku] Rhodanus. Vojsko bylo
Hannibalem převedeno (pass. ind. pf. ) přes [řeku] Rhodanus. —
33. Když vojevůdce vyvedl (ědúcere, akt. konj. plqupř., cum histo
ric—um)branné zástupy z města, bojem se utkal (cónflígere, akt.
ind. př.) s nepřáteli. ——
34. Jest známo, že se Pyrrhus utkal bojem
(co"nflígere, akt. inf. př.) s Římany u města Herakleie a že dobyl
velikého vítězství na jejich vojsku. ——
35. Gaius Julius Caesar opravil
(com—igma,akt. ind. př.) římský kalendář časem uvedený ve zma
tek. ——
36. Mravů jiných [lidí] nenapraviš (fut. I.), nenapraviš-li
(corrigere, akt. ind. řut. II.) svých [mravů]. — 31. Pyrrhus zaměřil
(dírigere, akt. ind. př.) plavbou s loďstvem a vojskem k Sicilii, aby
tam zkusil válečné štěstí (aby se tam pokusil o válečné štestí). -—
38. Cicero odkryl (odhalil) (détegere, akt. ind. př.) velmi zhoubné
záměry Katilinovy; bdělosti Ciceronovou byly odkryty (pass. ind.
pf.) velmi zhoubné záměry Katilinovy. ——
80. Učitel vypravoval, že
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za našich časů byla objevena (dětegere, pass. inf. př.) odvážnými
muži veliká jezera v Africe. — 40. Římané ohradili (eingere, akt.
ind. př.) svůj tábor náspem a příkopem. ——41. Mnoho měst naší

vlasti bylo ohrazeno (pass. ind. plqupf. ) zdmi (hradbami). — 42.
Obraz Alexandra Velikého Apelles namaloval (pingere, akt. ind.
př.), [jeho sochu] Lysippos vytvořil (fingere, akt. .ind. př.). -— 43.
Jakmile zařinčela zbraň (žncrepáre, akt. ind. př.) 3. blýskajíci se
meče zazářily, nesmírná hrůza otřásla (perstringere, akt. ind. př.)
spatřujicími [to]. ——M. Zběh byl odvlečen (retrahere, pass. ind.
př.) do tábora, aby mu vrchní velitel ustanovil trest; když se na
cestě stavěl na odpor vojínům, jeden z těchto vytasil meč a pro-bodl
jej. ——
45. V salaminské bitvě perské _lod'stvo bylo od Řeků rozptý
leno (dispergere, pass. ind. př.) &.veliká část lodi byla potopena
(děmergere, pass. ind. př.). -— 46. Vojinové zemdleni velikou ná
mahou sotva nohy vlekli (trahe-re, akt. ind. př.). ——41. Stažené

(contrahere, pass. partic. př.) obočí (v lat. plur. ) jest známkou (plur. )
hněvu a hrdosti, roztažené (rozevřené) (didúcere, pass. partic. př.)
[oboči jest známkou] smutku a laskavosti. —-43. Kamilla slavíciho
triumf vezli (vehere, akt. ind. př.) bílí koně. —-49. Když se vůdce
domníval, že se válka protáhne (prodlouží) (dúcere, pass. inf. fut.).
dovezl (žnvehere, akt. ind. př.) velikou zásobu špíže do sousedních
měst. — 50. Proč jsi urazil (Zaedere, akt. ind. př.) naše přátele?
[Proč jsi ublížil našim přátelům?] Slyším, že naši přátelé byli od
tebe urážení (pass. inf. pí.). [Slyším, že našim přátelům bylo od
tebe ublíženo.] —

*
58. úloha. — Vypracování. — (Viz str. 574!)
1. Rómánós annó a. Chr. %. qužngentěsimó octávó Iám'

culum praesidžó firmávžsse et portás urbžs clausisse uótum
est. ——
2. Conclusa aqua facile corrumpitur. — 3. Nisi Ho

ratius Cocles viam per poutem hostibus clausisset, hostěs
in urbem invásžssent. — 4. Multó periculósius est užvigárc
in marž apertó quam clausó. — 5. Hostěs urbem obsidžóne
cinctam á rě frúmentáriá exclúsum žrž spěrávěrunt. — 6.
Iam antiquz'ssimžs temporibus puerž pila lúsěrunt; quis
vestrum nón lžbenter pila lůsžt? — 7. Histriónžbus, qui
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partěs suás praeolárě sustinuerant, omněs plausěrunt. ——
8. Hostěs in urbem invásissent, nisi dě můris dětrůsi essent.
— 9. Perfuga narrat hostěs urbem obsidióne oinxisse, ut

exeroitum nostrum á ré frúmentáriá exclúderent; spěrá
mus militěs nostrós vigilantiá peritissimi duois tamen ex
periouló ěvásůrós esse. — 10. Annó a. Chr. n. DVIII (:
quingentěsimó ootávó) hostěs ad ipsam urbem Rómam
aooessěrunt. — 11. Equitěs ágmen antecessěrunt. — 12.
Caesar Haeduis concessit, ut Bóiós in suis finibus collo
eárent. — 13. Aristides in magná paupertáte dě vita dě
cessit. — 14. Hannibalem irátum atque invitum ex Italiá
discessisse legimus. — 15. Nós orás domó rus discessúrós
rzirique mánsúrós esse soitó! — 16. Cum equitátus hostium
aooěderet, militěs nostri recessěrunt et portás castrórum
olausěrunt; hostěs deinde discessěrunt, ut nostris oommeá
tum interolůderent. — ,17. Vulneráti militěs ex proelió ear
oessěrunt aliique recentěs et integri in locum eórum succes
se'runt. ——
18. Ariovistus dixit: »Sěděs, quás in Gallia ha
beó, ab ipsis Gallis mihi conoessae sunt.<<— 19. Cónsulěs

Rómánós in foró cum duodeeim lictóribus prócessisse
nótum est. — 20. In rébus dubiis Graeoi saepe lěgátós Del
phós misěrunt, ut óráoulum Apollinis oónsulerent. — 21.
Légáti ad hostěs bellum indiotum missi sunt. — 22. Rěgem
sociis mille duoentós peditěs cum sesoentis equitibus auxi
lió misisse legimus. — 23. Haedui lěgátós ad Caesarem
misěrunt auxilium rogátum. — 24. Utinam Cartháginiěnsěs
nóbilissimós oivitátis Rómam lěgátós misissent! — 25. In
regióněs á militibus Rómánis occupátás oolóni missi sunt,
ut aut oppidum expugnátum inoolerent aut novás sěděs
conderent. — 26. Parva quod nón serváverás, maióra ami
sisti. — 27. Hostěs, bellum in Galliá gerentěs, multós ě
suis ámisěrunt. — 28. Homó pauper peoúniam, quam ámis
sam existimáverat, reouperávit. ——
29. lis, qui pró patriá
vitam ámiserint, etiam á posteris meritus honor tribuětur.
——
30. Dión a Dionýsió ad Cartháginiěnsěs missus apud
eós in magnó honóre fuit. — 31. Rěx Rómánus lěgátós

hostium interrogávit: »Estis-ne lěgáti &populó Collátinó
missi?<<— >>Sumus.<<
— »Děditis-ne vós in meam populique
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Rómanž potestátem?<< — »Dědimus.<< — 32. In patria

nostra multa proelia commissa sunt. — 33. Cum žncolae
nostri oppid'l ědoctl essent bellum žndictum esse, magna
pere perterritl sunt; exspectábant enim proelz'umin nostra
regióne commissum M. —-34. Imperator captivós sine pre
tió dlmžsit. — 35. Ut semel ěmissum est, volat lrrevocábžle
verbum. — 36. Cónsuli permissum est, ut duás legióněs
eónscržberet. — 37. Elplnžeě, Cimo'nis soror, prómlsit sě
Calliae, hominž džvití, núptu'ram esse. — 38. Magistrum
prómžssum praemžum discžpuw nón dedisse audžmus. —
39. Gives exspectant imperátórem captžvo's remissúrum
esse; captlvž exspectant IIse ab imperátóre remissum žri.
— 40. Suěbž nón multum frumentó, sed máximam partem
lacte atque pecore vžxěrunt. — 41. Caesar lěgátis respondit
|| sě diem ad dělžberandum sumptůrum esse. — 42. Rómánž
multa bella gessěrunt; _Rómánósmulta bella gessžsse cón
stat. Európae nátžóněs multa bella gestúrás esse certum
est. Multa bella á nátžónibus Európae gestum lrž certum
est. — 43. Cornelius Nepós lžbrum dě rébus gestžs excellen
tium ducum et Graecórum et Rómánórum scrípsit; mom
hunc librum legětis. — 44. Helvětži omněs urběs vžcósque
combuss'e'runt. — 45. Athéniěnsěs Prótagorae sophistae
aquá et ignflinterdixisse elusque librós publžeěcombussžsse
cónstat. — 46. Ciceró cónsul Catilinae coniúrátlónem' op
pressžt; á Ciceróne cónsule Catilinae coniu'rátz'ó oppressa
est. — 47. Bias, unus ex septem sapientlbus, džxit se omnia
sua sěcum portáre. — 48. M. Valerius cum classe žn Afri
eam tránsmisit et hostium agrum latě nastavit. — 49.
Quotannis ferě bella á Rómánžs gesta esse eaque bella nón
omnia žústa fu'lsse nótum est. — 50. Cum leó et asinus et
vulpěs idcircó amicitiam žúnxissent, ut věnátiónžs soeii
essent, paucae ferae ě communžbus žnsidils eórum ěvásě—
runt. Itaque eórum praeda magna fuit. Tum leó asžnó im
perám't, ut eam divideret. Sed cum asinus praedam žústě
žn trěs partěs dlvlsisset, leó žrátus in eum invásit eumque
discerpsžt. —

$
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50. HODINA.
_SloxssasIII—339195999;_ __
_Stupnice

sloves. __

Třetí skupina:
Perfektum

se znakem >>-v-<<;

288. petó, petere, petivž (petiž), petitum, směřovati, napa

dati, žádati (si);

a p pe tó, ere, appetíví (appetii), appetitum, spěchati, hnáti
se, dychtiti;
(:o m 12e t 6, ere, competřvi (competiž), competžtum, setkávati

expetó,

se, stačiti;
ere, expe-tžvž (empatii), expetžtum, domáhati se,
postihnouti;

o p p 6 t 6, cre oppetifv'i (oppet'ii), oppetítum, jíti vstříc;
re p 6 t 6, ere, repetivi (repetiž), repetžtum, směřovati, cíliti,
zpět žádati;
s uip p 8 t 6, 676, suppetivž (suppem'i), suppetítum, býti po
hotově, stačiti;

289. arcessó (též accersó), arcessere, arcessžvž, arcessžtum,
přivolati;
290. capessó, capessere, capessžvi (zřídka capessii), capes
situm, horlivě se chápati;
291. facessó, facessere, facessžvž (též facessž), facessitum,
horlivě konati, vzdáliti se;
292. lacessó, lacessere, lacessivž ( Zacessz'ž
), lacessitum, lá

kati, drážditi;

293. incessó, 'incessere, žncessivž, —, napadati, útočiti;
294.petessó (petissó), ere, _, —, zasahovati, dožadovati
se;
295. quaeró, quaerere, quaesžvž, quaesžtum, hledati, ptáti
se;
acquiró,

ere, acqužsív'í,acquísžtum, ziskávati, dodělávati
se úspěchu;
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a n q u i r 6, ere, anquisivi, . anquísžtum, vyhledávati, zkoumati,

pátrati;

c o n q u i r 6, ere, conqužsžvi, conquisžtum, vyhledávati, sháněti;
e acq u i r 6, ere, exquísžvi, exquisítum, vyhledati, vypátrati;
i n q u i r 6, ere, inquísívi, inquísítum, vyhledávati, pátrati;
p e r q u i r 6, ere, perquisžvž, perqužsžtum,patrati, vyptávati se;
r e q u i r 6, cm, requžsžvž, requisitum, pátrati; toužiti;

296. rudó, rudere, rudžvž, ruditum, řváti;
297.sternó, sternere, stráví, strátum, prostírati, porážeti ;
c 6 n s t e r n 6, ere, cónstrávž, cónstrátum, postříti, posypati;
i n s t e r n 6, ere, ínstrávi, žnstrátum, pokrýti, prostříti;
p 8 r s t e r n 6, ere, perstrávž, perstrátum, vydlážditi;
p r 6 s t e r n 6, ere, próstrávi, próstrátum, poraziti;
s u b s t e r n 6, ere, substrávi, substrátum, podestlati, podložiti;
s u p 6 r i n ste ?“n 6, ere, superinstrávi, superínstrátum, shora
rozprostřiti ;

298. spernó, spernere, sprě'vž, sprětum, pohrdati;
299.terč, terere, tržvž, tržtum, tříti, otírati;
a t teró,

cre, attrivi, attrítum, tříti, oslabovati, ničiti;

c o n t e r 6, cm, contrivi, contritum, roztírati, opotřebovati;
d ě te r 6, ere, dětrivi, détrítum, otirati, ztenčovati;
e a:te r 6, ere, extržvi, extrítum, roztírati, rozšlapávati;
z“n t e r 6, ere, intrivi, intritum, natírati;
o b t e r 6, cm, obtrivi, obtritum, rozmačkati, “potříti;
pr 6 t e r 6, ere, prótrivi, prótritum, drtiti, potirati, níčiti;

300. sinó, sžnere, .s—ivž,
situm, nechávati;
děsino, ere, děsií, děsitum, přestávati; (v akt. indik. perf.
má. jen kratší tvary děsisti, désisse, děsiěrunt atd.; v 1. a 3.
os. sing. bývají náhradou tvary slovesa děsistere: děstiti,
děs—titán;

301. linó, lžnere, lěvž ( lžvž), litum, potírati, mazati;
a l lin ó, ere, allěví, allitum, natřiti;
(:i r o u m li n 6, ere, -—, circumlitum, pomazati, polepiti;
c o l li'n ó, ere, collěvž, collitum, pomazati;

illin

ó, ere, illěvi, illitum, natřiti, potřiti;

i n t e r 1i n 6, ere, interlěvi, interlitum, uvnitř vymazati;
o b lžnó, ere, oblěvi, oblitum, potřiti, poskvrniti;
re li n 6, ere, relěvi, —, zazátkovanou věc otevřiti;
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302. seró, serere, sěvi, satum, síti, sázeti; .

a s s e r 6, ere, assěvi, assitum, sázeti podél;
o 6 n s e r 6, ere, cónsévž, cónsitum, posázeti;
d i s s e r 6, ere, dissěvž, dissžtum, rozsévati;
in 8 e r 6, ere, insěvi, insitum, zasazovati, vsaditi;
o b s e r 6, ere, obsěví, obsitum, osévati;

303. cernó, cernem, c'rě'vž,crětum, pozorovati, zříti;
d ě (:e r n 6, cm, děcrěví, décrětum, rozhodovati;
d i s c e r n 6, ere, džscrěvi, discrětum, rozlučovati, rozdělovati;
e x a e r n 6, ere, excrěví, excrétum, vyloučiti;
s č c e r n 6, ere, sěcrěvi, sěcrětum, odděliti;

304. páscó, páscere, pávž, pástum, pásti;
c o m 11á s c 6, ere, _, compástum, spolu pasti;
d č p a s c 6, ere, děpávi, děpástum, spásati, ožírati;

305.crěscó, crěscere, crěvi, (crětus ), růsti; crětus, zploze
ný; zrozený;
a c o r č 3 c 6, cm, acrěvž, (accrétum ), přirůstati, vzmáhati se;
o o n o r č 8 c 6, ere, concrěví, concrětum, srůsti;
d č o r &s c 6, ere, děcrěvi, — ubývati;
e ac0 r e"8 c 6, era; excrěvi, -—, vzrůstati;

in 0 r č 8 c 6, ere, incrěví, —, vzrůstati;
?“e o r č 8 c 6, ere, recrěvi, —, opět vyrůsti, narůsti;
&u c o r č 8 c 6, ere, succrěví, succrětum, podrůstati, narůstati;

306. quiěscó, qužěscere, quiěvž, qužětum, odpočívati;
a c q u z“č 8 c 6, ere, acquiěvi,

(acquiětúrus ), odpočinouti si,

c o n q u z“č 8 c 6, cm, conquiěvi, conquiětúrus,
,

míti klid;

oddechnouti si,
odpočivati;

in t e r q už ě s c 6, ere, interquiěvi, —, učiniti přestávku;
r e q ui č 8 c 6, ere, requiévi, requiětum, odpočinouti si, zota
Viti se;

307. obsolěscó, obsolěscere, obsolěvž, obsolětum, zastarati;
308. suěscó, suěscere, suěvž, suětum, zvykati si;
a s s u č 3 c 6, ere, assuěvi, assuětum, zvykati, přivykati si;
c 6 n s u č 3 c 6, cm, cónsuěví, cónsuétum, zvykati (si) ;
d č 3 u č 3 c 6, cm, désuěvi, děsuětum, odvykati;
in 8 u,č 8 c 6, cre, insuěvi, ínsuětum, zvykati si;
m a n s u č 3 c 6, ere, mansuěvi, mansuětum, krotnouti, mir
niti se;
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309. adolěscó, adolěscere, adolěvž, adultum, dospívati:
310. nóscó, nóscere, nófvi, nótum, poznávati ;
a g n 6 s c 6, ere, ágnó'vž, ágwitum, poznávati, uznávati;
c 6 g n 6 s c 6, ere, cógnóví, cógm'tum, poznávati, seznávati;
r e c 6 g n 6 3 c 6, ere, recógnóvž, recógnitum, opět poznati,
přehlížeti;
d i g n 6 s c 6, dinóscó, ere, džnóvi, —, rozeznavati;
&g n 6 s c 6, ere, ignóvi, ignótwm, odpustiti, prominouti;
žn t e r n 6 s c 6, era, interně/vi, —, rozeznávati;
pe r n 6 s c 6, ere, pernóvž, důkladně poznati;
p r a.e n 6 s c 6, ere, praenóví, _, napřed poznávati;

311. glíscó, gliscere, —, —, vzplanouti, vzmáhati se;
312. híscó, híscere, —, —, rozevříti se;
d 6“h i 8 c 6, ere, _M, ———,
rozvírati

se, rozestupovati

se.

*

61. úloha. _ Přeložtedo latiny! _ (Vizstr. 641!)
1. Vše čemu jsme se v prvních letech (abl. čas.) života horlivě
oddali (indulgěre, akt. ind. pf.), dlouho trvá a tkví v mysli. — 2.
Cíceronova výmluvnost často se zaskvěla (ělúcěre) v římském se
nátě; víme, že se Ciceronova výmluvnost často zaskvěla (akt. inf.
pf. ) v římském senátě. -— 3. Cicero velice oželel (lúgěre, akt. ind.
pf.) smrt dcery Tullie. — 4. Lucilius praví, že se Marku-s Krassus
(jen) jednou v životě zasmál (riděre, akt. inf. pf.). ——
5. Usmála-li
se (arrždére, akt. ind. př.) na tebe (dativ ) štěstěna, střez se zaslepe
nosti (: nerozvážnostin ——
s. Mnoho řečníků navrhlo (suáděre)
Římanům zakony prospěšné státu. ——
1. Kdybyste nám byli dobře
poradili (suáděre, akt. konj. plqupf.), jistě bychom byli rádi upo
slechli (párěre, _akt. konj. plqupf.) vašich rad (dativ). Poradíte-li
(akt. ind. fut. II. ) nám dobře, jistě radi uposlechneme (ind. fut. I.)
vašich rad. ——
s. Themistokles přemluvil (persuádére, akt. ind. pf.:
viz str. 354) občany (dativu, aby vystavěli loďstvo [čítající] sto
lodi. ——
9. Sokrates přesvědčil (str. 354) občany (dat. ), že duch jest
nesmrtelný. ——10. V hrdle vlkově uvázla (haerěre, akt. ind. pf.)

tvrdá. kost. V bajce se vypravuje. že v hrdle vlkově uvázla (akt. inf.
pf.) tvrdá. kost. —' 11. Kdybys byl mlčel (tacěre, akt. konj. plqupf.),
byl bys zůstal (maněre, akt. konj. plqupf.) filosofem (vazba 2 no
mfinJ. ——
12. Jsme přesvědčeni (persuáděre, str. 355, lit. d), že upo
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minka na znamenité činy (genít. předmět.) řeckých a římských
vůdců u potomstva vždy potrvá (maněre, akt.. inf. fut.). -—13. Titus

Livius vypravuje, že Serviovi Tulliovi ve spánku (: spicimu) hlava
vzplanula

(árděre, akt. inf. př.). ——14. Vojinové se domnívají, že

nepřátelské město marně od nich bude obléháno (obsiděre, pass. inf.
fut.).

—-—

15. Kterýsi mudrc řekl králi Alexandrovi: »Králi, tolik národů jsi
pokořil (domáre, akt. ind. př.), tolik zemi jsi zpustošil, nuže, krot'
svůj bezuzdný hněvl<< ——16. Včera zuřila bouře; černé mraky za

střely nebe, blesky se křižovaly (se mihotaly) (mícáre, akt. ind.
pf.); náhle silně zahřmělo (tonáre, akt. ind. pf.) a nebe se rozléhalo
(sonáre, akt. ind. pf.) rachotem hromobítí. ——11. Měšťané marně

byli na stráži (excubáre, akt. ind. pf.), neboť nepřátelští vojínové
vnikli do města podkopem. ——
13. Proč jsi se neosvědčil (sě prae
stáre ) srdnatým mužem (vazba 2 alma) .? ——
19. U Římanů, kdykoli
((mm) zahřmělo (tonáre, akt. ind. plqupf.), sněm byl rozpouštěn,
aby bylo odvráceno zlé znamení. ——
20. Král Pyrrhus poslal Zkrocené

(domáre, part.-pf. pass) slony na nepřátele; ale Římané přet'alí
(secáre ) šlachy noh těchto velikých zvířat. -—21. Herodotos vypra
vuje, že socha egyptského krále Memnona při východu slunce vydá
vala zvuky (.s—ondra,
akt. inf. př.). — 22. Šedesát spiklenců Caesara
v radnici obstoupilo (circumstáre, akt. ind. př.) a zavraždilo. — 23.
Lichoceni i mnoho dobrých uvrhlo v záhubu (pessumdare ). —- 24.
Neopovaž se dopřáti (dare, akt. konj. pf., str. 219) přílišné důvěry
štěstěně; neboť kdo jí dopřeje (akt. ind. fut. II. ) důvěry, snadno se
zklame (pass. ind. fut. I.; viz I. díl, str. 485). ——
25. Po desetiletém
obléhání Řekové, podporováni (adiuváre, part. pf. pass.) Ulixovou
(Odysseovou) lsti, zdolali (domáre) město Troji; starověcí básníci
vypravují, že Ulixes (Odysseus), vraceje se po moři do vlasti, od
Neptuna byl zapleten (implícáre, pass. inf. pf.) do rozmanitých ne
bezpečenství.

——

26. Když Kartago bylo zničeno (pass. konj. plqupf., cum
Scipionem, v Římě po prvé byli spatření (viděre, pass. ind.
potom krokodilové, nosorožci, velbloudi a tygři; první slony
uviděli za tarentské války. — 21. Římský básnik Publius

histor. )
pf.) lvi,
Římané
Ovidius

Naso vypravuje, že Orfeovu manželku Eurydiku had uštkl (: kousl)
(marděre, akt. inf. př.) do kotníku a usmrtil. Ovidius vypravuje, že
Orfeova manželka Eurydika byla uštknuta (: kousnuta) (pass. inf.
pf.) hadem do kotníku a usmrcena. —-28. Gaius Julius Caesarza—
snoubil (sponděre) dceru J ulii s Gnaeem Pompeiem (dativ) ; Markus
Tullius Cicero zasnoubil (děsponděre) dceru Tullii s Gaiem Písonem
(dativ). — 29. Athéňanům tázajícím se o radu Pythia odpověděla (re
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sponděre), aby se chránili (za) dřevěnými hradbami. — 30. Dolehne-li
(urgěre, akt. ind. fut. II.) utrpení (: zlo) na nešťastné lidi, nechť
vás jímá útrpnost nad nimi; pakli se na ně štěstěna usměje (arri
děre, akt. ind. fut. II.), smějte se spolu [8 nimi]! —-31. Proč jste
nezasvětili (děvóvěre, akt. ind. pf.) život jediné vlasti? — 32, Šetr
ností & přičinlivostí zvětšili jste (augěre, akt. ind. př.) jmění; kdy
byste nebyli bývali pracovití, vaše jmění nebylo by se zvětšilo (pass.
konj. plqupf., viz I. díl, str. 485). —-33. Liktorové umučili (torquěre,
akt. ind. pr.) otroky, kteří se (byli) vzbouřili (akt. ind. plqupf.)
proti státu. ——
34. Ciceronovou ostražitostí byla z Katilinových ru

kou vyrvána (extorquěre, pass. ind. pf.) zbraň (: železo), kterou
připravil (akt. ind. plqupf.) všem občanům vraždu (zavraždění). —
35. Jest známc, že se Numa Pompilius po celý život osvědčoval (sě
praeběre, akt. inf. pf., vazba 2 akus.) bohabojným & laskavým. -—
36. Zanedbáš-li (neglegere, akt. ind. fut. II.) vědy a umění, sám
sobě uškodiš (akt. ind. fut. I.). —- 31. Sokrates si zamiloval (díli
gere, akt. ind. pí.) Alkibiada jako syna. ——
38. Romulus zvolil (ěli
gare, akt. ind. pf.) sto senátorů, na jejichž radu (abl.) vše konal.
Od Romula bylo zvoleno (pass. ind. pf., vazba 2 nomin.) sto mužů,
jež pokládal (íúdicáre ) za nejlepší, za otce (senátory). — 39. Ro
mulus vyhlédl si (délígere, akt. ind. pf.) na Palatin nejvhodnější
místo pro město (dativ). —-40. Z mého dopisu jsi usoudil (poznal)
(intellegere, akt. ind. př.), že jsem zdráv. — 41. Když gallský vůdce
Brennus přemohl (akt. konj. plqupf., cum histor.) roku třístého de
vadesátého př. Kr. Římany u řeky Allie, římští vojínové se dali
(vertere, akt. ind. př.) na útěk. ——
42. Kdy byli Peršané od Řeků za
hnáni (: obrácení) (pass. ind. pf.) na útěk? — 43. Od Herodota,
jednoho z řeckých dějepisců, toto jest napsáno (pass. ind. pf.) o py
ramidách a labyrintu: »Napočetl jsem třicet nebo čtyřicet pyramid;
nejvyšší tři (pyramidy) jsou vzdáleny deset tisíc dvojkroků od měs
ta, které se nazývá Memfis. První, vystavěná od krále Mykerina,
jest dvě stě osmnáct stop vysoká; druhá, kterou vystavěl (akt. ind.
plqupf.) Chefren, onu (první) převyšuje o dvě stě třicet dvě stopy,
neboť jest vysoká čtyři sta padesát stop; třetí, která. jest dílem
Cheopovým, jest vysoká čtyři sta osmdesát stop; sto tisíc lidí vy
stavělo tu pyramidu ve třiceti letech.<<—
44. Římský básník Publius Ovidius Naso vypravuje v kterési básni
(abl. ), že lykijšti rolníci byli proměněni (convertere, pass. inf. pf.) od
bohyně Latony v žáby. -—45. Když kdysi mudrc Sokrates měl (konj.
impf., cum histor.) hosti [: když Sokratovi byli hosté] , jímž byly mi
lejší [: více se líbily] rozpravy než pokrmy, jeho manželka Xanthip
pe, jak se vypravuje, nakvašena (commavére, pass. part. př.) skácela
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(subvertere, akt. inf. pf.) stůl [: vypravuje se, že Xanthippe ská
cela...]. — 46. Zajatci byli dopadeni (comprehendere, pass; ind.
pf.) na útěku. —-41. Ačkoli přemnoho (complare's ) městských domů
bylo zapáleno (incendere, pass. ind. plqupf.), chrámy, již zachvácené
(comprehendere ) plameny, byly zachráněny (pass. ind. pf. ). — as.
Gallové pokládali popravy těch, kdož byli přistiženi (déprehendere,
akt. ind. plqupf.) při krádeži nebo při loupeži, za milé (vazba 2
(zkus.) nesmrtelným bohům. — 49. Jupiter, roznicen (incendere, pass.
part. př.) láskou, rozhodl se (cónstituere ) unésti Kadmovu sestru
Europu. — 50. Zda ubránili (děfendere, akt. ind. pf.) vojinové město
prudce dobývané od nepřátel? — 51. Když Romulus dobyl (repor

táre, akt. konj. plqupf., cum histor.) vítězství na nepřátelích, vy
stoupil (áscendere, akt. ind. př.) na Kapitol(ium), aby zasvětil Jo
vovi Feretriovi zbroj odňatou nepřátelskému vůdci. — 52. Naši vo
jáci zlezli hradby nepřátelského města (: vylezli na hradby)
(áscendere, akt. ind. př.) za největšího ticha v kterési noci (abl.
čas.). — 53. Velmi tvrdé dřevo ostrou sekyrou bylo rozštípnuto (scin
dere, pass. ind. pf.). — 54. Horatius Kokles se vrhl (sě immittere,
akt. ind. pf.) do řeky, když jeho druhové strhli (rescindere, akt.
konj. plqupf., cum histor.) most, a bez úrazu přeploval ke svým,
ačkoli nepřátelé metali (mittere, akt. ind. pf.) mnoho střel na něho.
——55. Když Markus Antonius přeslavnou řečí hájil

(konj. impf.,

cum histor.) Mania Aquilia, před očima všech odtrhl (abscindere,
akt. ind. pf.) jeho tuniku od prsou, aby římský lid a soudcové uzřeli
(adspicere) jizvy ran vpředu na těle utržených (excipere; pass. part.
pf. exceptus). — 56. Když Gallové vnikli (invádere, akt. konj.
plqupf.) roku 390 (třístého devadesátého) do města Říma, zapálili
(incendere) stavení a usmrtili ty občany, které zajali (comprehen
dere, akt. ind. plqupf.); potom zaměřili (: se obrátili) (sě vertere,
akt. ind. pt.) ke Kapitoliu, protože nejudatnějši občané hájili jeho
hrad. ——51. Když Herkules (Herakles), jak se vypravuje, oblekl
Kentaurovu tuniku zbrocenou krví, mučen (cruoiáre, pass. part. pf.)
strašlivými bolestmi vystoupil (áscendere, akt. inf. pf.) na horu Oitu
a spálil se na hranici. [: Vypravuje se, že Herkules když oblekl
(akt. konj. plqupf., cum histor.)
mučen (alma) . .. vystoupil
(inf.) & spálil (inf.) . . .] -— 58. Zda zbavili (solve're, akt. ind. př.)

Římané Sagunt, obklíčený (obsiděre, pass. part. pf.) od Hannibala,
obležení? — 59. Kdyby ses byl bál (metuere, akt. konj. plqupf.) uči
telových slov (akus. ), nebyl by ses bál jeho pokáráni; přísloví praví
(: jest): Kdo se bojí učitelových slov (aims), ten se nebojí vý
prasku (: ran). — so. Životní obtíže, dobrou vyhlídkou do budouc
nosti (: dobrou naději) zeslabené, snášejí se velmi lehce. —
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62. úloha.

Přeložte do latiny! ——(Viz str. 644!)

Krátce jsou líčeny hlavní události římských dějin.
1. Staří Římané počítali roky od založení města (Říma). Řím byl
založen Romulem roku sedmistého padesátého třetího př. Kr. (:
před Kristem), t. j. roku čtyřstého třicátého druhého po pádu Troje.
Římská obec byla s počátku pod královskou mocí. Pod vládou králů
(: pod králi) Řím byl dvě stě čtyřicet tři léta, t. j. až do roku pěti
stého desátého př. Kr.
2. Římských králů bylo sedm: Romulus, Numa Pompilius, Tullus
Hostilius, Ancus Marcius (čti: Ankus), Tarquinius Priscus (čti: Tar
kvinius Prískus), Servius Tullius a Tarquinius Superbus (: Hrdý,
ZPUPný)

3, Titus Livius napsal dějiny římského národa (ve) stu čtyřiceti
dvou knihách, z nichž toliko třicet pět (knih) jest zachováno. Děje
pisec Titus Livius vypravuje, že Romulus, první římský král, kralo
val třicet sedm let, Numa Pompilius, druhý král, (kraloval) čtyřicet
tři léta, Tullus Hostilius, třetí král, (kraloval) třicet dvě léta, Ancus
Marcius, čtvrtý král, (kraloval) dvacet čtyři léta, Tarquinius Priscus.
pátý král, (kraloval) třicet osm let, Servius Tullius, šestý král,
(kraloval) čtyřicet čtyři léta a Tarquinius Zpupný, sedmý král, kra
loval čtyřicet pět let.
4. Když královská moc byla nenáviděna pro velikou ukrutnost
Tarquinia Zpupného, Římané ho zbavili královské vlády. Vypravuje
se, že roku pětistého desátého př. Kr. Tanquinius Zpupný, poslední
římský král, byl vyhnán od Lucia Bruta.
Potom byli voleni dva konsulové na rok; a ten (: kterýž; relati
vum copulatz'fvum) obyčej Římané zachovali téměř po pět století.
5. Roku pětistého devátého př. Kr. Římané zvolili dva konsuly.
Ačkoli konsulát (konsulský úřad) byl nejvyšší státní úřad, význač
ným úřadem u Římanů byl senát, neboť měl velikou moc a vážnost.
Od roku pětistého devátého až do roku třicátého př. Kr. téměř ne
přetržitě svobodnému státu v čele byli (svobodný stát řídili) senát
& konsulové. V oněch stoletích (abl. čas.) římský národ se zmocnil
vlády nad celou Italii a nad mnohými evropskými, asijskými a afric
kými zeměmi.
6. Senátoři byli strážci jak zákonů a práva, tak svobody. Senát
byl nazván podle kmetů (výklad: slovo „senátus“ bylo utvořeno ze
slova „seněs : starci, kmeti“), z nichž se s počátku skládal; sená
toři také byli nazýváni „patrěs“ (: otcové). Již král Romuluszřídil
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senát, aby byl poradním sborem králů. S počátku bylo sto sená
torů, posléze devět set, někdy i tisíc, ale za časů republiky obyčejně
šest set. Senát byl podoben (: nebyl nepodoben) shromáždění králů.
Národové často žádali skrze vyslance senát i za radui za pomoc.
1. V prvních dobách republiky ostře bylo bojováno jednak s ital
skými kmeny o nadvládu, jednak mezi patricii a plebeji o rovno
právnost v obci. Teprve roku šedesátého šestého skoro celá Italie
byla v moci Římanů. Když Římané po dvou letech [: dvě léta po
tom] (roku šedesátého čtvrtéhO) vypověděli válku Punům (: Kar
taginským), uminili si rozšířiti hranice říše za moře.
8. Římané se ve třech válkách utkali s Puny o nadvládu na moři.

P rvní punská válka byla od roku dvoustého šedesátého čtvrtého
až do roku dvoustého čtyřicátého prvního př. Kr. Druhou
pun
skou válku roznitil sám Hannibal roku dvoustého osmnáctého př.
Kr. Tato válka byla od roku dvoustého osmnáctého až do roku dvou
stého prvniho př. Kr. Tře tí válka proti Punúm byla počata (po
čala se) padesátého prvního roku po skončení druhé punské války
(: po skončené druhé punské válce), t. j. šestistého druhého roku
od založení města (Říma); tato válka byla od roku stého čtyřicá
tého devátého až do roku stého čtyřicátého šestého př. Kr. Roku
stého čtyřicátého šestého př. Kr. Kartága bylo dobyto Publiem Kor
neliem Scipionem Africkým Mladšim. Téhož roku (v témž roce) Ko
rint byl rozbořen od Římanů. A když Římané roku stého třicátého
třetího rozbořili Numantii v Hispanií, byli již pány celého Středo
zemního moře.
9. Roku třístého devadesátého př. Kr. byli Římané obrácení na
útěk od Gallů u Allie. Roku dvoustého šedesátého př. Kr. Římané
přemohli kartaginské loďstvo u Myl. Roku dvoustého sedmnáctého
př. Kr. Římané byli poraženi v hrozné bitvě u Kan(en). Roku dvou
stého dvanáctého př. Kr. Římané dobyli Syrakus. Roku dvoustého
prvniho př. Kr. Publius Kornelius Scipio Africký Starší triumfoval
nad Hannibalem. Od roku stého třicátého třetího do roku třicátého
př. Kr. v samém státě vše bylo uváděno v nepořádek občanskými
válkami. Záhubu republice chystal již roku šedesátého třetího př.
Kr. Katilina, velmi niče-mný (to) muž, se svými druhy; tehdy však
ony známé zločinné záměry byly uvedeny na zmar ostražitosti kon
sula Cicerona.
10. Roku čtyřicátého šestého př. Kr. samojediný se zmocnil vlády
jako diktátor Gaius Julius Caesar, jenž od roku padesátého osmého
až do roku padesátého prvniho dobyl celé Gallie. Gaius Julius Cae
sar o březnových idách (: 15. března) roku čtyřicátého čtvrtého
př. Kr. byl zavražděn od spiklenců.
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11. Prvním římským císařem byl Octavianus Augustus (čti: Ok
táviánus). Císař Augustus vládl římskému státu od roku třicátého
př. Kr. až do roku čtrnáctého po Kr. Týž císař dal světu toužený
mír, když roku třicátého prvniho př. Kr. v námořní bitvě porazil
protivníka Marka Antonia u Aktia.
12. Druhým římským císařem byl Tiberius (r. 14—37 po Kr.).
třetím Caligula (čti: Kaligula) (r. 37—41po Kr.), čtvrtým Claudius
(čti: Klaudius) (r. 41—54 po Kr.), pátým Nero (r. 54—68 po Kr.),
šestým Galba, sedmým Otho, osmým Vitellius (r. 68—69 po Kr.),
devátým Vespasianus (r. 69—79 po Kr.), desátým Titus (r. 79—81
po Kr.), jedenáctým Domitianus (r. 81—96po Kr.), dvanáctým Ner
va (r. 96—98 po Kr.), třináctým Traianus (r. 98—117 po Kr.), čtr
náctým Hadrianus (r. 117—138po Kr.), patnáctým Antoninus Pius
(r. 138—161 po Kr.), šestnáctým Marcus Aurelius (r. 161—180 po
Kr.), sedmnáctým Commodus (r. 180—193po Kr.), osmnáctým Per
tinax, devatenáctým Didius Julianus (r. 193 po Kr.), dvacátým Sep
timius Severus (r. 193—211po Kr.), jedenadvacátým Caracalla (čti:
Karakalla) (r. 211—217 po Kr.), dvaadvacátým Macrinus (čti: Ma
krínus) (r. 217—218 po Kr.), třiadvacátým Heliogabalus (r. 218—
222 po Kr.), čtyřiadvacátým Alexander Severus (r. 222—235 po
Kr.), dvacátým pátým Maximinus (r. 235—238po Kr.), dvacátým
osmým Gordianus III. (r. 238—244po Kr.), dvacátým devátým Ju
lius Filippus (r. 244—249 po Kr.), třicátým Decius (r. 249—251 po
Kr.), třicátým prvním Gallus (r. 251—253po Kr.), třicátým dru
hým Aemilianus (r. 253 po Kr.), třicátým třetím Valerianus (r.
253—260po Kr.), třicátým čtvrtým Gallienus (r. 260—268 po Kr.),
třicátým pátým Claudius (r. 268—270 po Kr.), třicátým šestým
Aurelianus (r. 270—275 po Kr.), třicátým sedmým Cornelius Taci
tus (r. 275—276 po Kr.), třicátým osmým Probus (r. 276—282 po
Kr.), třicátým devátým Carus (r. 282—283po Kr.), čtyřicátým Dio
cletianus (čti: Dyokléciánus) (r. 284—305po Kr.).
13. Císařové vládli římské říši od- r. 30 př. Kr. až do r. 476 po Kr.
V tomto roce Odoakar, germánský vojevůdce, odňal vládu poslední
mu řimskému císaři Romulovi Augustulovi a jmenoval sám sebe
italským králem. To byl konec římské říše tisícího dvoustého dvacá

tého devátého roku od založení města; Řím totiž, jak se vypravuje,
byl založen roku sedmistého padesátého třetího př. Kr.
14. Za časů (: za věku) císaře Augusta v Palestině se narodil Je
žiš Kristus. Křesťané často byli krutě mučeni, po prvé od císaře Ne
rona roku šedesátého čtvrtého, naposled od císaře Diocletiana roku
třístého třetího. Ale krátce potom roku třístého třináctého císařem
Konstantinem byla dána křesťanskému náboženství svoboda.
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| Schodná slovesa. I. |

Slovesa, která vytvářejí jen některé časy nebo tvary,
slují »s 0 h o d n á s l o v e s a<< (verba děfectžva). V dneš

m' hodině uvedu některá schodná slovesa, která mají jen
některé tvary, a to: aió, inquam, quaes'ó, [avěre, salvěre,
valěre] , age, apage.
1.

aió : pravím, říkám, ujišťuji, tvrdím; přitakávám, při
svědčuji; (str_ 585);
akt. indik. prés.: 1. sg. 016; 2. sg. ais; 3. sg. ait; 3. pl.
aiunt; (vyslovtez aj-jó, aj-junt atd.);

akt. konj. .prés.: 3. sg. aiat;
akt. indik.

impf.:

aiěbam, aie'bás, aiěbat, aiěbámus, aiě

bátis, aiěbant;

akt. indik. perf.: 3. sg. ait.
1. poznámka:

Místo »ais-fne?<<:

>>pravíš? opravdu?<< se

zkráceně řiká »ain?<<

2. poznámka:

Pozorujte, že 3. osoba sing. v prés. i v perf.

má stejný tvar; přeloží se tedy >>ait<<z
pravi, dí, řiká, vece;
pravil, (-a, -o); děl, (-a, -o); řekl, (-a, -o); vece.

2.

izzquain:

pravím. řku; (str. 593);

ak t. in d i k. p r é s.: 1. sg. inquam; 2. sg. inquis; 3. sg. i'nquit;
3. pl. inquiunt;

akt. indik. impf.: 3. sg. inquiěbat;

akt. indik.

fut. I.: 2. sg. inquiěs; 3. sg. inquiet;

akt. indik. perf.: 3. sg. inquit.
1. poznámka:
2. poznámka:

Toto sloveso se vkládá do přímé řeči.
inquit jest prés. i perf. tvar; 'překládá se:

praví, vece; pravil, řekl, odpověděl, zvolal, (-a, -o).

3.

quaesó : prosím;
]
, .
„
quaesumus : prosíme.] Vklada se do vety.
havě, avě : bud' zdráv, bud' vítán, (-a, -o) !

havěte, avěte : buďte zdrávi, buďte vítáni, (-y, -a) !
salvě : buď zdráv, buď vítán, (-a, -o) !
salvěte : buďte zdrávi, buďte vítáni, (-y, -á) !

valě: buď sbohem!
valěte: buďte sbohem!
age (sing.)

]___ nuže! vzhůru! (Str. 5851)

agite (plur.) J““
'
apage : jdi pryč, kliď se, táhni!
|

Prósum, pródesse. |

Sloveso »prósum: prospívám, jsem prospěšný, jsem
platen, jsem pomocen, pomáhám<<jest složeno ze slovesa
>>sum<<a předpony

>>pró-<<,která

původně

zněla »pród-<<.

Souhláska »-d-<<se v předponě zachovává všude tam, kde
se sloveso »sum, esse<<počíná samohláskou. Časujte &ur

čujte tvary, v nichž předpona zachovává původní tvar
>>pród-<<
! Jsou to na př. tvary:

pró-d—esse, pró-d-es, pró-d

eram, pró-d-eró atd.
Indik.

prés.:

Kon j. impf.:

p'rósum, pródes, pródest, prósumus, pródestis,
prósunt.
pródessem, pródessěs, atd.; (ve všech osobách za
chováno

Indik.

původni

váno původni

Inf. prés.:
Konj.

>>-d-<<).

fut. I.: próderó, próderis, atd.; (ve všech osobách zacho
>>-d-<<).

pródesse.

impf.:

prčdessem, pródessěs, atd.; (ve všech osobách za
chováno

původní

>>-d-<<).

1 m p e r a.ti v: pródes! pródeste! pródestó! pródestóte! prósuntó!
K 0 nj. p r é s.: prósim, prósis, atd.
T v a r y 0 d p e r f. k m e n e: prófuí; prófueram; prófuerim; pró

fuissem; prófueró; prófuisse.

Particip.

budouci: prófutúrus.

$
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incús dům, (incůdis), tvrdá. kovadlina; iuventús laeta, (inven
tůtis), veselá. mládež, (I, 391): Palas magna, (pozadia), veliká. ba
žina.; salůs públfica, (salútis), obecné blaho, (I, 220); senectús tarda,
(senectůtis), zmalatňujici stáří, (I, 315); servitůs acerba, (servi
tůtis), trpké otroctví, (I, 260); subscús ferrea, (subscůdis), železná.
svora; tellůs úniversa, (tellůris), veškera země; virtůs mea, (vir
tůtis), má. mužnost, (I, 203);
gras, (gratis), f., jeřáb, (I, 403); 8113,(suis), f., svině, (I, 344).

*

| 5. Neutra III. deklinace. |

I. Středního rodu (neutra) jsou zpravidla podstatná
jména třetí deklinace, která se končí
v nominativu singuláru
-men
-us
-us
-ůs
. .
.
'
v
. .
,
. ,
.
_ .
v genitivu smgularu
-m1ms
-ons -ens ' -ur1s '
-e

-a.l

-a.r

-is ' -šlis ' -šris '
(Odchylky od tohoto pravidla viz v odstavcích »Odchyl
ky. I. II. III.4<!)

Příklady:
-mon, (minish cacúmen, (cacůminis), (I, 424); carmen, (can'
miwis), (I, 259); certámen, (certámim's), (I, 259); cógno'men, (cóg
nóminis (I, 390); crimen, (crimim's), (I, 439); flúman, (flůmtnis),
(I, 402; grámen, (graminis), (I, 391); lůmen, (lůmim's), (I, 259);
nómen, (nominis), (I, 219); omen, (ómim's), (II, 411); praenómen,
(praenómz'nis), (I, 393); sěmen, (sémim's), (I, 394);
agmen, (agminis), tah, zástup, dav; discrimen, (discrimims), roz
dil, různost, odchylka; strámen, (strámim's), sláma. (k pokrývám
střech); tegmen [tegimen, tegumenL (tegmim's), přikrývka; medi
cámen, (I, 442);
ms, (-orls): corpus, (corpon's), (I, 195, 202); decus, (decoris),
(I, 259); deda-us, (dedecon's), nečest, hanba, potu-pa; jací/uns, (faci
nov—ís),(I, 461); litas, (litoris), (I, 525); pectus, (pectoris), (I, 219) ;

tempus, (tempem), (I. 242);

418. berla: feedu-s, (loaderis), (II. 409); genus (genem), (I.
242); manus, (mana—is), (I, 320); onus, (oneris), (I, 442); opus
(operis), (I, 202); pondus, (panda—Hs),(I, 393); scelus, (scelen'ís),
(I, 285); sidus, (aida—ia),(I, 409); wlmw, (vulneris), (I, 220);
-08, (-ůrls)= m, (0112118),(I, 372); cas, (mm), (I, 320);
-e, (da): [altdre; plur.] altdria, (audi—šum),oltař; am,—ilo,(an
cílis), (I, 356); concldve, (conclávis), komnata, pokoj; oubíle, (cu,
baia), (I, 364); Mám (I, 495); Insigne, (insignia), (I, 441); mm,
(maria), (I, 355); mina, (militum), (II, 33, 34); moenia, (moem'um),
(I, 356); rěte, (rétis), (I, 356); sedne, (sedílie), (I, 356); mantěle
[mantíleL (mantělis), ručník, ubrousek, (II, 511);
-al, (-álls)= animal, (animdlis), (I, 355); vectigal, (vectlgdlie),
(I. 409);
-ar, (-arls)= oalcar, (calcdris), (I, 355, 356); ewemplar, (exemplá

ris), (I. 356):
-ar, (-arls): iubar, (inbaris), (I, 356); nectar, (nectaris), (I, 356).

II. Středního rodu (neutra) jsou tato podstatná jména
třetí deklinace:
allěc, (allčcí—S),rybí lak, jicha, rosol; lac, (lactis), mléko; lac

pressum, tvaroh, sýr;
far, (farris), samopše, špalda; obilí; tluč;
hěpar, (hěpati-s), játra;
caput, (capitis), hlava, (I, 195).

*

[G.OdehyikyJILI
1. Ze substantiv zakončených v nominativu singuláru
v >-l<,v genitivu singuláru v >-lis<,středního rodu (neutra)
jsou »fel, mela, mužského rodu (maskulina) jsou »sál, sóí<<z
jel, (jeme),n žluč, jed; mel, (meni-s),n., med;
sál, (salis), m., sůl; sól, (sólis), m., slunce.
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2. Ze substantiv, zakončených v nominativu singuláru
v »-or<,jsou středního rodu (neutra) tato:

aequor, (aequoris) ; ador; marmor, (mrmoris) ; cor, (cordis). _—
(Viz 2. strana obálky 9. sešitul)

3. Ze substantiv, zakončených v nominativu singuláru
v »-er<, jsou středního rodu (neutra) tato (viz 2. strana
obálky 9. sešitu) :

cadáver, (caddveňsh papáver, (papaveris) ; plper, (pipet—B);
splnther, (spintherish tůber, (třeba?—is),ůber, (úberis) ; verber,

(verberís), obyčejně plural: verbera, (verberum);
Uě'l',(věda);
ite'r, (tunel-is).

*

4. Pamatujte, že tato dvě podstatná jména, zakončená
v nomin. sing. v »os<,jsou neutra:

ós, (óris), (vyslov'z ós, óris), ústa; ós fórmósum, sličná ústa;
(I, 408);
os, (ossis), (vyslov krátce: os, ossis), kost; os fírmum, pevná.
kost; (I, 348).

$

5. Středního rodu (neutrum) jest substantivum aes;
aes, (aeris), kov, měď; aes alienum, dluhy.

*

6. Vlastní jména mužů, zakončená v nomin. sing. v »-al<<,
»-ar<<,podle přirozeného rodu jsou maskulina; na př.:
Hannibal, (Hannibalis); Hasdrubal, (Hasdmbalis);
Caesar, (Caesaris); Hamilcar, (HamilcarisL

*

7. Středního rodu (neutra) jsou tato substantiva, zakon—
čena v nominativu singuláru V.»-as<:

vás, (vásis), nádoba, váza, (I, 344); (v plurále se toto substan
vum skloňuje podle II. deklinace: vása, vásórum):
fas, (nesklonné), božské právo;
nejde, (nesklonné), zločin, hřích, (I, 316).

*
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511. HODÉINAo
| Slovník k 59.—62. úloze.
Aemiliánus,

%, m., jméno

dvou

římských císařů: a) Ae m i 

lia n u s, (Marcus Aemilius),
císař r. 253 254; skutečná je
ho vláda trvala pouze 3 mě

síce; byl zabit na tažení proti

Valeriánovi od svých lidí. -—
b) A e m i 1i a n u s, (Tiberius

Sestius Alexander), prohlásil

se za císaře r. 262; r. 265 byl
od Theodota, Gallienova voje
vůdce, poražen, zajat a v Římě
na rozkaz císařův zardoušen.
Alexander Severus, římský císař
v r. 222—235; k vládě se do
stal v 13. roce věku; za něho
vládla jeho bába Julia Maesa
(do r. 223) a matka Julia Ma
maea za pomoci znamenitých

právníků Ulpiana a Paula a
výboru ze senátu; při tažení
proti Germánům byl od vojá
ků, nespokojených jeho sla

bošským chováním, r. 235
i s matkou v Mohuči zavraž
děn.

Állia, ae, f., Allia, (dnešní Aja),
levý přítok Tiberu, severně od

Říma; zde byli Římané pora
ženi Gally r. 390 př. Kr.

Antoninus Philosophus, známý
v dějinách pod jménem Már
cus Aurelius, římský císař r.
180 po Kr., vládl společně s Lu
ciem Verem, jenž však zemřel
již r. 169, po smrti adoptivní
ho otce Antonina Pia; skoro
celá jeho vláda byla vyplněna
válkami, trpkou to povinností
pro císaře, který sám byl hor
livým stoupencem stoické fi
losofie a jemuž hlavni směr
nici života byla humanita; ná
leží k nejlepším římským ci
sařům. Oddával se rád vedle
panovnického zaměstnání váž
ným a hloubavým myšlenkám,
jež ve formě krátkých, aforis
tických průpovědí, obsahuji
cích hluboké životní pravdy,
zaznamenal do spisu nadepsa
ného řecky >>Ta eis heauton<<,
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(387) př. Kr. porazili Římany
nad říčkou Allii, zničili Řím
a oblehli Kapitolium. Když po
dle pověsti Římané odváděli
výkupné smluvené za odtažení
Gallů & stěžovali si na faleš
nou váhu, přihodil prý Bren
nus na váhy ještě svůj meč se
slovy »Vae victísk (Běda pře
moženým!)

»Zápisky sobě samému<<. Tuto

knihu mravních úvah, zčásti
psanou ve vojenském táboře na
Slovensku nad Hronem, přelo
žil do češtiny prof. Peroutka.
Zemřel r. 180 ve Vindoboně

(Vídni) nebo Sirmiu.
Antonius, jméno římského rodu;
z něho vynikl Márcus Antónius,
římský státník, naroz. “r. 82 př.
Kr., člen t. zv. druhého trium
virátu, jejž uzavřel r. 43 př.
Kr. s Oktáviánem a Lepidem,
především proti Caesarovým
vrahům, Brutovi a Cassiovi,
jež porazil u Filip roku 42.
V Egyptě navázal milostný
poměr s egyptskou královnou
Kleopatrou, který byl nakonec
pro něho osudný. Na 'falešnou
zprávu o smrti Kleopatřině
usmrtil se r. 30 př. Kr. naleh
nuv na meč.
Aquilius viz Mánius Aquilius

Brůtus, i, m., a) Lůcius Iů
nius Brůtus, podleřímské
legendy osvoboditel Říma od
vlády králů; byl prý syn Tar
quinie, dcery krále Tarquinia
Prisca, sestry posledního řím.
krále Tarquinia
Zpupného.
Úkladům tohoto ušel stavějc se

hloupým. Dav sesaditi Tarqui—
nia, stal se prý r. 509 př. Kr.
prvním konsulem společně

s Tarquiniem Collatinem nebo
M. Horatiem. V tomto úřadě
dal popraviti vlastní syny, kte
ří se zúčastnili spiknutí ve
prospěch obnovení království.
Podle pověsti padl v souboji
s Aruntem, synem Tarquinio

arx, arc—is,f., pevnost, tvrz, hrad

(na výšině); vyšehrad, akro

polis. ——V Římě

ara: slul se

verovýchodní vrchol Kapitol
ského vrchu; tvrz byla obsaze
na posádkou nejen v době vál
ky a vnitřních bouří, ale i za
shromážděni lidu, komitii, aby
Řím za sněmováni nezůstal
bez obrany. Na tvrzi byl vy
stavěn r. 344 př. Kr. chrám

Junony Monety (:

napomí

najicí), (Maněta, řecky Mně
mosyné, matka Mus); při tom
to chrámu byla později zříze

na mincovna. ——V Athénách

ara: slula akropolis; stála na
skále

121 m vysoké,

příkře

spadající na všecky strany.

Brennus, i, m., B r e n n u s,
(osobní jméno gallské), podle

starořímské legendy vůdce se
nonských Gallů, kteří r. 390

vým. —- b) Marcus

nius Brůtus,

Iů

(kolr.80—42

př. Kr.), přední z vrahů C. Iu—

lia Caesara; byv poražen u Fi

lip r. 42 př. Kr., nalehl na meč

a usmrtil se.
Cadmus, i, m., Ka d m u s (Kad
mos), starořecký hérós théb
ský, syn foinického krále Agé
nora. Kadmos hledaje sestru
Európu, kterou unesl Zeus
(Juppiter), po dlouhém blou
dění se obrátil k delfské věštír
ně, jež mu poradila, aby zane
chal hledání sestry a aby ná
sledoval krávu, již potká, a za
ložil město tam, kde se kráva
usadí. Ve Fókidě ve středním
Řecku potkal krávu a šel za
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ní až k místu, kde pak založil
město Théby s hradem, jenž
byl nazván po něm »Kadmeia<<.

Caligula, ae, m., Kaligula,

přezdívka třetího římského cí
saře Gaia Caesara, jenž naroz.
r. 12 po Kr., byl císařem r. 37
až 41 po Kr. Nesmirným zdů
razňováním panovnické vše
mohoucnosti &.bezuzdným hý
řením si zasloužil jména prv
ního šílence na římském trůně.
Byl zavražděn r. 41 od tribu
na tělesné stráže Cassia Chae
rey. ——(Žil v dětských letech

se svým otcem Germanikem
ve vojenském táboře, kdež byl
od vojáků podle vojenské obu
vi, — caliga, — kterou nosil,

nazván Caligula: Střevíček.)
Capitólium, ii, n., móns Capito
linus, Kapitolium, Kapitol, ka
pitolský pahorek; záleží ze
dvou vrcholků, oddělených
hlubším sedlem (intermon
tium, Piazza del Campidoglio);
v užším slova smyslu Capi
tólium nazýván ' jihozápadní

vrcholek Kapitolského pahor
ku s proslaveným chrámem
trojice božstev, Jova, Junony
a Minervy.

-—- Na

severo

východním vrcholku stála ara:

ského vůdce Hasdrubala; od
r. 210 byla pod panstvím řím
ským; byla střediskem obcho
du mezi Hispanií a Afrikou.
Cárus, i, m., Carus, (Marcus
Aurélius Cárus), římský císař
r. 282—283 po Kr.
Centaurus; 5, Tri-,Kentaur.
——
Kentaurové jsou v řeckém
bájeslovi polobožské bytosti,
3 přední části těla lidskou a se
zadkem koňským, divocí dé—
monové lesnatých pohoří, ze—

jména v Thessalii a Arkadii.
Od ostatních Kentaurů svou
ušlechtilosti se lišil Kentaur
Cheirón (Chírón), syn moř
ského boha Poseidóna, lovec
a moudrý lékař, vychovatel
svého pravnuka Achillea (je
ho dcera Endeis byla matkou
Achilleóva otce Pélea).
Cheops, Cheopis, m., Cheops
(Chufu), staroegypský' král
z dynastie, jež vládla asi r.
2840—2680 př. Kr.; vystavěl

největší pyramidu v Gizehu,
vysokou 150 metrů.

Chephrěn,m., Chefren
(Cha
fre), staroegyptský král dy
nastie, jež vládla asi r. 2840—
2680 př.Kr. ; vystavěl druhou ze
3 největších pyramid u Gizehu,

nedaleko niž je vytesána ze
skály ohromná sfinx.

(viz am“). ——(I, 294)

Caracalla,ae, m., Karakalla,

přezdívka Marka Aurelia Se
vera Antonina, římského cí

Claudius,ii, m., a) Klaudius,

římský císař r. 41—54 po Kr.,
(plným jménem Tiberius Clau

saře r. 198—217 po Kr., podle
jeho oblíbeného oděvu, kelt

dius Neró Germanicus), syn
Nerona Claudia Drusa, ne
vlastního syna Augustova; po
zavražděni svého synovce Ca
liguly r. 41 byl proti všemu
očekáváni provolán od preto
riánů císařem. Byl otráven r.
54 po Kr. svou druhou manžel
kou Agrippinou Mladší. — b)

ského (nebo germánského)
pláště.
Carthágó Nova, C'artháginis No
vae, f., (II, 666), N o v ě K a r

tago (: Kartagéna),město
na jihových. pobřeží Hispanie
(Pyrenej. polostrova) , založe
né r. 228 př. Kr. od kartagin
—— 627

—

Klaudiua řím. císař roku.
268—270 po Kr., (plným jmé
nem Márcus Aurelius Claudius
Gothicus), původem Illyr, zna
menitý vojevůdce, byl provo

Cydnus, i, m., Kydnus (Kydnos),
řeka v starověké Kilikii v Ma—
lé Asií u Tarsu

Decius,ii, m., Decius,

lán od důstojnictva po smrti

cius),

Gallienově r. 268 císařem; ze
mřel morem v Sirmiu (Mitro
vici) r. 270 po Kr.
Commodus, ?, m., K 0 m rn o d n s,
řím. císař

r.

(Gaius

Messius Quintus Traianus De

římský císař r. 249—

251. ——Rodové

jméno

>De

cius<<bylo jméno starořímské

ho plebejského rodu. Římská
národní tradice uváděla z něho
tři členy stejnojmenné (Pu
blius Decius Můs), otce, syna,
vnuka, kteří všichni obětovali
život za vlast, zasvětivše se
v bitevním nebezpečí podsvět
ním bohům za dosažení vítěz

178 (180)——192,

(plným jménem Márcus Auré
lius Commodus Antoninus ne
bo Lůcius Aelius Aurelius
Commodus), syn císaře Marka
Aurelia, od r. 178 spolucísař
s otcem, po jeho smrti jeho ná
stupce; zavražděn 31. prosince

ství; děd jako konsul r. 340 př.
Kr. v boji s Latiny, syn r. 295
př. Kr. v bitvě u Sentina

r. 192 pro odpor proti _způsobu
své vlády.
Constantinus, 5, m., Konstantin
I., římský císař r. 306—337 po

s Etrusky a Samnity, vnuk r.
279 v boji s Pyrrhem u Aus
kula.
Kristu
Dělus, i, f., Delus,
(Délos),
Crassus, %,m., Marcus Lici
jeden z nejmenších Kyklad
nius Crassus,
(114—53 ských ostrovů, náboženské
př. Kr.), přivrženec Sullův,
středisko kultu boha Apollina,
který si zjednal ohromné bo
sídlo věštirny; r. 478 př. Kr.
hatství za občanské války me
středisko námořního spolku
zi Mariem a Sullou; r. 60 se
stal členem prvniho triumvi
rátu (Caesar, Pompeius, Cras
sus); r. 55 př. Kr. byl konsu
lem; před uplynutím konsulá
tu odešel jako správce do pro
vincie Syrie, kdež si vedl tak,
aby se obohatil. Když se utkal
v boji s nepřáteli a byl pora
žen, byl lstivě zabit. Byl to
nejbohatší muž v Římě v té
době a jen proto byl přijat Cae
sarem a Pompeiem do spolku.

athénského;
r. 315—106 př.
Kr. sídlo ostrovního spolku;
(nom. sg. Délus, Délos; akus.
sg. Dělum, Dělon); Děliacus,
a, um, delský; (I, 184)
Didius Iůliánus, (Marcus Didius
Iúliánus), byl r. 193 prohlášen

po zavraždění Pertinaka od
prétoriánů za veliký peněžní
dar za císaře, ale udržel se na
trůně jen 2 měsíce.

Diogenés,is, m., Diogénes

Cyclades, um, f., Kyklady,

souostroví v Egejském moři;
celkem 211 ostrovů; z nich
jménem význačné : Andros,
Delos, Naxos, Melos, Syros,
Paros; (akus. pl. Cycladas).
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ze

Sinope v Paflagonii, kynický
filosof; osvojiv si kynickou fi
losofii, omezil své potřeby a
živil se nejprostším způsobem,
čímž se stal populárním & řa
da anekdotických vypravování
se připiná k jeho jménu a ži

votu. Když se ho král Alexan
der Veliký tázal, čeho si od
něho Diogenés přeje, vyslovil
D. jediné přání, aby mu král
šel ze světla. Byv zajat od
mořských loupežníků, byl od
vezen na Krétu a tam prodá
ván do otroctví. Jsa tázán na
své zaměstnáni, odpověděl prý,
že dovede ovládati lidi, a po
třebuje—liněkdo pána, nechť si

koupí jeho; za otroka prý ho
koupil bohatý korintský kupec
Xeniades a Diogenés prý pak
žil dlouho v jeho domě jsa vy
chovatelem jeho děti. Podle
podání bydlel prý v sudě (byl
to asi malý domek, jenž od
Athéňanů posměšně byl zván
>pithos<<:" sud): odival se jen

pláštěm; zahodil nádobu na
vodu vida, že lze piti jen ru
kou; mamě hledal ve dne se
svítilnou v athénských ulicích
člověka; na Platonovu definici
člověka, že člověk jest dvou
nohá bytost bez peří. D. odpo
věděl tím, že přinesl oškuba
ného kohouta jako prý Plato
nova člověka; manželství si
nevážil a hlásal naprostý ko
munismus žen a dětí; na otáz
ku, kdy se mají lidé ženiti, prý
odpověděl, že se mladí nemají
ženiti nikdy a staří teprve ni
kdy; smrti se nebál, protože
při ní veškeren cit ustane a
člověk ani nepozoruje, že se
blíží; člověk se nemusí starati
o to, jak bude pohřben, neboť
o to již budou míti péči dědi
cové; zemřel ve vysokém věku
v Korintě; Korintští za ná
hrobní pomník zřídili mu so
chu psa z parského mramoru.
Domitianus, i, m., D 0 m i t i á n.

(Domitianus),

(Titus Flám'us
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Domitianus). římský císař r.
81—96 po Kr., syn císaře Ves
pasiána, bratr a nástupce ci
saře Tita; byl usmrcen z ná
vodu své choti Domitie.
Európa, ae,“ f., Európé, Európa,
v řeckém mythu dcera Foinika
nebo Agénora, foinického krá
le; podle ní byl nazván náš dil
světa Európe, Európa. Když
jednou sbírala s družkami
květiny na mořském pobřeží
u Sidóna neb Tyru, Zeus (Jup
piter), zahořev k ní láskou,
vzal na sebe podobu běloskvou
cího býka a unesl ji na Krétu.
Marně hledali Agénorovi sy
nové, Kadmos, Foinix, Kilix a
Thasos, svou sestru.
Eurydicě, és, f., Eurydika (Eury
diké ), v řecké bájí chot' Orfeova,
jež byvši uštknuta hadem, záhy
zemřela; všecka příroda tru
chlila nad její smrti jako její
manžel. Konečně podsvětní bo
hové svolili k jejímu návratu
pod podmínkou, že se Orfeus
nesmí, až si ji bude odváděti
z podsvětí, na ni ohlédnouti.
Protože dané podmínce Orfeus
nedostál, pozbyl Eurydiky na
věky. -—Orfeus byl mythický
pěvec, o němž se bájílo, že si
moci svého zpěvu může pod
maniti vše, přírodu, zvířenu,
květenu i skály. Byl prý syn
Musy Kalliopy a thráckého
krále Oiagra; vlastí jeho prý
bylo povodí řeky Hebra nebo
Pierie na Olympu.
Fabricius, ží, m., rodové jméno
členů starořímského rodu Fa
briciů; z nich proslul Gáius
Fabricius Luscínus, slavný vo
jevůdce, pověstný svou pocti
vostí, kterou prý osvědčil ze
jména za svého jednání s epir
—

Marcellus věnoval zbroj Viri
domara, krále Insubrů. —

ským králem Pyrrhem po bít

vě u Hérákleie r. 280 a u Aus
kula r. 279 př. Kr. o výměně

>>Spo|ia<<
Římané nazývali brně

ní a vůbec zbraně odňaté po
raženému nepříteli. Získaná
spolia byla pokládána za vy
znamenání a rozvěšována v a
triu domu. Vedle zbraní se tím
slovem označují i jiné ukořis
těné předměty, lodni zobce, so
chy, koně atd. Zvláštním dru
hem spolií jsou t.zv. spolia
opíma, (kořist tučná), brnění
to, jež římský vojevůdce od

zajatých. Pyrrhus chtěl si ho
nakloniti penězi, ale marně;
i hodlal prý ho zastrašítí slo
nem, ale Fabricius usmívaje
se prý pravil: »Včera jsi mne
nekoupil zlatem, dnes mne ani
slonem nepolekáš.<<Pyrrhos si
ce římské zajatce nepropustíl,
ale dovolil, aby navštívili do
mov o svátcích (zvaných Sa
turnalia) domnívaje se, že se

již nevrátí. Ale římský senát
pohrozil prý každému smrti,
kdo by se nevrátil, i vrátili se
všichni. Byl to muž nezištný a
spravedlivý, zemřel v chudobě.
Dcerám jeho římská obec dala
věno.

Feretrius,ii, m., Feretrius,

přijmi boha Jova ve starém
Římě jako válečného boha, jenž
dopomohl Romulovi, když po
dle staré tradice Caeninšti pro
únos Sabinek vedli s ním vál
ku, k vítězství v souboji s krá
lem Akronem; Romulus dal
nésti zbroj padlého krále ve
vítězném průvodu na zvlášt
ních nosítkách (feretrum) na
Kapitol a na místě, kde pod
dubem tuto zbroj věnoval Jo

ňal v souboji

Galba, ae, m., Galba,
r. 68—69 po Kr.

Galliěnus,5, m., Gallienus,
(Půblius

Licinius Galliěnus) ,

římský císař r. 260——268
po Kr.

Gallus, i, m., Gallus,

(C. Ví

bz'us Trebóníánus), římský cí
sař r. 251—254 po Kr.
Gordiánus, i, m., jméno tří řím
ských císařů v 1. polovině 3.
století. Z nich Gordiánus III.
byl císařem r. 238—244 po Kr.
Byl zavražděn vojáky na pod

nět prefekta prétoriánů Filipa,
který se stal po jeho smrti cí
sařem.

Hadrianus,

5, m.,

H a.d P i á n,

(Půblius Aelius Hadrianus),

(76—138 po Kr.), římský císař
r. 117—138; byl od svého strý
ce, cisaře Trajána, adoptován;

byla jen dvojíspolia opíma (:

kořist samostatného římského
vůdce, odňata v souboji samo
statnému nepřátelskému vůd
ci): r. 437 př. Kr. Aulus Cor
nělius Cossus věnoval zbroj
vejského krále Tolumnia a r.
222 př. Kr. konsul Marcus

(Servius

Sulpicius Galba), římský císař

vovi jako »spolia opíma<<,zří
dil chrám Jovovi, jejž“ později

rozšířil Ancus Marcius a ob
novil Augustus. Ke kořisti Ro
mulově v pozdější době při

přemožené

mu nepřátelskému vojevůdci.
Tato spolia opima byla zavě
šována v Římě v chrámě Jova
Feretria.


po smrti Trajánově byl uznán
vojskem za císaře; zemřel

v Bájích.

.

Hěliogabalus,i, m., Helioga
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balus, Elagabal, řím.cí

sař r. 218—222 po Kr., původ

ně slul Varius Avitus Bassiá
nus; jméno Héliogabalus přijal
po bohu Elgabalovi, při jehož
chrámě v Emese syrské byl
vrchním knězem.Po zavraždění
Karakallově byl od římského
vojska pro svou sličnost a po
dobnost ke Karakallovi, za je
hož syna byl vydáván, provo
lán za císaře; pro nemravný
život a ukrutnost byl zabit r.
222 a mrtvola jeho hozena do
Tibery.
Iěsus Christus, Iěsů Christi, m.,
(skloněníz 1. Iěsus, 2. Iesů, 3.
Iěsů, 4. Iěsum, 5. Iěsů, 6.
Iěsů), Ježíš Kristus. (hebrej—

sky Ješúa, Ješóa, řecky Ié
sus; Kristus z řeckého Chris
tos, Pomazaný); (Masarykův
slov. nauč.: »Ježíš Kristus.
tvůrce 1 předmět křesťanské
víry a zbožnosti, nejsvětější
zjev dějinný, nejvyšší vrchol
duchovního života, stálý pod
nět mravního úsilí i mezník
kulturního vývoje lidského<<).
internus, a, um, vnitřní; mare
Internum, Středozemní moře
Iůlia, ae, f., ženské jméno řím
ské; a) Julia, dcera Caesaro
va, chot' Pompeiova, (zemřela
r. 54 př. Kr.);

Nerona, provdaná za nejstar
šího syna Germanikova Nero
na, po jeho smrti zasnoubena
se Seianem.

Iůlius Philippus,Julius

Fi

lip, (Márcus Iúlius Philippus
Arabs), rodem Arab, římský

císař r. 244—249; dal se pro
hlásiti spoluvládcem s Gordiá
nem III. r. 243; když Gordián
III. byl zavražděn, vojsko pro
hlásilo za císaře Julia Filipa
a senát ho r. 244 potvrdil; padl
v bitvě u Verony r. 249 po Kr.
luppiter Feretrius viz Feretm'us
Jericho, latinsky Hiericus, Hie
richus, prastaré město v Pa
lestině, 6 hodin cesty od Je
rusalema, 8 km západ. od Jor
dánu, prastará pevnost; po
prvé vyvráceno po příchodu
Židů do Palestiny Josuou po
sedmidenním obléhání; bylo
sídlem proroka Eliáše, později
zimní residenci Héródesa, jenž
koupil město od Kleopatry a
zde i zemřel. V té době město
bylo v znamenitém rozkvětu.
Císařem Vespasiánem' bylo
ztroskotáno, za Hadriána po
vstalo k novému životu.
Lůcilius, ii, m., G a i u s L &c i

liu s, římskýsatirický básnik,

b) Julia, ne—

př. Kr. — 14 po Kr.), chot'
Augustova. synovce Marcella,

naroz. r. 180 př. Kr. ve Suesse
v Kampanii, zemřel r. 102 př.
Kr. v Neapoli; z 30 knih jeho

po jeho smrti r. 22 provdána
za. Marka Vipsania Agrippu,
po jeho smrti r. 11 za potom
niho císaře Tiberia; pro svůj
prostopášný život byla r. 2 př.
Kr. vypověděna na ostrov Pan
datarii u Neapole, později do
Rhegia, kdež ji Tiberius dal
umořiti hladem; c) Julia, ne
hodná dcera. Augustovy dcery
Julie; d) Julia, dcera Drusa

osoby.
Lycius, a, um, lykijský; Lycia,
ae, f., Lykie, starověká kraji
na na jihozápad. pobřeží Malé
Asie

zdárná dcera Augustova (39

satir (Sermones) se zachova
lo jen 1378'veršů; v nich Lů
cílius zesměšňoval s republi
kánskou volnosti nejen vše
obecné zjevy, které pokládal
za hodné pokáráni, ale i přímo
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Macrínus, i. m., M a k r i n u s.
římský císař r. 217—218 po

Kr.; v parthské válce zosno
val zavraždění Karakallovo a
byl prohlášen vojskem za cí
saře; poražen od Bassiána byl
zabit se svými syny na útěku
v Kappadokii.

Mánius Aquilius, konsul r. 101
před Kr., potlačil na Sicílii

vzpouru otroků vedených An
theniónem; pro vyděračství, jc
hož se dopouštěl na Sicílii, byl
obžalován; ač byl usvědčen,
přece byl osvobozen zásluhou
svého obhájce Márka Antónia.

který strhnuv mu šat s prsou
ukázal lidu a soudcům četné
jizvy. Zpupným chováním r.
88 způsobil válku s Mithridá
tem, v níž byl poražen; uprchl
do Pergamu, potom na Les
bos. Lesbičtí vydali jej Mithri
dátovi, který jej dal usmrtiti
poručiv, aby mu vlili roztave
né zlato do hrdla.

Mámus Antónšus Viz Antónius
Márcus Aurělius viz Antóninus

Philosophus
Maximínus, i, m., jméno dvou
římských císařů; a) Maximi
nus, (Gáius Iulius Vě'rus Ma
ximinus Thráx), řím. císař r.
235—238 po Kr.; b) Maximi
nus, (Gáius Galěr'íus Valerius
Maximinus), byl od r. 305 po
Kr. caesarem a_zemřel r. 313
po Kr.
Memnón, onis, m., M e m n o n,
ř e c k é jméno egyptského

krále Amenhotepa III. Za
Memnonovy podobizny byly od
středu prvního století př. Kr.
pokládány dvě kolosální so
chy Amenhotepa III. v Thé

pravovalo. že vydává při vý
chodu slunce zvuky podobné
zpěvu.
Memphis, idis, f., (akus. -phim.
-phin; vok. -phi: abl. -phi),
M e m f i s, (staroegyptsky
Mennefer), nejslavnější a nej
starší hlavni egypské město,
jihozápadně od dnešní Káhiry.
založené jako pevnost králem
Ménem (vládl kolem r. 3400
př. Kr., podle mínění jiných
kolem r_.4200 př. Kr.) na roz

hraní Horního a Dolního Egyp
ta.
Mycerinus,

%,m., M y R e r i n u s,

(řecky Mykerínos, egyptsky
Menkeure, Menkaura, Menke
ra, Menkara), egyptský král
IV. dynastie, vládl kolem r.
2800 př. Kr. Vystavěl třetí a
nejmenší pyramidu u Gizy. '
Mýlae, árum, f., Myly, (dnešní
Milazzo, město a přístav v se
verových. Sicilii, západně od
Messiny); r. 260 př. Kr. u Myl

Římané vybojovali pod velitel
stvím Gaia Duilia první ná
mořní vítězství nad Kartagin
skýrni.
Neró, ónis, m., N e r o, (Claudius

Caesar Drusus Germanicus),
syn Gnaea Domitia Ahénobar
ba a Julie Agrippíny, adopto
vaný syn císaře Claudia; na
roz. r. 37 po Kr.; římský císař
r. 54—68; zabit na útěku zŘí
ma otrokem; (I, 408)

Nerva, ae, m., Nerva,

cus Coccěius Nerva),

(Már

římský

císař r. 96—98 po Kr.; za cí
saře byl zvolen senátem po
zavraždění císaře Domítíána

18. září 96 po Kr. Zemřel
baidě (t. zv. kolosy Memno
27. ledna 98 a pohřben s veli
kon slávou v hrobě Augustově.
novy), z nichž o jedné se vy
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Numantia, ae, f., N u m a 11ti a,

starověké hlavní město kel
tíberského kmene Arevaků
v Hispanii, proslulé hrdinnou
obranou proti Římanům. Když
Keltiberové byli podrobeni od
Římanů (r. 143—142 př. Kr.),
jediná Numantia setrvala

Palaestina, ae, f., P ale s tin &,
část Syrie při východních bře
zích Středozemního moře

Palátium, ii, n.; móns Palátinus;
Palatium, palatinský pahorek,
jeden ze sedmi pahorků, na
nichž se rozkládal starověký
Rim; bývá pokládán za základ,
z něhož se vyvinul starověký
v hrdinné obraně. Utrpěvše ně—
Řím. Na. západní svah pověst
kolik porážek Římané poslali
klade zachráněni Romula a
r. 134 proti Numantii Scipiona
Rema; na jihu pahorku byla
Mladšího, který oblehl město a
ukazována chatrč pastýře
po patnáctiměsíčním obléhání
Faustula, který podle pověsti
města dobyl. Zbylé obyvatel
vychoval oba hochy. Na konci
stvo jednak se samo usmrtilo,
republiky P. byl obytnou čtvrtí
jednak bylo prodáno do otroc
římské elity, od dob Augusto
tví a město bylo srovnáno se
vých byla tu residence řím
zemí. Scipionoví se dostalo
ských cisařů (časem název
čestného přijmí Numantínus.
Palatium dal vznik obecnému
Na troskách města později
vzniklo nové město, ale ne

patrné.

Odoacar viz Rómulus Augustulus
Oeta, ae, f., Oi t a, bezlesé pohoří
ve středním Řecku západně od
Malijského zálivu. K Oitě ná
ležela též hora za starodávna
zvaná Anopoia na pomezí lok
ridském; přes ni vedla stezka
k Thermopylám, po níž zrádce

výrazu »palác<<).

Pertináx, cicis, m., P e r tin a x,
(Půblius Helm'us Pertinám),
římský císař r. 192—193 po

Kr., syn propuštěnce z Ligu
rie; za císaře prohlášen po za
vraždění císaře Kommoda, ale
prétoriáni se záhy vzbouřili
proti němu a zavraždili jej 28.
března 193 po Kr. Jeho syna
a dceru dal zavražditi Kara
Efialtes ukázal cestu Perša
kalla.
nům, kteří zaskočili spartské
Philippi, órum, m., Filip y,
ho krále Leonidu a jeho četu
(řecky Filippoi), město v sta
v Thermopylách r. 480 př. Kr.
rověké Makedonii severových.
— Oeta mone, pohoří Oita
od Amfipole, založené r. 356
př.- Kr. králem Filipem II.
Othó, óm's, m., Otho, (Márcus
Dnešní Kavala jest bývalý je
Salm'us Othó), římský císař,
ho přístav zv. Neapolis. Pro
dal se od prétoriánů prohlásiti
slulo vítězstvím Antonia &
za císaře 15. ledna r. 69 a dal
zavražditi císaře Galbu. Ger
Oktáviána r. 42 př. Kr. nad
Caesarovými vrahy Brutem a
mánské legie prohlásily za cí
Cassiem. Dosud žije v poře
saře svého vojevůdce Aula Vi—
kadle: >>UFilip se uvidime<<.
tellia; v boji proti nim Otho
Jsou to prý slova, která pro
poražen u Bedriaka u Kremo
ny a 16. dubna'r. 69 se za
nesl několik dní před bitvou
vraždil.
Brutúv duch.
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Gaius Písó,

Gáí Pisónis,

m.,

Gaius Calpurnius Pí
só, první manžel Tullie, zeť
slavného řečníka Marka Tullia
Cicerona, muž velmi řádný,
který záhy po sňatku zemřel;
(II, 411)

Probus, ?, m., Probus,

(Már

cus Aurélius Probus), římský

císař r. 276—282 po Kr., naroz.
r. 232 v Sirmiu; z nejlepších
řím. panovníků; r. 282 byl

usmrcen od vlastních vojáků.

Romulus Augustulus,

%,m., po

slední císař západní části řím
ské říše, syn patricia Oresta:
za císaře byl provolán jako
malý hoch r. 475 po Kr. ger
mánskými vojsky; za něho
Vládl otec. Když odepřel ger
mánským vojskům vykázatí
v Italii stálá sídla, (žádala za
třetinu pozemků v Italii), vo
jínové provolali r. 476 po Kr.
jednoho ze svých náčelníků,
Odoakera, za krále, který dal
r. 476 Oresta popravíti a R0
mula vypověděl do Kampanie.
—-Odoaker (Odovakar), vůdce
germánských žoldnéřů v řím
ských službách, syn skirského
knížete Edíka (původně nepo
chybně Skyt); sesadiv r. 476
císaře Romula, přivodil konec
západořímského císařství a
vládl sám celému Apeninské
mu poloostrovu jako král Ger

mánů v Italii a jako patricíus

Romanorum až do příchodu
ostrogotského Theodoricha, od
něhož byl ve třech bitvách po
ražen (r. 489 a 490) &obléhán
v Ravenně. Po tříletém oblé
hám' donucen vzdátí se (27.
února 493) za podmínky, že se
rozdělí s Theodorichem o pan
ství; ale již 15. března 493 byl
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zavražděn od Theodoricha při
hostině.
Saguntum, i, n., S a g u n t, město
ve starověké Hispaníi při vý
chodním pobřeží. Stalo se ne
přímo příčinou 2. punské vál
ky. Hannibal udeřil r. 219 př.
Kr. na Sagunt. Sagunšti se
marně bránili po 8 měsíců.
Město bylo dobyto a zničeno.
Římané je obnovili již zase r.
212 př. Kr. — Městu Mur
viedro, které vzniklo na místě
Sagunta, bylo r. 1877 vráceno
starověké jméno.
Septimius Sevěrus, m., římský ci
sař r. 193—211 po Kr.
Syrácůsae, drum, f., Syrakusy,

(ital. Siracusa), nejstarší dór
ská kolonie na Sicílii a jedna
z nejstarších řeckých osad na
Sicílii vůbec. Byly založeny asi
r. 734 př. Kr. z Korinthu na
ostrově Ortygíí.
Tarentínus, (1. mm tarentský;
Tarentínum bellum, tarentská
válka, jest název války, kte
rou svedli Římané s Tarent'any
a jejich spojencem, epirským
králem Pyrrhem, který k o
chraně Tarenta poslal vojevůd
ce Milona s 3000 mužů
tom r. 281 př. Kr. sám
s vojskem, čítajícím
mužů, a s jízdou s 20

a po
přišel
20.000
slony.

U Hérákleie Pyrrhos porazil
pomoci slonů, jichž Římané
dotud neznali, vojsko konsula
Publia Valeria Laevina & po

stupoval na Řím. Byl však do—

nucen k ústupu do území ta
rentského. Na jaře r. 279 př.
Kr. došlo k opětovnému bojí,
v němž římští konsulové Pu
blius Sulpicius a Publius De
cius u Askula byli sice pora
ženi, ale i Pyrrhos měl veliké
_—

ztráty. Shledávaje, že nemá
dosti moci k povalení Římanů,
poslal řeckého státníka & řeč
níka Kineu do Říma vyjedná
vat o mír, ale marně. Roku 278
Pyrrhos odešel na Sicílii; za
jeho nepřítomnosti Římané po
kořili bojem Pyrrhovy italské
spojence Samnity, Lukany a
Bruttie. Byv povolán Pyrrhos
vrátil se do Italie r. 275, ale
byl od Mania Kuria Dentata
poražen u Beneventa a odešel
do Řecka pro posily. Zatím
se Tarentšti smířili s Římany
r. 272 př. Kr. a Tarent se stal
spojeneckým státem. Tím se
dostala celá jižní Italie pod
panství Římanů. — Tarentum,
i, n., Tarent (řecky Taras,
ital. Taranto), město s přista
vem v Apulii při severový
chodním konci Tarentského
zálivu. Dějiny tohoto staroby
lého města, jehož původ se
klade do doby mykénské, jsou
až do III. století př. Kr. té
měř neznámý. Po prohrané
tarentské válce stali se řím
skými spojenci, loďstvo vydali
Římanům, hradby města byly
zbořeny, městu byla uložena
roční daň a na. hrad byla dána
stálá římská posádka.

Tullia, ae, f., Tullia,

dcera

slavného
římského řečnika
Marka Tullia Cicerona. Jak
vřele byla milována otcem, vy
svítá z několika zachovaných
Ciceronových dopisů. V man
želství nebyla šťastná; byla
třikráte provdána, poslední
manželství s Publiem Korne
líem Dolabellou zrušila roz
lukou. Zemřela v únoru r. 45
př. Kr. po nešťastném porodu
na otcově vile tuskulské. Otec

těžce nesl jeji smrt. Ve svém
bolu odešel na svou vílu u As
tury a tam v úplné odlouče
nosti hleděl spísováním knih
filosofického obsahu dojíti úle
vy ve svém žalu.

Valeriánus,i, m., Valerián,

(Publius Licinius Valeríánus ) ,

římský císař r. 253—260 po

Kr., potomek slavného plebej
ského rodu Lícíniů. Za císaře
byl provolán vojskem proti
Aemilianovi.
Van-ó, ónís, m., Varro, příjmení
(cognomen)

v rodě 'ue

—\'ů:

Gáí/us Terentius Varró, římský
konsul r. 216 př. Kr., který
zavinil svou ukvapeností po

rážku Římanů u Kan(en)
Hannibalem; Aulus Terentius
Varró, praetor r. 184, šťastně
bojoval proti Keltiberům; Már

cus Terentius Varró, (116 ——
27 př. Kr.), velmi pc 4ný

spisovatel, zejména v oboru
starožitností, římský polyhis
tor; Publius Terentius Varró
Atacinus, epický & satirický
římský

Kr.).

básník,

(82 ——37 př.

Vercingetorix, —orígis. m.. Ver

cingetorix,

předák gall

ského kmene Arvernů, náčel
ník národního

gallského

od—

boje proti Caesarovi r. 53/52
př. Kr. Po velikých počáteč
ních úspěších usadil se s gall
ským vojskem v Alesií, kdež
ho Caesar oblehl. Alesia byla
přinucena se vzdáti. Vercinge
torix sám se vydal Caesarovi
za. svůj národ a byl držen v
Římě v žaláři pod Kapitolíem.
kdež r. 46 př. Kr. po Caesa
rově triumfu byl popraven.
S tímto národním hrdinou
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gallským navždy padla samo
statnost Gallů.
Vespasianus,

i,

m.,

driaka jej uznal i senát za ci
saře; zatim dunajské a eufrat
ské legie provolaly za císaře
Vespasiána. U Kremony zvítě
zil Vespasianův vojevůdce An
tonius Primus nad vojskem
Vitelliovým a poté se zmocnil
Říma v pouličním boji, při
čemž Vitellius byl usmrcen 23.

Vespa 

si án, (Titus Flávius Vespa

siánus), římský císař r. 69—78
po Kr., zakladatel dynastie fla
viovské, z níž po něm vládli
ještě oba jeho synové, Titus a
Domitianus.
'

Vitellius, ii, m., Vitellius,

(Aulus Vitellius), římský cí
sař r. 69 po Kr.; za císaře byl
provolán svým vojskem proti
Galbovi, když byl správcem
Dolní Germanie; po vítězství
jeho vůdců nad Othonem 11Re

l 59.ů|o|1a.

prosince r. 69 po Kr.
Xanthippě, és, (akus. -ěn), X a n
t h i p p e (Xantipa) , manželka

Sokratova; její postavu zkari
kovali současní řečtí sklada
telé komedií, a tak se stala
typem svárlivé a hubaté ženy.

— Vypracování.— (Viz str. 603!)

1. Čím nejvice jste zbystřili (acuere, ind. akt. perf.), jinoši, svůj
vtip? ——
2. Lid ještě nyní jest nakažen (imbuere, ind. pass. perf.)
lichými pověrami. -— 3. Jest známo, že Scipio Africký Mladší, od
půrce pozemkového zákona, odpykal (luere, akt. perf. inf.) smrtí svůj
odpor. ——
a. Mužnost Římanů se zmenšila [: byla zmenšena] (mi
nuere, passiv. ind. perf.) rozmařilosti. Jest známo, že se mužnost
Římanů zmenšila [byla zmenšena] (passiv. inf. perf.) rozmařilosti.

Věříme, že se poctivost mnohých mužů zmenší [:

bude zmenšena]

(pass—iv.inf. fut. ) rozmařilosti. — 5. Za velmi horkého léta (ve vel

mi horkém létě) (abl. časový) jinoši rádi se vykoupali [:

umyli

těla] (abluere, akt. ind. pf.) ve vodách řek &.potoků nebo v jeze
rech. -—6. Chválu, které jste si zasloužili (merěre, akt. ind. plqupf.)
píli a přičinlivostí, zmenšili jste (minuere, akt. ind. perf.) špatnými
mravy. — 1. Kéž byste byli nezmenšili (akt. konj. plqupf. ) píli &

bedlivost! Zmenšite-li [:

jestliže zmenšite] (akt. ind. fut. II.) píli

a bedlivost, budete káráni. ——
s. Lékař by byl otrávil [: jedem
usmrtil] (necáre ) krále Pyrrha, kdyby mu byl římský konsul Gaius
Fabricius ustanovil (statuere, akt. konj. plqupf.) odměnu. ——
9. Když
druhý římský král Numa Pompilius dosáhl (obtiněre, akt. konj.
plqupf.) královské moci (královského důstojenství), vystavěl chrá
my bohů a zavedl (instituere, akt. ind. př.) bohoslužbu. „___
10. Když
tě štěstěna opustila (děstituere, akt. konj. plqupf.), mnoho přátel
tě opustilo. Přátelé, kteří tě opustili v neštěstí, nikdy nebyli pravými
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přáteli. Až tě štěstěna opusti (akt. ind. fut. II. ), opusti tě mnozí
přátelé. —- 11. Poslové oznámili Caesarovi, že ho vojínové nikdy
zrádně neopustí (nezradi) (akt. inf. fut. ). — 12. Když Řekové obrá
tili na útěk (fugáre, akt. konj. plqupf.) Peršany v námořní bitvě,
znovu vystavěli (restituere, akt. ind. pf.) chrámy bohů, jež Peršané
byli rozbořili (dí-ruere, akt. ind. plqupf.). — 13. První římský konsul
Lucius Junius Brutus obnovil (restituere) vážnost senátu, kterou
Tarquinius Zpupný byl zmenšil (oslabil) (děminuere, akt. ind.
plqupf.). — 14. Zákon byl: Ti, kdož opusti (déstituere, akt. ind. fut.
II.) loď v bouři, vše ztraťtež! ——
15. Když vojevůdce rozdělil (distri
buere, akt. konj. plqupf., cum historic—um)své branné zástupy ve

dvě části, obnovil (restituere ) boj. Když branné zástupy byly rozdě
leny (passiv. konj. plqupL ) ve dvě části, boj byl obnoven (pass-iv.
ind. pf.). —-16. Athéňané na radu Themistokleovu v krátkém čase
znovu vystavěli (restituere) městské hradby, rozbořené Peršany.
Čteme, že městské hradby, rozbořené od Peršanů, byly od Athéňanů
znovu vystavěny (passiv. inf. pf.) na radu Themistokleovu v krát
kém čase. ——
11. Romulus ve věku asi dvaceti let (maje asi dvacet
let věku) vystavěl (cómtituere, akt. ind. pf.) na Palatinském kopci
město, které podle svého jména nazval >>Rím<<
(v lat. alma).

——
18.

Helvetiové, protože měli těsné územi vzhledem k lidnatosti, rozhodli
se hledati (si) nová sídla. ——
19. Právem vzdal (tribuere, akt. ind.
perf.; tm'buit však lze zde pokládati i za akt. ind. prés.) Titus Livius
velikou chválu římské vytrvalosti; po porážce u Kan( en) sotva který
jiný národ byl by se rozhodl (cónstituere, akt. konj. plqupf.) dále
válčiti. — 20. Lev roztrhal osla, protože mu nepřidělil (attribuere,
akt. ind. plqupf.) větší část kořisti. ——
21. Zajatci (budou chovati ve
likou vděčnost k vám :)
velice vám budou vděčni, prokážete-li
(tribuere, akt. ind. fut. II.) jim dobrodiní. -—22. Čteme, že vojínům
byly přiděleny pozemky. (polnosti, půda) v koloniích (osadách). —
23. Když (byl dobyt nepřátelský tábor :) bylo dobyto (passiv. konj.
plqupf.,“ cum historic—um)nepřátelského tábora, vojevůdce přislíbil
(prómittere ), že kořist bude rozdělena (distribuere, inf. fut. passiv.)
vojínům. ——
24. Až odložite (ewuere, akt. ind. fut. II.) špatné mravy,
šťastně budete žíti. ——25. Kartago, město založené (condere, part.
pf. pass.) Foiniěany [: od Foiničanůl, rozbořili Římané: jest známo,
že Scipio oplakal (děflěre) zbořené (diruere, part. pf. pass.) Kar
tago; [Scipio, jak jest známo, oplakal. ..]. ——
26. Korint sotva by
byl býval rozbořen (pass. konj. plqupf. ) od Římanů, kdyby římští
vyslanci nebyli bývali uraženi (laedere, konj. pass. plqupf.) od Ko
rinťanů. — 21. Lidé vykopali (ěruere, akt. ind. pf.) kovy v zemi (v lat.
prostý abl.) zahrabané (obruere, part. pf. pass.). — 28. Vůdce (byv)
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zasypán (obruere ) v boji kopími klesl (corruere, akt. ind. př.). —
29. Když byl zakládán (konj. impf.; cum historicum) Římany (: od
Římanů) chrám na Kapitoliu, byla vykopána (ěruere, pass. ind. př.)
lidská hlava; z toho Římané usoudili (: vyrozuměn), že Řím bude
hlavou (hlavním městem) veliké říše. -—30. Zda vám učitel vypra
voval, že se některé italské kmeny shodovaly (congruere, akt. inř.
př.) s Římany jazykem a mravy? ——
31. Proč jsi zamítl (respuere,
akt. ind. př.), příteli, náš návrh? Kdybys byl nezamítl (akt. konj.
plqupf.) náš návrh, převelice by sis byl prospěl (prósum, konj.
plqupf.). ——32. Lodnici na úsvitě vytáhli kotvy (: odvázaJi lodi)

(solvere, akt. ind. pf.); když kotvy byly vytažený (:lodi byly od
vázány) (pass. konj. plqupf.; cum historicum), ten, jenž velel (prae
sum) loďstvu, dal znameni k útoku. — 33. Konsul Gaius Marius uhá
jil (défendere, akt. ind. př.) tábora obléhaného (akus. ) s největším
úsilím od Teutonů. — 34. Protože císař Nero byl nemile dotčen
(offendere, pass. ind. plqupf.) ohyzdností mnoha starých budov, dal
zapáliti (incendere, akt. ind. př.; áctivum causátivum) město Řím.
——
35. Římané dopadli (cmnprehendere, akt. ind. př.) nepřátelského
vůdce na útěku. — 36. Vojínům, kteří první vylezli (áscendere, akt.
ind. plqupf.) na hradby Nového Kartaga, mnoho velikých odměn od
Publia Scipiona bylo rozdáno (distribuere, plur. pass. ind. př.). -—
31. Když Diogenés slyšel (konj. impL; cum historicum) učeného
muže mnoho rozprávějícího o nebeských věcech, pravil: »Kdy ty jsi
sestoupil (děscendere, akt. ind. př.) s nebe ?<<— 38. Jakmile měšťané
spatřili (animadvertere, akt. ind. př.) nepřátelské vojsko, zavřeli
(claudere ) brány. — 39. Na dveřích vchodu do obydlí zlého člo
věka byla napsána (inscribere, pass. ind. př.) tato slova: »Nic zlého

nevcházej (: at' nevchází, 3. os. sg. akt. konj. prés.)!< Když Dio
genés toto (akus. plur. ) přečetl (legere, akt. konj. plqupf.: cum
historic—um),pravil: »Kudy vejde majetník

(pán) domu?<<—-40, Věz,

že tuto knihu dnes budu čísti (přečtu) (legere, akt. inf. řut.). —
41. Četli jsme (akt. ind. M.), že se hradby města Jericha zřítily
(corrruere, akt. inf. př.) hlaholem polnic. -— 42. Numa Pompilius
zvolil (legere, akt. ind. př.) panny V&tálky, aby opatrovaly (custo
díre ) věčný oheň na oltáři Vestině, jejž sám byl zasvětil (ind.
plqupf. ). ——
43. “Víme, že si hoši a dívky na jaře na zelených luzích

hráli (lúdere, akt. inř. př.) a sbírali (colligere ) květy. — 44. Na
shromážděné (colligere, pass. part. př.) peníze nám bud' vládnou
nebo slouží. — 45. Matka mě velice měla ráda (diligere, akt. ind.
př.). -—46. Dnes jste nepochopili vše (neporozuměli všemu) (intelle
gere, akt. ind. př.), co jste přečtli (legere, akt. ind. př.). — 41. Ne
budeš-li si vážiti (neglegere, akt. ind. fut. II.) toho (akus.), co ro—
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diče pečlivě nashromáždili (colligere, akt. ind. pf.), a strávíš-li (pro
marniš-li) [to] (cónsúmere, akt. ind. fut. II.), v krátkém čase bu
deš míti nedostatek všeho (všech věci) (abl.). — 48. Když nepřátelé
poznali (intellegere, akt. konj. plqupf., cum histórie—um),že nedo
budou (reportáre, akt. inf. fut.) vítězství na našich vojinech, poslali
k našemu vůdci posly stran míru. —-49, Hannibal požil (súmere,
akt. ind. př.) jedu, jejž vždy měl u sebe, jakmile poznal (intellegere,
akt. ind. pf.), že jeho obydlí jest se všech stran obklíčeno (circum
sedére, pass. inf. pf.). — 50. Města a vesnice od nepřátel byly za
páleny (incendere, pass. ind. pf.); nepřátelé zapálili svá města. a ves
nice s tím úmyslem, aby nic z jejich majetku nepadlo (trenire) do
moci vítězného vojska. ——

| 60. úloha.

(Vypracování) — (Viz str. 606!) \

1. Poděkujte (: vzdávejte diky) rodičům, kteří vám dali (akt.
ind. pf.) překrásné knihy darem (v lat. dativ), jež velmi draho kou
pili (emere, akt. ind. plqupf.); přičiňte se, abyste pečlivě přečtli
všechny knihy. ——
2. Jinoši, vězte, že rozkoš vykoupená (pass. part.
pf.) bolesti škodí. ——3. Kterýsi člověk, kupuje (akt. partic. prés.,

coěmere) otroky, otázal se otroka rodilého (: rodem) Lakedáimo
ňana: >>Zdabudeš poctivý, koupim-li (akt. ind. fut. II. ) tě ?<<A jemu

:jemuž,

relativum copulativum) onen krátce odpověděl (r68pon

dére, akt. ind. pf.)z »I když nekoupiš.<< (Smysl odpovědi otrokovy:
»Budu poctivý, i když mne nekoupiš.<<) —-4. Gaius Julius Caesar za

nechal (relinquere, akt. ind. pf.) táboru k ochraně dosti vojska, aby
nebyl dobyt (aby ho nebylo dobyto) od nepřátel. — 5. Když perský
král Xerxes vpadl (invádere, ' akt. konj. plqupf., cum historicum)
do Attiky, Athéňané se rozhodli (cónstituere ) opustiti Athény, vstou
piti na lodi a loďstvem hájiti svobodu Řecka; když Athéňané opustili
(relinquere, akt. konj. plqupf.) město, Xerxes se zmocnil města
Athén a zapálil vyšehrad [t. j. akropolis] (roku čtyřstého osmdesá
tého př. Kr.). Následujícího roku (roku čtyřstého sedmdesátého devá
tého př. Kr.) město samo, jak jsme čtli (legere, akt. ind. pf.), bylo
rozbořeno (dimer-e, pass. inf. př.) od Mardonia; [čtli jsme, že násle
dujícího. . . .]. — 6. Když se Vercingetorix vzdával (sě dědere, konj.
impf., cum historicam ) Caesarovi, pravil: »Přemohljsi (vincere, akt.
ind. pf.) statečného muže, muži velestatečný!<< [Zvitězil jsi nad sta
tečným mužem . . .!] ——1. Xerxes se domníval, že byl od Themisto

klea zachráněn (pass. inf. pí.), ale my víme, že Themistokleovou
chytrostí byl poražen (vino-cre, pass. inf. př.). -—s. Miltiades před
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vidal, že Peršané malým řeckým vojskem budou poraženi (pass.
inf. fut.). — o. Přemoženým (pass. part. pf. ) nepřátelům Římané
odňali (adimere, akt. ind. pt.) všechny polnosti. — 10. Běda přemo
ženým! — 11. Římané, byvše poraženi (pas's. partie. M.) V mnoha
bitvách od Hannibala, nikdy nezoufali. ——
12. Jinoši, věřte, že snáze
zvítězíte (akt. inf. fut. ) rozvahou než prchlivostí. — 13. Naše vojsko
porazilo na hlavu (fundere fugáreque, akt. in_d.pf.) nepřítele. Když
nepřátelé byli poraženi na hlavu (pass. konj. plqupf.; cum histor.),
jejich město bylo rozbořeno (pass. ind. pf.); kde kdysi stálo (stáre,
akt. ind. plqupf.) město, zbyly (superesse, ind. impf.) ssutiny. ——
14.
Bitvy svedené (v lat. dativ) (committee—re,
partie. pf. pass) u Filip,
v níž byly poraženy na hlavu (pass. ind. pf.) branné zástupy Bru
tovy, zúčastnil se (interesse, ind. pf.) také římský básník Quintus
Horatius Flakkus. — 15. Po porážce u Kan(en) římský senát podě
koval (: díky vzdal; agere, akt. ind. pf.) konsulovi Varronovi, kte
rý sebral (colligere, akt. ind. plqupf.) zbytky poraženého (fundere,
pass. part. pí.) vojska. — 16. Hercům, kteří dobře provedli (agere)
své role (divadelní úlohy), jsme zatleskalí. — 11. Viděli jsme (akt.
ind. pf.), že vysoký topol zapustil (agere, akt. inf. pf.) silné kořeny.
— 13. Když vojinové porazili (vincere, akt. konj. plqupf., cum
histor. ) nepřátele, odehnali (abigere, akt. ind. pf.) veliký počet do
bytka, odvezli (ávehere, akt. ind. pí.) veliké množství zlata a stříbra
a unesli (abdúcere, akt. ind. pf.) zajatou královskou dceru. — 19.
Každý tvor usiluje o to, aby se zachoval při životě. — 20. Markus
Tullius Cicero neusiloval (agere, akt. ind. pf.) ve dne v noci 0 nic
jiného, než aby občané byli neporušeni (bezpečni).—21. Příjemné
jsou vykonané práce : jest milá vzpomínka na vykonanou práci. _—
22. Miltiades uvedl (redigere, akt. ind. pf.) do moci Athéňanů (podro
bil pod moc Athéňanů) ostrovy, které se jmenují Kyklady. Víme, že
Miltiades podrobil (akt. inf. pf.) pod moc Athéňanů ostrovy Kyklady.
Víme, že ostrovy Kyklady byly podrobeny (pass. inf. pf.) pod moc
Athéňanů Miltiadem. ——
23. Když Helvetiové byli poraženi (pass. konj.
plqupf.) od Caesara, byli přinuceni (cógere, pass. ind. pt.) dáti ru
kojmí a zpět se nastěhovati do vlasti. — 26. Gaius Julius Caesar
podrobil (subigere, akt. ind. př.) Gallii v osmi letech (abl.). — 25.
Aeneas dal se na útěk (akt. ind. pf.) byv přinucen (cógere, partie.
pf. pass) nešťastným osudem. vlasti. ——26. Protože Themistokles
žil příliš nevázaně, byl od otce vyděděn; ale ta (: kteráž, relativum
copulativum ) pohana ho nepokořila (fra/ngere, akt. ind. pf.), nýbrž
vzmužila (ěrigere, akt. ind. pf.). ——
21. Neopovažte se zrušiti (fran
gere, akt. konj. pf., viz str. 219) slovo, které jste dali (akt. ind. pf.,
dan—e);kdo zruší (akt. ind. fut. II.) dané slovo, bude pokládán za

—640—

věrolomného (v lat. vazba 2 min.),
_——
28. Když (postquam s ind.
pt.) roku sedmdesátého prvniho př. Kr. gladiátoři a otroci vyrazili
(effringere ) vězení, porazili (vincere) některá římská vojska, až
sami byli úplně potření (děm'ncere fundereque, pass. ind. pf.). -—29.

Na rtech Platona, když (str. 528) byl dítětem, usedly (cómidere)
včely. ——30. Vypravuje se, že v římském táboře usedly (akt. inf.

pf.) včely na stromě ěnějicím nad hlavním stanem Motiv). — 31.
Vystoupili jsme na horu (zlezli jsme horu) (áscendere, akt. ind. pf.)
a na jejím temeni jsme se posadili (cónsidere, akt. ind. př.), abychom
se potěšili (pokochali) překrásným pohledem. ——
32. Gallové zapálili
(incendere ) nepřátelské město, odvezli (ávehere ) veliké množství

obilí po lodích a zničili (cormmpere ) vše ohněm (: požárem). —
33. Když (postquam s ind. pí.) Řecko bylo uvedeno (redigere ) do
římského poddanství, korintské a delské vázy a parský mramor,
který všeobecně byl nazýván >parský kámenx, byly přiváženy po
lodích do Říma — 34. Když Alexander Veliký byl polít (perfundere,
pass. konj. pf., cum histor.) potem, vykoupal se (: umyl tělo, la
váre, akt. ind. pt.) v řece Kydnu ve studené vodě (v lat. abl.). — 35.
Uzavřené (ícere, part. pf. pass) smlouvy od nepřátel byly zrušeny
(frangere).

—-—

| 61. úloha.

Vypracování. — (Viz str. 616!)

1. Omnia, quibus primis vitae annis indulsžmus, diů dů
rant et in animis haerent. — 2. Cicerónis ěloquentia in se
nátů Rómánó saepe ělůxit; Cicerónis ěloquentiam in se
nátů Rómánó saepe ělůxžsse scimus. — 3. Ciceró mortem
Tulliae ňliae magnopere lúxžt. — 4. M(árcum) Crassum se
mel in vítá ržsžsseLůcilius ait. — 5. Si fortůna tibi arrisit,
temeritátem cavě! — 6. Multi óratórěs Rómánis lěgěs rei
půblicae ůtilěs suásěrunt. — 7. Si nóbis bene suásžssětžs,
cónsiliis vestris certě libenter páruissěmus. Si nóbis bene
suáseritis, cónsiliís vestris certě libenter párěbimus. — 8.
Themistoclěs persuásžt civibus, ut classem centum návium
aedificárent. — 9. Sócratěs persuásit civibus animum esse
immortálem. — 10. In lupí faucibus os důrum haesit. In
fábulá narrátur in lupi faucibus os důrum haesžsse. — 11.
Sí tacužssěs, philosophus mánsissěs. — 12. Nóbis per
suásum est memoriam illůstrium factórum Graecórum et
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Rómánórum ducum apud posterós semper mánsůram esse.
— 13. T. Livius narrat Servió Tullió pueró dormientí caput
ársisse. — 14. Militěs existimant urbem hostium frůstrá
a se obsessum iri. — 15. Sapiens quídam rěgí Alexandró
díxit: »Tot gentěs, rěx, domuisti, tot terrás vástávistí,
age coěrcě indomitam íram tuam!<< — 16. Herí procella
saeviěbat; átrae nůběs caelum obscůrávěrunt, fulmina mi
cuěrunt; subitó vehementer tonuit et caelum tonitruum
fragóre sonuit. — 17. Oppidání frústrá in můrís oppidi
excubuěrunt, nam militěs hostium cunículó in urbem pene
trávěrunt. — 18. Cůr tě virum impavidum nón praesti
tisti? — 19. Apud Rómánós cum tonuerat, comitia d'imittě
bantur, ut ómen áverterětur. ——
20. Rěx Pyrrhus elephan
tós domitós in hostěs misii; sed Rómáni nervós pedum há
rum běluárum secuěrunt. —-21. Hěrodotus narrat Memno
nis, rěgis Aegyptií, statuam sólis ortů sonuisse. — 22. Cae
sarem in cůriá coniůrátí sexágintá circumstetérunt et ne
cávěrunt. — 23. Adůlátió multós etiam bonós pessumdedit.
— 24. Ně nimiam dederis fidem fortůnae; nam qui ei fidem
dederit, facile fallětur. — 25. Post obsidiónem decem annó
rum Graecí doló Ulixis adiůti urbem Tróiam domuěrunt;
Ulixem per mare in patriam remeantem a Neptůnó variis
periculis implicitnm esse poětae antiquí narrant. — 26.
Cum Carthágó a Scipióne dělěta esset, Rómae prímum leó
něs, posteá crocodílí, rhinocerótěs, camělí, tigrěs visi sunt;
prímós elephantós Rómáni belló Tarentínó viděrunt. — 27.
Anguem momordisse in tálum Eurydicam, Orpheí uxórem.
et necávisse P. Ovidius Násó, poěta Rómánus, narrat. Eu
rydicam, Orphei uxórem, ab angue in tálum morsam et ne
cátam esse Ovidius narrat. — 28. C. Iůlius Caesar Iůliam
fil-iam Gnaeó Pompeió spopondit; M. Tullius Ciceró Tulliam
fíliam G(áió) Pisóni děspondit. — 29. Pýthia Athéniěnsi
bus cónsulentibus respondit, ut moenibus ligneis sě můni
rent. — 30. Sí malum infělícěs hominěs urserit, misereat
vós eórum; sin fortuna iís arriserit, arriděte! — 31. Cůr
patriae sólí Vitam nón děvóvistis? — 32. Parsimóniá et dí
ligentiá rem familiárem auxistis; nisi labóriósí fuissětis,
vestra rěs familiáris aucta nón esset. — 33. Servós, qui
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contra rem públicam coniúráverant, lictórěs to'rsěrunt. —
34. Cicerónis vigilantiá dě Catilinae manibus ferrum, quó
omnibus civibus caedem paráverat, extortum est. — 35.
Numam Pompilium per tótam vitam sě religiósum atque
clěmentem praebužsse cónstat.
36. Si litteras et artěs neglěxem's, ipse tibi nocěbis. —
37. Sócratěs Alcibiadem dilěxit ut ňlium. — 38. Rómulus
centum senátórěs ělěgžt, quórum cónsilió omnia agěbat.
Á Rómuló centum Viri, quós optimós iůdicavit, patrěs ělěc
ti sunt. — 39. Rómulus in Palátió locum urbi aptissimum
dělěgit. — 40. Ex litteris meis mě valěre žntellěxisti. — 41.
Cum Brennus, Gallórum dux, annó a. Chr. n. trecentěsimó
nónágěsimó ad Álliam fl-ůmen Rómánós superávisset, Ró
mánórum militěs terga vertěrunt. — 42. Quandó Persae
a Graecis in fugam versi sunt? — 43. Ab Hěrodotó, ůnó ex
rěrum scriptóribus Graecis, haec dě pýramidibus scripta
sunt: »Trigintá vel quadrágintá pýramiděs numerávi; trěs
altissimae decem milia passuum absunt ab urbe, quae
Memphis vocátur. Prima 5,Mycerinó rěge aedificáta ducen
tós duoděviginti peděs alta est; altera, quam Chephrěn
aedificáverat, illam ducentis trigintá duóbus pedibus supe
rat, nam quadringentós quinquágintá peděs alta est; ter
tia, quae Cheopis opus est, quadringentós octógintá peděs
alta est; centum milia hominum pýramidem eam trigintá
annis exaedificávěrunt.<< — 44. P. Ovidius Násó, poěta Ró—

mánus, in carmine quódam narrat agricolás Lyciós &dea
Látóná in ránás conversós esse. — 45. Cum ólim Sócrati
philosophó convivae essent, quibus disputátióněs magis
placěbant quam cibi, Xanthippěn, uxórem eius, commótam
subvertisse měnsam narrátur. — 46. Captivi in fuga com- '
prehěnsi sunt. — 47. Quamquam complůrěs urbis domůs
incěnsae erant, templa flammis iam comprehěnsa serváta
sunt. ——
48. Gallí supplicia eórum, qui in fůrtó aut in latró

cinió děprehěnsi erant, gráta dis immortálibus putábant. —
49. Amóre žncěnsus Iuppiter Európam, Cadmi sorórem,
rapere cónstituit. — 50. Dějenděru'nt-ne militěs urbem ab
hostibus ácriter oppugnátam? — 51. Rómulus cum victó
riam ab hostibus reportavisset, in Capitólium áscendit, ut
—
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Ioví Feretrió spolia opima dicáret. — 52. Mílitěs nostri
nocte quádam máximó silentió můrós oppidí hostium
áscenděrunt. — 53. Secůr'í ácrí důrissimum lígnum scissum
est. —- 54. Horátius Cocles, cum socií eius pontem resci
dissent, in flůmen sě immisit et incolumis ad suós tránávit,
quamquam hostěs multa těla in eum miserant. — 55. Már
cus Antónius cum órátióne clárissimá Mánium Aquilium
děfenderet, in cónspectů omnium tunicam eius á pectore
abscidit, ut cicátrícěs vulnerum adversó corpore exceptó
rum populus Rómánus iůdicěsque adspicerent. —-56. Cum
Galli annó a. Chr. n. CCCXC in urbem Rómam invásissent,
aedificia incenděrunt eósque cívěs, quós comprehenderant,
necávěrunt; deinde ad Capitólium sě vertěrunt, quod eius
arcem fortissimí cívěs děfenděbant. — 57. Herculem, cum
tunicam Centauri sanguine imbůtam induisset, saevís do
lóribus cruciátum in Oetam montem áscendisse sěque in
rogó cremávisse narrátur. — 58. Solvěrunt-ne Rómání Sa
guntum ab Hannibale obsessum obsidióne? — 59. Sí verba
magistrí metuissěs, reprehensiónem eius nón metuissěs;
próverbium est: Qui verba magistrí metuit, is nón metuit
verbera. — 60. Vitae molestiae, spě boná minůtae, facil
limě tolerantur. —

| 62. ů'oha. —Vypracování.— (Vizstr. 620!) |
Summae rěs historiae Rómánae attinguntur.
1. Rómáni antiqui annós ab urbe conditá numera'bant. Róma con
dita est á Rómuló annó a. Chr. u. septingentěsimó quinquágěsimó
tertió, id est post Tróiae excidium annó quadringeutěsimó tricěsimó
alteró. Civitas Rómána initió sub rěgiá potestáte fuit. Sub régibus

Róma ducentós quadrágintá trěs annós fuit, id est usque ad (1qu
quingentěsimum decimum a. (HW.u.

2. Septem erant Rómáuórum rěgěs: Rómulus, Numa Pompilius,
Tullus Hostilius, Ancus Március, Tarquinius Priscus, Servius Tullius,
Tarquinius Superbus.
3. Titus Livius rés gestá's populi Rómáwi centum quadrágintá duó—
bus libris perscripsit, dě quibus tantum trigintá quinque exstant. T.

Livius, rěrum gestárum scriptor, narrat R ómu lu m, primum Ró
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manórum rčgem, triginta septem annós, N u m a m P 0 m p i liu m,
secundum rčgem, quadrágintá tres annós, T u 1lu m H 0 s t i liu m,
tertium régem, trigintá duós annós, A n c u m M a r c i u m, quártum

rěgem,vigintiquattuor annós,Tarquinium

Priscum,

quin

tum regem, duodéquadrágintá annós, 8 e r 1)i u m T u l li u m, sea:
tum rěgem, quadrági/nta quattuor annós, T a r q u i n i u m 8 u p e r
b u m, septimum rěgem, quadrdgintá quinque annós rěgnávisse.
4. Cum regia potestás propter magnam Tarquinii Superbi crúdělif
tátem in odió esset, Rómáni eum r'e'gnó privávěrunt. Annó a. Chr. n.
quingentěsimó decimó Tarquinium Superbum, ulti/mum Rómánórum
regem, a' L( úció) Brútó emdctum esse narrdtur.

Deindeduoannui cónsulěs

crea'bantur;

quemmóremRó—

mani per quinque fere' saecula observávěrwnt.
5. Annó quingentěsimó nónó a. Uhr. n. Rómáni duo (duós) cón
sulěs creávěrunt. Quamquam c 6 n s u l a t u s summus rei públicae
imagistrátus erat, insignis magistrátus apud Rómánós s e n &tus
fuit, nam ei magna potestás et wuctóritás fuit.
Ab awnó quingentěsimó nónó ůsque ad annum a. Chr. n. trice

simumcontinenterferě
senátus

et cónsulés

liberaereipůbli

oae praefuěrunt. Illis saeculis populus Rómán/us imperium tótius Ita
liae et multárum terrárum Európae, Asiae, Áfricae occupávit.
s. S e n a t 6 r e s et lěgum ac iuris et libertátis custóděs fuěrunt.
Senátus nóminátus est &senibus, ex quibus principió cónstábat; se
nátórěs etiam patrěs a/ppellábantur. Senátum iam rěx Rómulus
creíivit, ut rěgum cónsilium esset. Initió centum erant senátórěs,
postrěmó nóngenti, aliquandó etiam mille, sed rei públicae tempori
bus ple'rumque sescenti. Senátus conventui rěgum nón dissimilis fuit.
Nátióne's per légátós á senátů et cónsilium et auxilium saepe póstu
lábant.
1. Primis rei půblioae temporibus acriter pugnátum est et cum
Italiae gentibus dě imperió et inter patriciós ac plčběiós dě pari in
civitáte iúre. Annó děmum ducentěsimó semagěsimó seattó tóta ferě
Ital/ia in potestáte Rómánórum erat. Duóbus annis post (annó du
centěsimó sexdgěsimó quártó ) Rómáni, cum Poenis bellum indixis
sent, terminós imperii suprá mare própágáre statuěrunt.
s. Rómáni cum P 0 e nis tribus bellis dě maris principátu dimi
cávěrunt. P r im u m bellum Púniowm fuit ab annó ducentěsimó
sexagěsimó quárto úsque ad annum ducentěsimum quadrágěsimum
primxuma. Chr. n. S e cundum
bellum Paenioum ipse Hannibal
annó ducentěsimó duoděvicěsimó a. Chr. n. excitávit; hoc bellum
fuit ab annó ducentěsimó duoděiňcěsimó iisque ad armum ducentč—

simum primum a. Chr. n. T e r t i u m bellum contra Carthágim'énsěs
incohátum est annó únó et quinquágěsimó (quinquágěsimó primó)
post secundum bellum Púnicum peráctum, id est sescentěsimó alteró
anuó a. u. c. (: ab urbe condita'); hoc bellum fuit ab annó cente
simó unděquinquágěsimó úsque ad annum cen-těsimum quadrágěsi
mum sextum a. Chr. %. Annó a. Chr. u. ceutěsimó quadrágěsimó
sextó C'a r t h a g 6 a P. Cornelia" Scipióne Áfricánó Minóre expug—

náta est. Eódem annó C'0 riu t hus á Rómánis est diruta. Et cum
annó centésimó _tricěsimó tertió Rómáni N u m a u t i a m in Hispá

niá dimissent, tótius iam man's Interni'domini erant.
9. Annó a. Chr. %. trecentěsimó nónágěsimó Rómáni d' Gallis ad
Álliam fugáti sunt. Annó a. Chr. n. ducentěsimó sexágěsimó Rómáni
Carthágiwiěnsium classem apud Mýla's superávěrunt. Annó ducen
těsimó septimó decimó a. Chr. u. Rómáni ab Hannibale apud Can
nás atróci pugná su/peráti sunt. Annó ducentésimó duodecimó a. Chr.
u. Rómáni Syrácúsás expugnávěrunt. Annó a. Chr. u. ducentěsimó
primó P. Cornelius Scipió Áfricánus Maior dě Hannibale triumphá
vit. Ab annó cente'simó tricésimó tertió ad annum tricěsimum a. Chr.u.
in ipsá rě publica omnia bellis oivilibus permiscěbantur. Rei públicae

interitum iam' annó sexágěsimó tertió a. Chr. n. 0 a tilina,
vir
perditissimus, cum sociis suis parábat; tum autem nefária illa cón
silia vigilautiá' Cicerónis cónsulis ad vánum redácta sunt.
10, An/nóquadrágěsimó sextó a. Chr. u. 0. Iú lius Caesar,
qui ab annó duodésexágěsimó usque ad annum quinquágésimum pri
mum tótam Galliam expugnáverat, dictátor sólus imperium occu
'pávit. C'. Iulius Caesar Idibus Mártiis a-nni quadráge'simi quárti a.
“Chr. n. & com'úrátis necátus est.

11.PrimusRómánórum
imperátor
gus tus.

fuit Octavianus

Au

Imperator Augustus ab anuó a. Chr. u. tricěsimó úsque

ad annum p. Chr. n. quártum decimum rei public—aeRómánae prae
fuit. Ídem imperátor cum annó a. Chr. u. trice'simó primó M(árcum)

„Antóniumadversárium apud A 0 tiu m pugná mívali superávisset,
orbi terrárum pácem désiderátam dónávit.
12. Secundus Rómánórum imperátor fuit T i b e r i u 3 (m6
XIV XXXVII p. Chr. n.), tertius C aligula.
(a. XXXVII—
XLI p. Chr. n.), quártus Claudius
(a.. XLI—LIV p. Chr. n.).
quíntus N e ró (a. LIV—LXVIII p. Chr. n.), sextus Gal ba., septi

mus Othó, octávus Vitellius

(a. LXVIII—LXIXp. Chr. n.),

nónus V e s p a.si a n u s (a. LXIX—LXXIX p. Chr. n.), decimus
T i t u s (a. LXXIX—LXXXI p. Chr. n.), undecimus D 0 m i ti ě.

nus

(a. LXXXI—XCVIp. Chr. n.), duodecimus Nerva

(annó

XCVI—XCVIII p. Chr. n.), tertius decimus T rá i 5.n u s (&.XCVIII
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——CXVIIp. Chr. n.); quártus

decimus

H a d r i 5.n u s (a. CXVII——

CXXXVIII p. Chr. n.), quíntus decimus A 11t 6 n in us P iu s (a..
CXXXVIII——CLXIp. Chr. n.),

sextus decímus

M 5.r 0 u s A u r ě

liu s (a. CLXI—CLXXXp. Chr. n.), septimus decimus C om mo
d u s (a.. CLXXX—CXCIII p. Chr. n.), duoděvícěsimus P e r t i
n áx, unděvicěsimus Di di us I tl 1i 7111us (a. CXCIII p. Chr. n.),
vícěsimus S e p tim i us S e v ě r us (a. CXCIII—CCXI p. Chr. n.),
vicěsimus prímus C a r a.c al 1a (a. CCXI—CCXVII p. Chr. n.),
vícěsimus alter M a.c r i n u s (a. CCXVII—CCXVIII p. Chr. n.),
vícěsimus tertius H č l i 0 g a.b alu s (a. CCXVIII—_CCXXHp. Chr.

n.), vícěsimus quártus Ale :( an de r S e v ě rus

(a. CCXXII—

CCXXXV p. Chr. n.), vícěsimus quintus M &xi m i n u s (annó
CCXXXV—CCXXXVIII p. Chr. n.), duodětrícěsimus G 0 r d i 5.n u s
III. (a.. CCXXXVIII—CCXLIV p. Chr. n.), undětrícěsimus I ů l i u s

P h i 1i p p 11s (a.. ccxmv—ccxux
p. cm.“ n.), tricěsimus D e
c i u s (a. CCXLIX—CCLI p. Chr. n.), trícěsimus prímus G al lu s
(a.. CCLI—CCLIII p. Chr. n.), trícěsímus alter A e m i l i á n us (&
CCLIII p. Chr. n.), trícěsimus tertius V a l e r i &n u s (a. CCLIII——
CCLX p. Chr. n.), trícěsimus quártus G al 1i ě n u s (a. CCLX—
CCLXVIII p. Chr. n.), trícěsimus quíntus C 1a u d i u s (annó
CCLXVIII—CCLXX p. Chr. n.), trícěsimus sextus A u r ě l i á n u s
(a. CCLXX—CCLXXV p. Chr. n.), trícěsimus septimus C 0 r n ě
1i u s T a c i t u s (a.. CCLXXV—CCLXXVI p. Chr. n.), duoděqua
drágěsimus P r o b us (a. CCLXXVI—CCLXXXII p. Chr. n.), undě
quadrágěsimus C á r 11s (a. CCLXXXII—CCLXXXIII p. Chr. n.),
quadrágěsimus Di 0 c 1ě t i á n u s (a. CCLXXXIV-—CCCVp. Chr. n. ).

13. Imperátórěs imperió Rómánó praefuěrunt ab annó tricčsimó
a. Chr. n. úsque ad annum p. Chr. n. quadringentésimum septuágě
simum sextum. Hóc annó 0 d o a c a 'r, dua: Germánómm, R 6 m u 16
A u g u s t u l 6, ultimó imperátóri Románó, imperium abrogáv/it et
sě ipse régem Italiae appellávit. Hic fwit finis imperii Rómánž annó
post urbem conditam millěsimó ducentěsimó undětricésimó; Ró
mam ení/m afrmó septingefntěsí/mó quinquágěsimó tertió a. Chr. n.

conditam esse mrrátur.
14. Aetáte imperátóris Augusti 1 č 3 u s 0 h r i s t u s in Palaestiná

nátus est. Christiani saepe crúděh'ter vexátí sunt, prímum ab impe—
rátóre N 6 r 6 n e annó seaágěsimó quártó, postrěmum ab imperá
tóre D i o c lé t i d n 6 annó trecefntěs'imó tertió. Sed pauló post annó
trecentěs'imó te'rtžó decimó religió'ní Christiánae ab imperátóre

C'ons 1antinó

líbertás data est.
*
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Relátivum copulátívum.

„ ,

zá meno

Vztazneí příslovce
]
; sp030vac1.
Vztažné zájmeno >>quí,quae, quod : který, -á, —é;jenž, jež, jež;
kdo, co,<<a vztažná příslovce (na př.: ubi : kde; quó : kam; undo

: odkud; quá : kudy) zpravidla uvádějí vedle j ší vztažnou

větu

Někdy však jest toto vztažné (relativní) zájmeno — a obdobně
tato vztažná (relativní) příslovce — v čele věty ať hlavn i, at'

vedlejší,

která není vztažná;

v tom případěnení vztažné

zájmeno (vztažné příslovce) v takovéto větě položeno v původním
svém vztažném významu, nýbrž jest položeno jen pro užší myšlen
kové spojení následující věty s předcházející větou; takovéto vztažné
zájmeno (vztažné příslovce) se proto nazývá >>spo j ova ci<<(»re
kitivum copulátivum<<).

*

Dočeštinypřekládámevztažné

jovach

zájmeno

spo

a) někdy také českým v z t a ž n ý m zájmenem,
b) častěji však českým 11k a z o v a c i m zájmenem,
k němuž leckdy přidáme vhodnou souřadnou spojku [»a<<,
»však<<, >>tedy<<a j.]; v tom případě:

1.) qui, quae, quod :

a on, a ten; a ona, a ta; a ono,.

a to; [: et is, et ea, et id];

2.) qui, quae, quod : ale, avšak on (ona, ono) ; ale,
avšak ten (ta, to) ; [: sed is (ea, id); is (ea, id) autem] ;
3.) qui, quae, quod = neboť on (ona, ono); neboť ten

(ta, to); on (ona, ono) totiž; ten (ta, to) totiž; [: nam
is (ea, id); is (ea, id) enim] ;
4.) qui, quae, quod : on (ona, ono) tedy; ten (ta, to)
tedy;

[———
is (ea, id) igitur).

Obdobně se překládají i vztažná p ř í s 1o v c e spojova—
cí, na př.:

ubi :

»kde; a tam; ale tam; tam totiž<<a pod.; [: et

ibi, sed ibi, ibi enim a pod.] ;
unde : »odkud; &odtud; ale odtud<<a pod.; [: et inde,
sed inde a pod.]
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Příklady:
Themžstoclěs á patre exhěrědátus est; quae contuměla'a eum nón frěgit, sed

Themistokles byl vyděděn
od otce; ale ta pohana ho
nepokořila, nýbrž vzpružila.

ěrězm't.

— (Viz: 60. úloha, 26. větal)

— (Viz: 64. úloha, 2. větal).
V ý kl &d: Hlavní věta »quae contumělia . . . .<<jest uvedena za.

účelem užšího spojeni s předcházející hlavní větou vztažným (rela
tivním) zájmenem, které v tomto případě nemá. významu vztažného
zájmena, nýbrž jest pouze >>sp o j o v a c i m vztažným zájmenem<<
(relátivum

copulátivum)

a přeloží

se »ale ta _ _ _ _<<,»ta však _ _ _ _<<

[quae se v této větě rozvede v »sed ea . . . .<<nebo »ea autem . . . .<].
Povšimněte si i 3. věty 60. úlohy >>cuiille respondit<<; tato hlavní

věta za. účelem užšího spojení s předcházejícím souvětím jest uve

dena »spojovacím
(oui : et ei, dativ).

relativem<<

oui, jež přeložíme>>ajemu<<

P 0 z n á.m k a: V latině se nesmějí při spojovacím relativu klásti
souřadné spojky (>>em'm,igitur, autem, věró<); toliko spojku.
»tamen : přece<<lze položiti k spojovacímu relativu.

*
Pravidelně se užívá takovéhoto připojování pomocí »spojovaciho

relativa<< ve rčeních:

quó factó = (a) když se to stalo : potom, poté“;

quá děcausá :
quam ob causam: > (a) z té příčiny: proto;
quam ob rem: (a) pro tu věc: proto;
quárě: pročež;a proto; proto;
quae si ita sunt : má.-lise to tak : v tom případě;
: tím se stalo, že . . .
: následek toho jest, že
: to má v zápětí, že . . .
quibus rěbus auditis : to uslyšev (uslyševši, uslyševše) ;
quó factum est, ut. . .

quibus rěbus cógni-tžs —-to zvěděv (zvěděvši, zvěděvše) ;

quibus rčbus núntiátžs :; to_ oznámiv, (oznámivši, ozná
mivše) ;

quods'i: jestliže pak (však, tedy).
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Áctívum causativum.
(Činný rod původový.)
Někdy činný rod vyjadřuje děj, jejž podmět dává (dal, dá) vy
konati někým jiným. Takové aktivum, jež vyjadřuje činnost, kterou
podmět koná p r o s t ř e d n i c t Vi m jiné osoby, sám jen dávaje
podnět k činnosti svým rozkazem, přáním a pod., sluje půvo

dové

aktivum,

i v češtině.

áctivum causativum. Toto aktivum bývá

Aktivum causativum rádi překládáme do češtiny pomocí slovesa
>>dávám<<
s infinitivem příslušného slovesa; často je překládáme též
českým činným rodem příslušného slovesa.

Caesar poutem in Rhénó
fěcit.

Pompeius
frumeutum
exercitui návibus supportáhat. —
Ánulum mihi fació. __
Aliquem seeuri percutió.—

C
[ vystavěl
]
aesari dal vystavěti [
most přes Rýn.
Pompeius dával dovážeti
obilí vojsku po lodích. —
Dávám si (sobě) udělati
(zhotoviti) prsten. —
Dávám popraviti někoho
sekerou.

Convivium apparáví. —

Appius Claudius cěnsor
viam Appiam strávit et

——

Dal jsem připraviti hosti

nu. —

Appius Klaudius jsa cen
sorem dal vydlážditi Appio

aquam in urbem addůxit. —— vu silnici a dal zavésti vodu
do města. —

LDoplněk._ I. |
Doplněk ve větách slovesných bud' určuje obsah přísudkového
slovesa &je pro smysl věty nezbytný (t. zv. doplněk vnitřní) n'e b o
přidává zvláštní okolnost přisudkového slovesa, jež však již i samo
o sobě má plný smysl (doplněk vnější).
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Divitěs beátí videntur. —
(Doplněk vnitřní.)
Ciceró cónsul rem půblicam
servávit. —
(Doplněk vnější.)

Boháči se zdají blaženými.—
„
Cicero jako konsul,zachrá
nil obec. —

Vnější doplněk tedy, jenž vyjadřuje zvláštní okolnost děje, při
stupuje k slovesu ve větě, třebaže toto sloveso již samo o sobě má
plný smysl. Takovýto doplněk se překládá do češtiny:
a) někdy přidáním slovci »j ako<<, >>jakožto<<,
b) někdy přislovcem,
a) někdy přechodníkovou vazbou,
d) někdy předložkovým pádem,
e) někdy vedlejši větou příslovečnou.

*
Příklady:
Ciceró cčnsul rem públicam servávit. Cicero >>jako konsul, jsa
konsulem, za svého konsulátu, když byl konsulem,<<zachránil stát. ——

Cató senex litterás Graecás didicit.

Kato »jsa starcem, jako

stařec, když již byl stár, ve stáři<<se učil řeckému písemnictví. _—
(Viz. 19. větu úlohy 65.!)
Militěs imperió Iaetí Páruěrunt. Vojinové »radostně, s radosti<<

uposlechli rozkazu. —
Sapiěns nihil facit invitus, nihil írátus. Moudrý nic nekoná >>nerad,
proti své vůli<<, nic »rozhněván,

ve hněvu<<. ——

Ciceró Brútum iam puerum dilěxit. Cicero si oblíbil Bruta již
»jako hocha, když byl hochem, v jeho dětstvi<<.—
Vós trlstěs venire vidimus. Viděli jsme, že přicházíte >>zarmouceni,
smutně,

se zármutkem<<.

——

Themistoclés absěns accúsátus est. Themistokles byl obžalován
»jsa nepřítomen, za. své nepřítomnosti<<. —

Athéniěnsěs Themistoclem absentem damnávěrunt. Athéňané od
soudili Themistoklea »za jeho nepřítomnosti, když byl nepříto
men<. _—

Hostěs rárí sě ostendere coepěrunt. Nepřátelé se počali »pořídku,
tu & tam<< objevovati.

—

Nón sibi sólí nátus est homó, sed patriae et suis. Člověk jest
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zrozen ne »jen, jenom, jediné<<sobě, nýbrž vlasti a svým (lidem,
přátelům a pod.). —
Themistocle's tótum sě dědidit rei“ públicae. Themistokles »zcela<<
se oddal (se věnoval) obci (správě obce). —
Hispánia postrěma omniwm pró'vinciárum perdomita est. Hispánie
»posledni, naposledy<<ze všech provincií byla pokořena. —
Senátus froquěns convénit. Senát se sešel >>vhojném (plném)
počtu.

——

Alexander Magnus póculrum interritus hausit. Alexander Veliký
>>neděsese, beze strachu,

neohroženěa

vyprázdnil

číši. ——

Légáti ináněs rediěrunt. Vyslanci se vrátili »s prázdnýma ru
ka.ma<<. —

Návěs tótao ex róbore factae. Lodi >>celé,zcela<<z dubového dřeva
zhotovené (vystavěné) . ——

Mílitěs praecipitěs sě fugae mndávěrunt.

Vojínové se »prudce,

o překot, úprkem<< dali na útěk. ——

Hostěs dlvorsí discessěrunt. Nepřátelé se >>různo,na různé stra
ny<< rozešli. —

Tibi persuádě me"haudquáquam scientem té laedere voluisse, sed
ea verba, quae animum tuum momordérunt, mihi inscientl (ex) óre
excidisse. Věř, že jsem tě nikterak nechtěl >>vědomě<uraziti, ale že

ta slova, která (ducha tvého :)
>>nevědomky, neúmyslněa.

——

tě urazila, vyklouzla mně z úst

*

Vyhledejte věcný doplněk v každém z uvedených pří
. kladů a zjišťujte, kterak lze přeložiti tento doplněk avkterý
.V'
z uvedených překladů tohoto doplňku jest nejvhodnejsu

*

Vnějším doplňkem vyjadřujícím zvláštní okolnost děje bývaji:
a) podstatná jména značící věk, úřad, povolání, na př.: puer,
adule'scěns, iuvem's, vir, senem (viz 65. úl., 19. věta), miles, cónsul
a j.;
b) přídavná jména a číslovky značící pořadí a polohu, na př.:
prior, primas (viz: 66. úloha, 2. věta.), princeps; posterior, postrč
.mus, ultimus; superior, sumrmus; inferior; maximus, extrémus;
medius; únus, sólus; frequéns, cůversus, rám, cónfertus, ůniversus,
tótus & j.
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c) přídavná jména značící náladu mysli, duševní stav, tělesný stav,
na př.

laetus, trístis, maestus; timidus, trepidus; žrátus; liběns, invitus,
voluntárius;
vívus, mortuus; praesěns, absěns; sciěns, insciěns, inscius, nescius;
prúděns, imprúděns; inopináns; salvus, incolumis; tacitus a j.

Rozeznávejte

doplňkové

>>prímus<<od příslovcí >>prímó<<

& »pri'mum<< !

Ego primas hana epistulam hodiě
lěgi. .

Tento dopis jsem dnes četl já

první, nejdříve, (t. j. já.
jsem byl první, kdo četl dopis;

jiní čtli jej teprve po mně).
Hano prímam epistulam ego lěgí.

Já jsem četl tento dopis p r v n i,
n e j d ř i v e, (t. j. nejdříve
jsem četl t e n t o dopis, po
něm jsem četl j i n é dopisy).

Hano epistulam

heri prímum

(příslovce) lěgí.

Tento dopis jsem včera četl po

prvé,

(t. j. včera jsem četl

dopis po prvé; budu-li snad jej
čísti dnes znova, bude to p o
d r u h é, budu-li jej čísti zítra
zase, bude to p o t ř e ti atd.).
Hano epistulam
(příslovce)

hodiě prímum

lěgi, deinde trán—

scrípsi.
Hana epistulam hodiě prímo (pří
slovce) lžbenter lěgi, posteá
mihi displicěre cocpit.

Tento dopis jsem dnes 11e j d ř i
v e přečetl, p o t o m jsem jej
přepsal.

Tento dopis jsem dnes zprvu
četl s radostí, p o t o m se mně
počal nelibiti.

Adjektiva »cupidus, avidus, studiósus<< se nekladou v platnosti
věcného doplňku; v takových případech klademe příslovce >>cupidě,
avidě, studiósě<<. —

Někdy se klade bud' doplňkové adjektivum, bud' příslovce bez
rozdílu, na př.:
»Tardus<< nebo >>tardě<<ad mé věm'sti. Přišel jsi ke mně »pozdě<<.—
»Laetus<< nebo >>laetě<<vivó. Žiji radostně.

——

>>Tacítus<< nebo

>>tacitě<< rogó.

>>Mlčky<< prosim.

——

Hoc fěci »prior<< nebo >>prz'us<<.
Toto jsem učinil »dřive<<. __

*
Avšak nelze vždy libovolně klásti bud' adjektivum bud' příslovce.
Tak na př. jiný smysl má. věta »Sciěns dě hác ré dixistk (:'vědomě
jsi o tom promluvil) & jiný smysl má věta >>Scienterdě hác ré di
xisti<< (: uměle. obratně jsi o tom promluvil). - —

Doplněk. — II.
Shoda doplňku s podmětem.
„
„
s předmětem.
„
opačná.
Doplňkové přídavné jméno se shoduje s podmětem (s předmětem)
v rodě, čísle a pádě.
Doplňkové podstatné jméno se shoduje s podmětem (s předmě
tem) v pádě vždy, kdežto v čísle a rodě jen podle možnosti.

Quercus Iovis sacra erat. —
Historia est magistra vitae. ——

Dub byl za své cen Jovovi. —
Dějepis jest učitel
života. ——
(Latina ma substantiva ma,
gister i magistra, proto je zde

Thébae ólim caput tótius Grae-

Theby byly kdysi hlavnim

možná. shoda i v rodě.) --

ciae erant. ——
(Zde jest možná

m č 3 t e m celého Řecka.

»

toliko shoda doplňku s podmě
tem v pádě, nikoli v rodě a
čísle.)

Numa

—-

Pompilius

est.——

rěx creátus

Numa

Pompilius

králem

byl

zvolen

(za krále).——

Z českých překladů uvedených latinských příkladů vychází na
jevo, že v češtině doplněk stoji nejen v nominativu, ale i v instru
mentále, někdy v předložkovém pádě. Tato latinská vazba rozdílná
od češtiny zaviňuje rrmoho chyb při překladu z češtiny do latiny.
Varujte se přeložiti český doplněk, který jest v instrumentále, do
latiny ablativem, jak se často chybně stává!

*
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Je-li podmětem infinitivní výraz nebo celá věta, bývá doplňkové
adjektivum (participium a POOL) v singuláru středního rodu
(neutra).
Erráre hůmanum est. »—
Dulco et decórum est m6 patríá
mori.

Chybovati

jest lidské. ——

Sladké a čestné jest zemříti za
vlast. —

——

Doplňkové přídavné jméno se někdy zpodstatňuje & pak je

v středním

rodě (neutru); rod podmětutu není rozhodný.

Omnium rěrum mors est extré
mum. _“

Ze všech věcí je smrt věc po
slední. —-—
(Smrt je konec všech

věcí.) _
Vlk jest hroznou věci (smutným

Triste [est] lupus stabulís. _—

zjevem) stájím, pro stáje. ——
(Vlk je hrůzou pro stáje.) ——

Žena jest vždy bytost proměnlivá

Varz'umet mútábile [est] semper
fémina.

a nestálá.

——

—-

Zpodstatnělé adjektivum doplňkové bývá v plurále středního
rodu (neutra), vztahuje-li se k n ěkolik a podmětům,jimiž jsou
jména věcná (neživotná) .
Secundae rěs, honórěs, imperia,

Štěstí, důstojenství, velitelství a

victóriae sunt fortuíta. -—_.

vítězství jsou nahodilé

Catilinae bella intestina, caeděs,
rapínae, discordía civilis gráta

Katilinovi vnitřní boje, vraždy,
loupeže a nesvornost (občan

věci.

fuěrunt.

ská :)

——

mil

Aváritia et ira erant potentióra
imperió. —

Je-li ve větě záj m eno

——

mezi občany byly

é v ě c i. ——

Lakota a hněv byly m o c n ě j š í

*

[vě ci]

než rozkaz. ——

podmětem nebo předmětem a je-lí do

plňkem k němu se vztahujícim podstatné

jméno, často na

stává shoda opačná, t. j. podmět (předmět) se uvede ve shodu
s doplňkovým substantivem čili řídí se podle svého doplňkového
substantiva v pádě, čísle, rodě. Čeština se tu liší od latiny, neboť
v češtině bývá takové zájmeno obyčejně ve středním rodě, jak vy
svítá z těchto příkladů:
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To bylo příčinou Caesarova při
chodu. —

'Theby, jež byly kdysi hlavou ce

Ea erat causa Caesaris adventús.
—- (Podmět ea jest uveden ve
shodu s doplňkem causa, proto
jest v nomin. sing. fem.)
Thébae, quod ólim mput tótius
Graeciae erat, ab Alessandro

lého Řecka, byly dobyty Ale
Magnó captae sunt. —
xandrem Velikým. —
Totéž chtíti a totéž nechtití, to Idem velle atque idem nólle, ea
děmum firma amicitia est. —
teprve jest pevné přátelství. -—
Hio fuit fínis imperii Rómání. -—
To(to) byl konec římské říše. _
(Str. 622, řádek 35.)
(Podst. jm. finis jest muž.
rodu, proto v latině zájmeno,
které jest podmětem, jest v
muž. rodě, řidíc se rodem po—
dle doplňku.)

——

Avšak k opačné shodě nedochází, je-li podmětem (předmětem)
vztažné zájmeno a je-lí doplňkem vlastní jméno.
Byla na Peloponnesu kterási tři Fait in Peloponnésó genus quod
da lidí, jež se nazývala heilo
dam hominum, quod Hílótae
tové, kteří vzdělávali pole
vocábátur, qui agrós Lacedae
Lakedaimonských.

moniórum c'olěbant. -—

——

52. HODINA.
| coepí, coepisse, coeptus. | _
Sloveso >>ooepi<<
náleží k slovesům schodným

(verba défectíva).

Schodná slovesa vytvářejí jen některé časy nebo tvary.
Sloveso >>ooepí<<
nevytváří tvarů présentního systému; vytváří
“tedyjen tyto tvary: indik. a konj. perf., indik. &konj. plqupf., indik.
fut. II., inf. a particip. perf., partie. fut. ——(Výslovnost slovesa
»coepk Viz I, 13!)
Indik. perf.: ooopí, coepisti, coepit; coepimus, coepistis, coepěrwnt;
začal, počal (-a, -0) jsem atd.
Konj. perf.: ooeperim, coeperis, coeperit, coeperimus, coeperitis, coe
perint; at' jsem začal, počal, (-a, -o), atd.
Indik. plqupf.: oooperam, coeperás, coeperat; coeperámus, coeperá
tis, coeperant; (dříve, dávno) jsem začal, počal, (—a,
—o), atd.
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Konj. plqupf.: ooepissem, coepissés, coepisset; coepissémus, coepissě
tis, coepissent; byl (-a, -o) bych začal, počal (-a, -o),
atd.;
Indik. fut. II.: coeperó, coeperis, coeperit, coeperimus, coeperitis,
coeperint; začnu, počnu, atd.
Infin. perf.: cocpisse.
Particip. perf. passiv.: coeptus, -a, -um; (II, 485).
Particip. fut. akt.: coeptůrus, coeptúra, coeptúrum.

Présentní systém (présens, imperf. a fut. I.) se nahrazuje tvary
slovesa >>incipió,incipere<<:

začínám, počinám.

Jestliže se sloveso >>coepi<<
spojuje s passivním
infinitivem
některého slovesa, klade se i samo v passivu; na př.:
Oppidum Beneventum appellári coeptum est. Město počalo býti
nazýváno Beneventum.
.
Orátió legi ooepta est. Řeč se počala čísti (: počala býti čtena).
Pugnári coeptum est. Počalo se bojovati.
Rěs in senátů agitári ooepta est. Záležitost počala (býti projedná
vána :) se projednávati v senátě; o věci se počalo jednati v senátě.
Při mediálním infinitivu a při infinitivu sloves krytočinných
(deponentnich) klade se sloveso >>coepi<<
v aktivních
tvarech;
na př.:

Fidúcia augéri cocpit. Důvěra počala růsti.
Discordia civilis oriri cocpit. Nesvornost mezi občany počala
vznikati.
'
Tarquinius crúdélis fieri ooepit. Tarquinius počal se stávati
krutým.
Passivum »coeptus sum<<se vyskytuje také samostatně, na př.:
Lúdi coepti sunt. Hry (se) začaly.
Bellum coeptum est. Válka (se) začala.

63. úloha.

Přeložte do češtiny! — (Viz str. 686!) |

1. Auxilium ab amícó petivi ( petii). —- Auxilium ab
amícís petitum est. — 2. Gallí, gěns bellicósissima, cum
quártó &. Chr. n. saeculó per Alpěs in Italiam děscendis
sent, Rómam petivěrunt (petiěrunt), ut eam ěverterent. —
3. Romulus et Rěmus latróněs petivěrimt iísque praedam
aděměrunt. — 4. Rómánós, cum contra Mithridatem bellum
gererent, á sociís návěs petivisse (petiisse ) lěgimus. — 5.

Rómáni hostěs petivěrunt; hostěs á Rómánís petiti sunt. —
6. Cůr praemium nón petžvžstž( petiistž, petistž ) ? Cůr prae
mium a té n-ón petitum est? — 7. Xerxěs in Graeciam lě-_
gatós mísit terram et aquam petitum. — 8. Němó nostrum
existimábat || nós auxilium á vóbis frůstrá petitúrós esse.
— 9. Haedui frůstrá obsiděs, quós Ariovistó dederant, re
petivěrunt. — 10. Alaricus, Gothórum dux, qui post mor
tem Stilichónis, Rómánórum ducis, ter Rómam petiverat
(petierat ), annó p. Chr. n. quadringentěsimó decimó Ró
mam expugnavit. — 11. Hostěs, qui Rómánórum militěs
těiis lacessžverant, ab imperátóre indútiás petivěrunt (pe
tiěrunt ). — 12. Sěquani, cum bellum dě principátu inter
eós et Haeduós exársisset, Ariovistum, rěgem Germánů
rum, auxilió arcessžvěrunt. —- 13. Pater meus cum adolě
vžsset, labóre assuětus numquam quiěvžt Viribusque frětus
nova semper opera perficere concupž'vžt. — 14. Tiberium
' et Gáium Gracchós, adulěscentěs optima indole praeditós,
novis rěbus studuisse, cum Rómae inopia populi valdě crě
m'sset, cónstat; quod ab optimátium factióne ad populárěs
děsc'z'věrunt,nóbilitátis potentiam děminuěrunt. — 15. Cum
Lacedaemonii Athéniěnsibus domitis důrě et superbě im
perárent, in singulis Graeciae civitátibus paulátim crěm't
potentia Macedonum, populi lingua Graecis propinqui. —
16. Rómáni cum Asiae opulentiam cógnóvissent, paulátim
lůxuriá atque inertiá assuěvěrunt. — 17. Scipió Gáium
Laelium amicum ňdissimum cógnóvit. — 18. Graeci
magnás Persárum opěs próstrávěrunt. — 19. Lůna plěna
maritimós aestůs maximós in Čcean-ó efficere cónsuěvit. —
20. Rómáni castra in collibus pónere cónsuěverant. — 21.
Militěs cum dux fortěs cógnóverit, laude dignós iůdicábit.
— 22. Ubi posteá forum Rómánum erat, incolae urbis
mortuós

cremáre

et humáre

cónsuěrant

(—_——.
cónsuěve

rant); cum urbs Róma crěvisset, ibi mortuórum corpora
humáre nón licěbat, nam campus ille tum iam intra moenia
fuit. — 23. Hoc in sepulcró inscriptum lěgi: »Hic quiěscžt,
qui nunquam quiěvžt.<<— 24. Pauperěs nunquam sprěveris!
— 25; Rómáni Carthaginiěnsium opěs bellis Púnicís con
tržvěrunt; Románórum opěs tum valdě crěvisse cónstat. —
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26. Xerxés Graecís bellum indicere děcrěvit. — 27. Senátus
Rómánus děcrěvit, ut cónsulěs viděrent, ně quid dětrímentí
rěs publica caperet. — 28. A senátů děcrětum est, ně quis
noctů urbe excěderet. — 29. Militěs hostium ducis iussú
fugam capessžvěrunt, cum exercitum nostrum frústrá
proelió lacessim'ssent, quamquam ab exercitů nostró proe
lió nón lacessžti erant. — 30. Tuum librum quaeró; cůr tú
meum librum, quem a té petiveram, nón quaesivistž? —
31. Magister ex discipulís causam adventús eórum quaesi
vit. Ex discipulis quaesžtum est. — 32. »Cůr flěs, Iůlia?<<
quaesim't mater ex filia. — 33. Achillis n-ómen poětae
celebráre nunquam děsiěrunt. — 34. Sivž filium animum
suum explěre. — 35. órátió legí děsita est. — 36. Contri
vistis-ne multum temporis in studiís litterarum, iuveněs?
——37. Multi hominěs, qui cónsilium sprěverint, etiam
auxilium spernent. — 38. Aurea prima sata est aetás. -—
39. Quod sěveris, metěs. ——
40. Hic homó scelestus parri
cidió sě oblěv'it. —
(Slovník k této úloze viz na str. 701. v 15. sešitěE)

| 64. alan.

Přeložte do latiny! — (Viz str. 688!)

1_ Faěthon (vyslow Fa-e-thón) požádal (petere) otce Foiba, aby
mu svěřil řízení vozu (: vůz) na jeden den. ——
2. Tarentští požádali
(petere) epirského krále Pyrrha za pomoc; a když se Own(relat.
copul., str. 648) přidal (sě adiungere) k jejich spolku, přepravil
ohromné vojsko do Italie a přivezl (advehere) dvacet slonů. —- 3.
Když Římané svedli nešťastnou bitvu, ustoupili (discědere) od
Janikula & spěchali (odtáhli) do města. ——4. Vyslanci nepřátel

přišli do Říma požádat (: majíce, hodlajíce požádati) (petere) za
mír. — 5, Pro ctižádost Maria & Sully, kteří současně zatoužili (pe

tere) po nejvyšších čestných úřadech [:hodnostech1

ve státě,

první občanská válka v Římě byla roznicena (mověre). ——6. Jest
známo, že Lucius Quinctius Cincinnatus byl povolán (arcessere ) od
Římanů roku čtyřstého osmapadesátého od pluhu, aby byl diktá
torem. —

1. Ulíxova (: Odysseova) manželka Penelope jest velebena od
básníka Homéra pro neobyčejnou věrnost. Když Ulixes byl nepříto
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men [vzdálen] již dvacet let, urození mladi mužové ji požádali, aby
Be nezpěčovala opět se provdati. Když obtížní nápadníci [ženichové]
prosbami na ni naléhali, povolala všechny k sobě a „těmito slovy je
napomenula (admoněre): »Zamířili jste (: odebrali jste se) do
našeho města, abyste si mne vzali za manželku. Nejprve utkám pře
drahému tchánovi toto roucho, jež vidíte. Potom se za některého
z vás provdám.<<'Tou (rel. copul., str. 648) odpovědí spokojeni mladí
mužové se rozešli [odešli] (discědere), ale Penelope vždy v noci
zničila (dělěre) to, co ve dne byla utkala (contexere). Nejvěrnějši
manželko, kolikrát jsi si při práci v pamět znova uvedla svého man
žela [kolikrát jsi se při práci rozpomenula na svého manžela] (re
petere) ? Smělou lstí jsi velice zlákala (lacessere) všechny nápad
níky, o nichž (akus.) se vypravovalo, že stáli (appetere) nejen
o život tvůj, ale i [o život] tvého syna Telemacha. S jak veselou
myslí jsi se dověděla (cógnóscere) o manželově návratu po tolika
letech! —
8. Když Římané zvykli (assuěscere) rozmařilosti a nečinnosti,
ry„chlepozbyly ceny (obsolěscere) ony známé úctyhodné (: staré;
priscus) dobré vlastnosti. ——9. Jsme šťastní, protože jsme ve vás
poznali (cógnóscere, vazba 2 akus.) pravé přátele; a proto zpravidla
rádi vám odpouštíme (: máme ve zvyku odpouštěti) (cónsuěvi),
jestliže jste něco zanedbali (neglegere). — 10. Sokrates odpustil
(ignóscere) svým soudcům. ——
11. Když vojínové pohrdajíce nebez
pečenstvim opustili (relinquó) tábor, napadli (petere) nepřítele
& porazili (prósternere) [jej]. ——
12. Pokud Kato žil (akt. ind. pí.),
slávou [svých] vynikajících vlastností rostl (crěscere, akt. ind. pf.).
——
13. Ten, kdo si uminil (děcernere) činiti bezpráví, již [tim] se
bezpráví dopouští. — 111.Věz, že sporná věc často byla rozhodnuta

(děcernere) slovem včas proneseným (ěmittere). — 15. Římský
senát povolil [přisoudil] (décernere) Augustovi pocty do té doby
neznámé (: neslýchané). — 16. Gallové bojem napadli (lacessere)
Caesarovy vojenské zástupy. — 11. Když Caesar uložil Helvetiům
rukojmí, vůdce Helvetiů mu odpověděl: »My jsme zvyklí (cónsuěvi)
dostávati rukojmí, nikoli dávati [rukojmi].<<— 18. Caesar zadržel
(retiněre) Liska a otázal se (quaerere) [jeho] samojediného na to,
co '[byl] řekl ve shromáždění. — 19. Římané nikdy nepřestali (dě
sinere) slaviti svátky. _— 20. Přestalo se (pass. ind. pf.) bojovati
(pass. inf.). — 21, Po kan(en)ské porážce Římané sebrali (con
quirere) čerstvé [nové] vojsko (cópiae). ——22. Hannibal značně
oslabil (atterere) římskou válečnou moc. — 23. Římané pohrdli

(spernere) mírem, jejž epirský král Pyrrhus nabídl (: obtulerat)
po bitvě svedené

(committere)

u Herakleie.
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--—24. Kdybys byl

opovrhl (spernere) rozkošemi, byl bys býval šťasten. __ 25. Jiní
[lidé] budou trhati plody stromů, jež jsi zasadil (serere). ——26.
Pýcha jest vrozena (inserere) přirozené povaze mnohých lidi. _
21. Z tvého dopisu přátelé se dověděli (cógnóscere), že jsi zdráv. ——

23. Filoktetovy šípy, které obdržel (accipere, akt. ind. plqupf.) da
rem (dativ) od Herkula, byly natřeny (oblinere) jedovatou krvi
lernské saně. -—29. Vojevůdce byl by odpustil (ignóscere ) lupičům,
kdyby se mu byli dobrovolně vzdali (se" dědere). — 30. Ithackého

krále Ulixa (: Odyssea) při návratu (: vracejícího se, remeáre)
do vlasti poznal (agnóscere) jediné již starý (vetulus) pes. ——
(Slovník k této úloze viz na str. 701. v sešitě 15.!)

| Jména“ měst a malých ostrovů. |
I.

Stojí-li vlastní jména měst a malých ostrovů sama o sobě
(t. j. bez obecného jména »urbs, oppidum, múm'cipz'um,
coMm'a, žnsulax a pod.), kladou se na otázku »kde?<<,
»kam?<<, »odkud ?<<bez předložky. Připojená tabulka vy
značuje, v kterém prostém pádě se kladou vlastní jména
měst a malých ostrovů na otázku »kde?<<, »kam?<<,
»Odkud?<.

na otázku
Vlastni, jména měst
&malych ostrovů:

kde?

odkud?

kam?

se kladou:
v lokále
Singularia ' I. a II.

kt(čil_i_loktaživu).
ery JeS varem

deklinace

stejný s genit.
smg.

pluralia I. a II.
deklinace

v ablativě.
V ablativě.

Singularia a plura
lia III. deklinace
*.':
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v akusativu.

1. Na otázku >>kde?<<se kladou vlastní jména měst a 'malých
ostrovů I. a II. deklinace jednotného čísla (= singularia I. a 11. dekli—
nace) v lokále, jehož tvar jest totožný s genitivem singuláru; na př.:

vivereRómae: žíti v Římě; habitáre Corinthí: bydleti
v Korintě; vivere Dělí, Brundisií, žíti na Delu, v Brundisiu;
nátus Saguntí, narozen v Saguntě.

*

2. Na otázku >>kde?<<se kladou vlastní jména měst a malých

ostrovů I. a II. deklinace množnéhočísla (=pluralia I. a II. dekli
nace) a III. deklinace jednotného i množného čísla (singularia a plu
ralia III. deklinace) v ablativě (prostém, bezpředložkovém); na př.:

vivere Athěnís, žíti v Athénách; habitáre Delphís, bydleti
v Delfech; rěgnáre Syrňcůsís, kralovati v Syrakusách;
nátus Sůsís, narozen v Susách;
vivere Carthágine (též Carthňginí), žíti v Kartagu;
habitáre Neapoli, bydleti v Neapoli; nátus Gádibus, na
rozen v Gadech.

*

3. Na otázku >>kam?<<se kladou vlastní jména měst a malých

ostrovů — všechna bez rozdílu, ať jsou singularia či pluralia které
koli deklinace ——v akusativu (prostém, bezpředložkovém); na př.:

venire Rómam, Corinthum, Saguntum, přijíti do Říma,
do Korinta, do Sagunta; venire Athěnás, Delphós, Sůsa,
přijíti do Athén, do Delf, do Sus;
venire Babylonem, Carthaginem, Nešpolim, Gáděs, při
jíti do Babylona, do Kartaga, do Neapole, do Gad;
nú-ntiáreRhodum, oznámiti na Rhodos (: jméno malého
ostrova); mittere Eretriam, poslati do Eretrie; lěgátós
mittere Dělum, poslati vyslance, posly na Delos.
4. Na otázku >>odkud?<<se kladou vlastní jména měst a malých
ostrovů ——
všechna bez rozdílu, ať jsou singularia či pluralia které
koli deklinace ——
V ablativě (prostém, bezpředložkovém); na př.:

venire Rómň, Děló, Saguntó, Athěnís, Delphis, Sůsís, při
jíti z Říma, z Delu, ze Sagunta, z Athén, z Delf, ze Sus;
venire Babylóne, Carthágine, Neapoli, Gňdibus, přijíti
z Babylona, z Kartaga, z Neapole, z Gad.
_
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Il.
_"Je-li vlastní jméno města nebo malého ostřova_op'atřen6''pří
s t av k e m, jest vlastní jméno města a malého ostrova na otázku
>>kde?<<, >>kam?<<, >>odkud?<< v příslušném

b e 2 p ř e dl o ž k o v ě m

pádě, jak uvedeno výše v odstavci I. (viz též tabulku na str. 661),
a přístavek jest v příslušném pádě s p ř e dl o ž k o u, a to:
na otázku
na otázku
na otázku

Athěnís:

»de :?<<v ablativě s předložkou >>in<<,
>>kam?<<v akusativu s předložkou >>in<<,
>>odkud?<<v ablativě s předložkou »é, ena—<<;
na př.:

v Athénách;

v Athénách, nejvzdělanějšimměstě Řecka :]
přístavek

Athěnís, in doctz'ss'imá urbe Graem'ae; ]
Rómae= v Římě;
v Římě, velmi slavném městě:

Rómae, in urbe celeberrimá;
Dělum:na

Delos (: jméno maléhoostrova);

na
Delos,in
ostrov
zasvěcený
Apollonovi:
Dělum,
žnsulam
Apollžm's
sacmm; )
Tusculó: z Tuskula;
z Tuskula, velmi slavného města :

Tusculó, ex cláržssimó mímicipió;
Rómam: do Říma;
do Říma, velmi slavného města:

Rómam, in urbem celeberržmam;
Rómá=z Říma;
zRoma,
Říma, ex
velmi
slavného
města: )
urbe
celeberrimá.
Někdy, zejména v pozdější latině, vyskytuje se v tomto případě
i přístavek bez předložky, na př.:

Corinthl: v Korintě;

v Korintě, achajském
(to) městě:
Corinthí,
Achaiae urbe
(u dějepisec Tacita). )
III.
1. Přistoupi—lik vlastnímu jménu měst a malých ostrovů jako
přívlastek některé obecné jméno, na př.: >>urbs,oppidum (město)<<,
——663

—

»múnicipium (město)<<, »colóm'a (osada)<<, »ínsula (ostrov)<< a pod.,

klade se toto vlastní jméno měst a malých ostrovů na otázku
»kdeqq, »kam?<<, >>odkud7<<v příslušném
na otázku

>>kde?<< se klade

padě předložkovém,

s ablativem,

a to:

>>in<<

na otázku >>kam?<<
se klade >>in<<
s akusativem,
na otázku

»odkud?<< se klade >>ě,ex<<

s ablativem.

Příklady:
Rómae :: v Římě; in urbe Roma : v městěŘímě; (kde?) ;
Rómam : do Říma; in urbem Rómam : do města Říma;
..

(kam?) :

Rómá : z Říma; ex urbe Rómá =.-z města Říma;
(odkud?).
0%

2. Přistoupi-li k vlastním jmenům měst a malých ostrovů jako
souřadný přívlastek bud' a d j e k t i v 11m (přídavné jméno)
z a.j m e n o, kladou se tato vlastní jména na otázku:
»kde?<

nebo

>*»kam?<<

buď v ablativě s předložkou >>in<< zpravidla v prostém akusativu

nebo v

prostém ablativě bez bez předložky,
předložky (je-li přívlastkem >>tó
»odkud?<
tus<<,vždy v prostém ablativě bez
zpravidla
v
prostém ablativě bez
předložky); na. př.:
předložky; na př.:
ipsá Samó učni, přišel jsem ze
ipsá
Samó,
Samu;
in ipsá
Samó, ) : ná samém
samého Samu.
ipsís
Athěnís,
Athénách:
in
ipsís
Athěnísů : v samých
tótá Carthagine : v celém Kar
tagu;
tótá Corinthózv celém-Korintě.

Vztažné zájmeno (relativum), které se vztahuje k vlastnímu
jménu města, klade se na otázku >>lcde?kam? odkud?<< v pádě
předložkovém, při čemž místo relativa s předložkou Latinik raději
klade příslovce >>ubi(: kde)<<, >>quó(: kam)<<, >>unde (: odkud)<<,
případně výrazy >>inquá urbe; in quam urbem; á (ea:) quá urbe<<;
na př.:
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„.

Athény, v nichž jsem se na-

Athénae, in quibus nátus sum, . ..

rodil, . . . .

Athénae, ubi nátus sum, . . . .

Athénae,

in quá

urbe nátus

sum . . .

*
IV.
Předložka »ad<<u jmen měst značí blízkost nebo okolí města, a to
buď >>u<<
města

nebo směr >>k<<
městu;

na př.:

pugna ad Cannás facta, bitva svedena u Kan(en); ad
Gergom'amcastra pónere, položiti se táborem, rozbíti tábor
u Gergovie;
ad Gergom'am pervenire, doraziti ke Gergovii; ad Neá
polím proficžsci, táhnouti k Neapoli; trěs sunt viac ad Mu
tinam, tři cesty vedou k Mutině.

*
2. Předložka >>á, áb<< 11 jmen
>>od<<města; na př.:

měst značí směr

>>zokoli<< města,

5 Rómá discědere, vzdáliti se, odejíti od Říma, z okolí

Říma;

ad Memphžm ire, jíti z okolí Gazy směrem k Mem
fidáěGazá
.

*
3. Prosté pády jmen měst místo předložkových padů na otázku
»kde? kam? odkud? <<přistupují někdy jako přívlastek k substanti
vům; na př.:

reditus Roma, návrat z Říma; reditus Rómam, návrat do
Říma; iter Alexandriam, cesta do Alexandrie.

*
4. Předložku >>á,ab<< jest nutno klásti ve spojení s příslovci
>>lonyě,prope<< a ve spojení se slovesy »abesse, distáre<<; na př.:

longě & Rómá, daleko od Říma; prope (i Rómá, blízko od Říma;
á Rómá abesse, býti vzdálen od Říma; á Rómá distáre, býti vzdá
len od Říma.

*
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5. V poklasické latině, zejména u dějepisce Tacita, nabývají aku
sativy jmen měst s předložkou >>ad<<
nebo s předložkou >>apud<<
někdy

významu českého lokálu s předložkou »v, ve<<; (viz v příkladech
větu 6.!). —-U Plauta bývá ablativ s předložkou »exq na otázku
>>odkud?<<
u řeckých vlastních jmen měst; (ea: Ephesó : z Efesu,).
— Také na otázku »kam?<< bývá. u Plauta u řeckých jmen měst
někdy také akusativ

s předložkou >>in<<;
(in Ephesum, do Efesu). ——

Řecká. jména měst první deklinace, zakončená v nom. sing.
v >>-ě<<
(na př. Sinópé, genit. Sínópés),

tvoří lokál v >>ae<<(Sinópae,

v Sinope).
O vlastnich jmenech měst, která záležejí ze dvou slov, plati ——
jde—lio příslovečné určení místa na otázku >>kde? kam? odkud?<<—

táž pravidla jako o jednoduchých vlastních jmenech měst; taková
vlastní jména jsou na př.: Alba Langa, Carthágó Nova, Teánum
Apulum, Teánum Sid-icí'num;(Cartháginem Novamvenire, přijíti do
Nového Kartaga, do Kartageny; Teání Apuli habitáre, v Apulském
Teanu bydleti).

*

.? o z n a m k 5. 'TvaÍry">>Rómláé
: v Řimě<<,“»Coriňthž: fKoriítěq
jsou jen zdánlivě genitivy sing., neboť jsou to původně lokály sin
guláru (původní tvar byl Romů-i); toto lokální >>-ž<<
se udrželo ve

tvarech: »domi :

doma; humž :

na zemi; rúri (vedle ním) na

venkově<<a j. Tato koncovka spatřuje se v lokále vlastnich jmen

měst III. deklinace: »Carthágini (vedle Carthágine) :

Tžburisziburu;
daimonu;

Ánxwrž :

v Kartagu;

Troezěnizv Troizeně;Lacedaemoni: v Lake
v Anxuru<<. Když se koncové >>-ž<<
oslabilo v >>-e<<,

splynul lokál (též lokativ zvaný) s ablativem. A tak tvar »C'arthá
_qine<<
má. dvojí platnost: bud' je to pravý ablativ, pak znamená
>>zKartaga<<; nebo je to lokál (lokativ), pak znamená »v Kartagu<<.

V.
Nezřídka se chybuje v tom, že se zde uvedené vazba, platná
toliko pro vlastní jména měst a malých ostrovů, nesprávně uplat
ňuje í pro vlastní jména zemí, krajů a velkých ostrovů. U těchto
vlastních jmen na otázku >>kde? kam? odkud?<< vždy klaďte nále—
žitý pád s příslušnou předložkou; na př.:

»přijíti z Hispanie : ex Hispániá (země) venžre; od
stěhovati se do Gallie : in Galliam (země) děmžgráre;
poslati vojsko do Italie : exercitum in Italz'am (země)
mittere; Pompeius byl zavražděn v Egyptě :: Pompeius
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in Aegyptó interfectus est; přijíti na Sicilii : in Siciliam
(veliký ostrov) venžre; přepraviti, dopraviti vojsko z Asie
do Evropy : exercitum ex Asžá (díl světa) in Európa'm
tránsportáre; poslati syna do Řecka za účelemstudia :
filium studžórum causá in Graeciam mittere<<a j.
VI.
C v i č e n i:
1. Caesar á Geryoviá discédere
roluit. — 2. Erat & Gergoviá
děspectus in castra. ——3. Longě

1. Caesar chtěl odejiti od Ger
govie. — 2. Od Gergovie byla
vyhlídka na tábor. ——3. Daleko

ab Athénis; & Brundisió úsque
Rómam. —- 4. Bellum ad Muti

od Athén; od (: z okolí) Brun
dísia až do Říma. — 4. Válka

nam gerěbátur. ——5. Alexander

byla vedena u Mutiny. —-5. Ale
xander měl tábor u Issu. — [6.

apud Issum castra habuit. _
[6. Augustus Cilnium Maecena
tem cůnctis apud Rómam atque
Italiam praeposuit. (Tacitus.)]
--- 7. Marius ad Zamam pervěnit.
- 8. Rómam versus praficiscor.

Augustus učinil Cilnia Maecena
ta správcem všech věci v Římě

—--9.

ném to ostrově; (kde?) ; na slav

Rhodí,

in insula

clárá.

——

a v Italii.] ——7. Marius přišel
k Zamě. ——8. Táhnu směrem

k Římu. — 9. Na Rhodu, slav—

10. Rhodó, ex insula clárá. — 11.

ném ostrově

Rho-dum,in insulam cláram. _

Rhodu, slavného to ostrova; ze
slavného

Rhodu. ——10. Ze

ostrova

Rhodu. ——11.

Na Rhodos, slavný (to) ostrov;
(kam?); na slavný ostrov Rho
dos. —

jim zakázal k němu (t. j.
k Hannibalovi) přijíti. — 2.
Augustus, narozený v Nole,
kampanském (to) městě, po

1. Cum núntiátum esset
žn c_astra Poenórum, quae
erant ad Saguntum, lěgátós
Rómánórum in Hispániam
advěnžsse, Hannibal mísit
núntžum, qui eós ad sě ve
nžre vetáret. — 2. Augustus,
nátus Nólae, in oppidó Cam
páníae, mortuus cremátus

len nikoli v samém Římě na

in urbe žpsá) in foró, sed in

1. Když bylo oznámeno,
že do punského tábora, kte

rý byl rozbit (: byl) u Sa

gunta,

přišli do Hispanie

římští poslové, Hannibal po—

slal posla, aby (: který by)

smrti (:

zemřev) byl spá est nón (in) ipsá Roma (:
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foru, nýbrž na poli Marto ca-mpó Mártió. — 3. Hanni
vě. — 3. Hannibal ve dvou bal biduó et duábus noctibus
dnech a dvou nocích dorazil Hadrůmětum pervěnit, quod
do Hadrumeta, jež bylo oppidum & Zamá circiter
vzdáleno od Zamy asi tři
sta tisíc dvojkroků. — 4. trecenta milia passum abe
V Kartagu a Syrakusách rat. — 4. Carthágine et Sy
byli bohatí kupci. — 5. Mno rácůsis divitěs mercátórěs
ho lodníků přicházelo do emnt. — 5. Cartháginem et
Kartága a do Syrakus. — Syrácúsás multi nautae ve
6. Z Kartaga a Syrakus zbo uiěbant. ——
6. Carthágine et
ží bylo dováženo do všech Syrácůsis mercěs in omněs
zemí. — 7. Publius Vergilius tcrrás portábantur. — 7. P.
Maro, velmi slavný básník,
narodil se v Andech, kteráž Vergilius Maró nátus est
vesnice ležela v Přední Gal Andibus, qui vicus in Galliá
lii. Otec svého syna poslal Citerióre situs est. Andibus
z And do Mantuy, potom do pater filium Mantuam, pos
Říma; jinoch se z Říma teá Rómam misit; Rómá
vrátil na venkov. — 8. Byli adulěscěns mis revertit. —
jsme na Sicilii (: ostrov), 8. Fuimus in Siciliá, in Sar
v Sardinii (: ostrov), na diniá, in Corsicá, in Crětá,
Korsice (.—.:ostrov), na Kré i-nBritanniá. — 9. Massiliae,
tě (: ostrov) a v Britannii
: ostrov). — 9. V Massi Corinthi, Tarenti Graeci ha
lii, Korintě a v Tarentu by bitábant. — 10. P. Ovidius
dleli Řekové. — 10. Básník Násó pošta in oppidó Sul
Publius Ovidius Naso se na móne nátus est. — 11. Dě
rodil v městě Sulmoně'. — marátus, rěgis Tarquinii
11. Demaratus, otec krále pater, Corinthó Tarquiniós,
Tarquinia, utekl se z Ko in urbem Latinam cónfúgit.
rinta do Tarquinií, latinské — 12. Delphis clá'rissimum
ho to města. — 12. V Del
fech byla nejslavnější věš óráculum dei Apollinis fuit;
tírna boha Apollona; mnozí multi rěgěs máxima dóna
králové posílali převeliké Delphós mittěbant et mámi
dary do Del'f a [s] největší má aviditáte Apollinis re
dychtivostí očekávali [věš— spónsa Delphis exspectá
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tecké] odpovědi Apollinovy
z Delf. — 13. V městě Římě,
z města Athén, do města
Sulmony. — 14. Básník Ovi
dius poslal z Tom, v nichž
žil [jako] vyhnanec, do Ří
ma “mnoho dopisů. — 15.
V Alexandrii, jež jest v
Egyptě, byla slavná knihov
na. —

bant. — 13. In urbe Rómá,
0x urbe Athénis, žn oppidum
Sulmónem. — 14. Ovidius

poěta Tomis, ubi ( : in quó
oppidó) exsul vžvěbat, mul
tás epistulás Rómam mísit.
-—15. Alexandržae, quae est
urbs in Aegyptó, celebris
bíbliothěca fuit. —

53. HODINA.
Slovesa III. kogquace.
„_Stypnkgslgvgs:
Čtvrtá skupina:
Perfektum v »-uí<<.

313. coló, colere, colui, cultum, vzdělávati, ctíti;
a c c o l 6, am, accoluž, —, bydleti (při něčem);
cz' r (:u m 0 o l 6, ere, —, obývati kolem;
6 a:c o l 6, ere, excolui, excultum, vzdělávati, zušlechtiti;
i n c o 16, are, incolui, incultum, obývati, bydliti;

p 6 r c al 6, ere, percolui, percultum, vyzdobiti, poctiti;
p r a e c o l 6, ere, praecoluí, praecultum, ukvapeně ctíti;
re c o 16, ere, recolui, recultum, opět vzdělávati, obnoviti;

314. cónsuló, cónsulere, cónsuluž, cónsultum, raditi se, sta

rati se;

315. occuló, occulere, occuluž, occultum, skrýti, zatajiti;
316. 316, alere, aluž, altum (pozdější tvar alitum), živiti;
chovati ;
317. depsó, depsere, depsuí, depstum;
318.seró, serere, semi, sertum, spojovati, splétati;
c 6 n s e r 6, ere, cónserui, cónsertum, spojovati, splétati;
d č 8 e r 6, ere, děseruž, désertum, opouštěti;
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d i s s e r 6, ere, dLsserui, dissertum, vykládati, promlouvati;
e a:s e r 6, ere, exseruí, exsertum, vystrčiti, obnažiti;
%n s e r 6, ere, žnserui, insertum, vstrčiti, vložiti, vplétati;
in t e r s e r 6, ere, —-,—, vkládati, přidávati;
ě d i s s e r 6, ere, ědz'sseruí, ědissertum, vypravováním vyložiti,
zevrubně vypověděti;

319. texó, temere, texuž, textum, plésti, tkáti;
a.t t 6 ao6, are, attexuí, attextum, připlétati, připojovati;
c o n t e x 6, am, contewuž, contextum, splétati, spojovati;
d ě t e x 6, cre, dětexuí, dětextum, dotkávati, dokončiti;

[inter-„teamů; intertextus, protkaný;
in t 6 ao6, ere, intexui, intextum, vetkati;
o b t e a:6, ere, obtexuí, obtextum, tkaninou obtáhnouti; pokrýti;
p 6 r t e a:6, ere, pertexui, pertextum, dotkati, utkati;
p r a e t e a:6, ere, praetexui, praetextum, lemovati, vroubiti;
r ete a:6, ere, retexuí, retextum, rozplésti, rozpárati;
s u b t e a:6, am, subtexui, subtextum, zastřiti;

320. accumbó, accumbere, accubuž, accubitum, uléhati (ke
stolu při jídle) ;
c o n c u m b 6, ere, concubuí, concubitum, položiti se;
d ě (:u m b 6, ere, děcubui, —, uléhati, podléhati;
d i s o u m b 6, cm, discubui, discubitum, rozložiti se;
in 0 u m b 6, ere, incubui, incubitum, ulehnouti, naléhati, do

léhati;
o c c u m b 6, ere, occubuí, occubitum, padnouti,klesnouti mrtev;
p r 6 c u m b 6, ere, prócubui, p'rócubitum, chýliti se, kloniti se;
s u c c u m b 6, ere, succubuí, succubitum, podlehnouti;
r e c zam b 6, ere, recubuí, —, ulehnouti;

superincum
bó, ere, —, položitise (na něco);
321. gígnó, gžgnere, genuí, genitum, ploditi, roditi;
&n g i g n 6, ere, ingenui, ingenitwm, vroditi, vštípiti;

322. moló, molere, molu/i, molitum, mlíti;
323. pónó, pónere, posui, positum, klásti;

a n t 6 p 6 n 6, cre, anteposu'i, antepositum, předkládati;
a p p 6 n 6 (adpónó ), ere, a/pposuž, appositum, přikládati, při

stavovati;
c o m p 6 n 6, cre, composuí, compositum, skládati, sestavovati;
d č p 6 n 6, ere, děposui, děpositum, odkládati;
di s p 6 n 6, are, disposui, ďisposžtum, rozkládati, rozestavovati;
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e a:p 6 n 6, ere, exposui, expositum, vykládati; vyličiti;
im p 6 n 6, ere, imposui, impositum, vložiti, naložiti;
i n t e r p 6 n 6, ere, interposuí, interpositum, vložiti; nechati
uplynouti;
o p p 6 n 6, ere, opposui, oppositum, vystaviti, v šanc vydati;
p r a e p 6 n 6, ere, praeposuž, praepositum, postaviti v čelo;
p r 6 p 6 n 6, ere, próposui, própositum, (veřejně) vystavovati,
vykládati;

obdobně tvoří perf. &supinum:
circumpónere,

klástikolem;postpónere,

méněce

m'ti, nechávati stranou; repónere, zpět klásti, ukládati;
tránspónere, překládati; sěpónere, položiti stranou, odložiti;
suppónere, podložiti; superpónere, položiti (něco na. něco);
[superimpónere (bez perf. a sup.), položiti (něco navrch)];

324. vomó, vomere, vomuž, vomžtum, chrliti, soptiti;

či) o m 6, ere, ěvomuí, ěvomitum, vydáviti, vyvrhnouti;
re v o m 6, ere, revomui, _, zpět vyvrhnouti, vychrliti;

325. nectó, nectere, nemu/Z(též neasi), nexum, plésti, vázati;
a n n e c t 6, ere, annexui, annexum přivazovati;
c 6 n e c t 6, ere, cónexuí, cónexum, splétati, spojovati;
žn n e c t 6, ere, innexui, innexum, ovínouti;

internectó,

ere, —,—,spinati;

s u b n e c t 6, ere, subnexui, subnexum, vespod připnouti, pod

pásati;

326. pinsó, pinsere, viz čís. 236. (str. 559) !
327. compescó, compescere, compescuž, -—,držeti v mezích,

krotiti;

328. fremó, fremere, fremuž, —, hlučeti;

c o n f r e m 6, ere, confremui, —, vespolek hlučeti;
in f r e m 6, ere, infremu-i, —, zasupěti;

329. gemó, gemere, gemuž, —, sténati;
(:o n g e m 6, ere, congemuí, —, vzdychati;
a g 9 e m 6, ere, —, —, zalkati (k něčemu);
c i r o n m 9 e m 6, ere, —-, —, stenati (kolem něčeho);
in 9 emó, ere, —, _,__,vzdychati, stenati;

330.strepó, strepere, strepuí, —, hřmotiti;

a s t r e p 6 (adstrepó ), ere, astrepui, —, hlučně přisvědčovati;
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(*i 7“c n m s t r 0 p 6, ere, circumstrepui,

——-,hlučeti,

křičeti

(kolem něčeho);
i n 8 tr 6 p 6, ere, —, —, zaskřípati;
o b s t r 6 p ó, ere, obstrepui, ——,
šuměti, zvučeti;

331.tremó, tremere, tremui, —, třásti se;
žn tremó,

ere, —) —, chvěti se;

332. antecelló, antecellere, —, —, vynikati;
excelló, excellere, —, —, vynikati;
praecelló, praecellere, —, —, vynikati;
(za perfektum těchto tří sloves užívá se těchto perfekt: flórui,
ěmžnuí,praestití, m'gui); celsus, vzpřímený, vyvýšený, vy
soký, vznešený; p r a e c e l 1č n s, vynikající, výtečný; p r a e
c e l s u s, převysoký, velmi vysoký; e x 0 e l 1č n s, vznešený,
vynikající; 6 ao0 e ls u s, vyvýšený, vznešený.
%

|S!ovesa zdánlivě podobná tvarem. |
1.

cadó, cade're, cecidi, cásůrus, 3., padati,
oaedó, caedere, cecidi, caesum, 3., porážeti,
cědó, cědere, cessí, cessum, 3., ustupovati;
cůró, cúráre, mlrd/vi, cúrátum, 1., starati se;
curró, currere, cucurrž, cursum, 3., běžeti;
dícó, dicere, dixi, dictum, 3., řikati,
discó, discere, didici, — 3., učiti se;

figó, figere, fm, fíxum, 3., připevňovati, přibijeti,
fingó, fingere, finxi, fictum, 3., vytvářeti, vymýšleti;
iaoió, iacere, iéci, iactum, 3., házeti,
iaceó, žacére, iacuí, -—, 2., ležeti;

incědó, incédere, incessí, incessum, 3., kráčeti,
incendó, incenderc, incendi, incěnsum, 3., zapalovati;
paró, paráre, pará'vi, parátum, 1., připravovati,
páreó, párěre, párui, —, 2., poslouchati,
parió, parere, peperi, partum, 3., roditi, tvoř'iti;

seró, serere, serui, sertum, 3., splétati,
seró, serere, sěvi, satum, 3., siti.
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8. Mužského rodu (maskulina) jsou tato substantiva za
v nominativu singuláru
-ur
-ůr
končená
v genitivu singuláru
V -uris ' -ůris '
turtur, (turturis), m., hrdlička; wltur
(wlturis), m., sup;

[starši tvar volim-],

fůr, (fúris), m., zloděj, (I, 391).

*
9. Tato substantiva, zakončená
-ur

.

-01'lS

,

-ur

.

—ur1s

_

v nominativu singuláru
v genitivu singuláru

*

Jsou neutra:

ebur nitidum, (ehm-is), skvouci slonovlna; femur, (femoris nebo
!eminis), stehno, (I, 345); iecur [iocurL (iecoris, též iocineris),
Játra, (I, 345); róbur, (róboris), (I, 376);
fulgur, (fulguris), blesk, (I, 391): guttur, (guttu'ris), chřtán, hrdlo.

*

*

10. Mužského rodu (maskulina) jsou tato substantiva,
zakončená v nom. sing. v »-us< a »-ůs<:
lepus, (leporz's), m., zajíc, (I, 392);
más, (maria), m., myš, (I, 354);
tržpůs, (tripodis), m., třinožka.
%

11. Ženského rodu (feminina) jsou substantiva, zakonče
ná v nomin. Sing. v »-ůs< a »-us<<(viz 3. str. obálky 13. se

šitu):

iuventůs, (iuventútis), (I, 391); salús, (salútis), (I, 220); se
nectůs, (senectútis), (I, 315); servitůs, (ser—vitana),(I. 260); vi-rtús,
(virtútžs), (I, 203);
incůs, (žncúdz's), kovadlina; palais, (palůdis), bažina; subscús,
(subscúdis), svora;
tellús, (tellúris) , země;
pec-us, (pecudis), (II, 72).

v nominativu sing.
. .
.
v
v genitivu smg.
jsou řeckého původu a jsou neutra; na př.:
12. Substantiva, zakončená

-a
-atis

aem'gma, (aenigmat-is), hádanka; poéma, (poématis), báseň.

Neutra jsou tato nesklonná substantiva:
gummi, guma.; sinápi, hořčice; [tato substantiva maji vedlejší
tvar sklonný: gummis, (gummis nebo gummeos); sinazn's,(simpisn.

| IV. deklinace. |
Ke čtvrté deklinaci náležejí substantiva, která se končí
v nominativu singuláru
-us & -ů
v genitivu singuláru
v -ůs
-ůs
1. Substantiva čtvrté deklinace, zakončená v nomin.
sing. v »-us<, jsou většinou maskulina; jen několik málo
substantiv náleží k odchylkám, jež jsou feminina.

Příkladymaskulin:
aditus; adspectus (I, 315); adventus (I, 372); arcus (I, 303);
artus (I, 303); auditus (I, 315); cantus (I, 285); cásus (I, 285);
cónspectus (I, 372); currus (I, 276); cursus (I, 285); equitátus (I,
276); ěventus (I, 285); exercitus (I, 276); exit-us (I, 373); fluctus
(I, 391); frúctus (I. 285); gemitus (I, 407); gradus (I, 402): gu
státus (I, 315); ictus (I, 373); impetus (I, 285); interitus (I, 285);
lacus (I, 295); latrátus (I, 462); lůctus (I, 462); magistrátus (I,
315); metus (I, 276); mótus (I, 286); odórátus (I, 315); partus
(I, 303); passus (II, 155); peditátus (I, 276); portus (I, 286);
principátus (I, 501); receptus (I, 409); reditus (I, 375); saltus (I,
286); senátus (I, 409); sěnsus (I, 315); som'tus (I, 315); specus
(I, 303); strepitus (I, 464); successus; tdctus (I, 315); tránsitus
(I, 445); tumultus (I, 377); asus (I, 286); věnátus (I, 420); versus
(I, 377); vísus (I, 315); vultus (I, 377).
\
Sbirka „Světové řeči v 1000 slovech“ vychází dvanáctkrát do roka. Nakladatel a vy—
davatel Zemědělské knihkupectví A. Neubert v Praze. Hybernská 12. Tiskne Tempo
Praze. — V Praze dne 15. února 1939. — Předplatné na 6 sešitů K se.—.
na. 10 sešitů K 40.— i s poštovným. Odebírání lze zrušíti jen písemně. Reklamace
nedošlých sešitů se vyřizují ien do 14 dnů 00 vyjití následujícího sešitu. Novinová
sazba povolena ředitelstvím pošt a telegrafů v Praze pod, číslem 27.761/7-1927.
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NAKLADATEL A. NEUBERT V PRAZE

Opakování : latinské mluvnice.
| IV. deklinace. — (Dokončení.) |

Jiné příklady maskulin IV. deklinace.
advolátus, přílet; aestus, žár, vedro; ambitus, obcházení; ample
mus, objetí; apparatus, příprava; aquaeductus, vodovod; aspectus,
pohled; census, odhad majetku; coeptus, počátek; coetus, schůze,
shromážděni; comitdtus, průvod; complexus, objetí, náruč; cón'átus,
pokus, podnik; concursus, sběh; consensus, souhlas; cónsulátus,
hodnost, úřad konsula; conventus, schůze; & j.
'

*

2. Ženského rodu (feminina) jsou:

_

acus (I, 291); domus (I, 291); Idůs (I, 291); manus (I, 291);
pinus (I, 291); particus (I, 291); quercus (I, 291); Quinquátrůs (I,
292); tribus (I, 292);
'
jména ženských osob: anus (I, 291); nums (I, 291); socrus
(I, 292).

*

'3. Substantiva čtvrté deklinace—zakončená
v nominativu singuláru
-ů
v genitivu singuláru
-ůs , Jsou vesměs stredmho

rodu (neutra) .

Příklady podstatných jmen středního rodu

dy neuter):

_

(p ř i k 1a.

coma, (comús), (I, 277); gelů, (gelús), (I, 277); genů (gentis),
(I, 277); 176017.,
(pecůs), (I, 303); vera, (verůs), (I, 277).

*

4. Některé zvláštnosti:
tonitrus, (tonitrůs), m., hrom; v plurálu jest dvojí tvar: tonitrús,
m., vedle toho: tonitrua, n.; (gen. pl.:) tonitruum; (dat. pl.:) tonitri—
bus;
mopressus, f., cypřiš; (gen. sing.:) cupressi (podle 2. deklinace),
též owpressůs (podle 4. deklinace); (abl. sing.:) cupressú;
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53. HODINA.

— (DOKONCEND

| Doplňkové participium. |
Participium bývá. ve větě přívlastkem nebo doplňkem.
Participiem doplňkovým se přísudek bud' doplňuje nebo určuje.

Vlastní doplňkové

participiumpředmětné,jež doplňuje

přísudek, stává u některých sloves znamenajících smyslové vní
mání1 (verba, sentiendi, viz II., str. 235), jestliže jde o přímé
vnímání pozorovaného děje; nejde-li o p ř i m é vnímání děje, klade
se vazba infinitivní (akus. s inf.). Vysvětlete toto pravidlo na
prvních dvou z uvedených příkladů!

Audivi sorórem tuam pulcherri
mě oanentem. —

Slyšel jsem tvou sestru velmi
krásně (zpívajícíz) zpívati. ——
(Výklad: Na vlastní uši jsem
ji slyšel zpívati.)

Audivi sorórem tuam pulcherri
mě canere. —

——

Slyšel jsem, že tvá. sestra velmi
krásně zpívá. ——(Výklad: Vím

z doslechu, že tvá. sestra zpi
vá.) —
1 audió, slyším; videá, vidim; cónspició, spatřují; cógnóscó, po
znávám, slyším; animadvertó, spatřují, pozoruji.
_
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Hospes Lacedaemone adulěscen

Host viděl v Lakedaimonu jino

chy zapasící (:

tés certantěs vidit. _—

zápasiti). —

(Výklad : Viděl na

vlastní

oči.) —

Aristíděs animadvertít que'ndam
scribentem, ut patria penerě
tur. —

Aristides spatřil kohosi píšícího

(=psati), aby (Aristides) byl

vyobcován z vlasti. — (Vý
klad: Spatřil na vlastní oči.)
Vlastní doplňkové participium předmětné stává též u sloves

»fació, indúcó<<, znamenají-li

>>líčim,uvádím<< (o spisovateli).
Xenophón facit Sócratem dispu Xenofon líčí Sokrata rozmlouva—

tantem. _
Multi poětae deós indúxěrunt
furentěs. —

jiciho (an rozmlouvá).
Mnozí básníci vylíčili bohy zu
řící (jak zuří).

Doplňkové participium, jímž se sloveso určuje, může státi při
většině sloves; protože lze v češtině toto participum rozvésti vedlejší
větou přislovečnou, říkáme mu též »příslovečnéx participium. Toto
participium lze do češtiny přeložiti několikerým způsobem, na př.:
a) českým přechodníkem,
b) českou vedlejší větou příslovečnou, & to buď časovou, bud'
důvodovou, bud' podmínkovou, bud' přípustkovou,
c) českým předložkovým pádem,
d) českým příslovcem,
e) různými obraty.
Smysl věty a duch českého jazyka rozhodne, pro který z uvede
ných způsobů překladu se rozhodnete.
Píató scriběns mortuus est. —— Platón zemřel: a) píše, b) když
psal, a) při psaní.

Dionýsius tyrannus Syrácúsís ox
pulsus Corinthi puerós docě
bat. —

——

Tyran Dionysius —
a) byv vypuzen ze Syrakus,
b) když byl vypuzen ze S.,
0) po svém vypuzení ze S. _—

Flěns óró. — (65. úloha, 23. vě

ta.)
I-nterdiú stellás nón cónspícimus
lace obscůrátás.

——

vyučoval v Korintě děti.
Prosim: a) pláče, b) s pláčem,
c) plačky.
Ve dne nevidíme hvězdy: a) slu
nečním světlem zakryté, b)
protože jsou slunečním světlem
zakryty. —
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Quis potest mortem metuěns esse
nóu miser? ——

Kdo může
a) boje se smrti, b) boji-li se

smrtí,
býti šťasten?

Ut oculus,

sic animus

viděns alia cernit. —

se" nóu

——

Jako oko, tak duch ——

a) sebe nevida, b) ačkoli sebe
nevidi, —
jiné věci pozoruje.

——

| 65. úloha. — Přeložtedo češtiny!_ Viz.str. 718!Q
1. Boni iuveněs seuectútem semper coluěrunt colentque.
— 2. Utiuam vóbis et patriae vestrae melius cónsuluissětis!
——
3. Dux, ně militěs animós děmittereut, vulnera sibi iu
flicta occuluit. — l;. Ciceró Catilinae audáciam atque arro
gantiam aluisset, si dissolútus fuisset. — 5. Děseruěrunt
nós socii, á quibus uós adiůtum iri || spěráverámus. — 6.
Antiquis temporibus uóbilěs mátróuae iuduěbant vestem,
quam ipsae texuerant. — 7. Terque quaterque beáti sunt,
qui ante óra patrum pró patria mortem occubuěrunt; mag
ná laude dignus erit, qui pró patriá pugnáns mortem occu
buerit.
8. Nátúra nihil sine maguis causis genuit. — 9.
Tróiáui apud Tiberim prOpe validam quercum, quam pro
avus Dardanus sěverat, castra posuěrunt. — 10. Annó
LXXIX (: unděoctógěsimó) p. Chr. u. Vesuvii ěruptióne
tóta regió circum hunc moutem teuebris děnsis occulta
(est) et longe"látěque cineribus ac Zapidibuscónstráta est;
móns tremuit et flammás ěvomuit; tum tria oppida obruta
sunt. — 11. Imperator sěditióuem exercitús verbó iinó
compescuit. — 12. Tóta Gallia árděbat, cum post tot contu
měliás in Rómánórum dicióuem redácta esset et superior
eius glória rei militáris exstincta esset. — 13. Oppidum
cum expugnátum esset, clámóribus plórautium strepuit;
fremuěrunt viri, gemuěrunt mulierěs et pueri. ——
14. Cice

rónem, cum pró Milóne reó dicere inciperet, omnibus artu
bus tremuisse memoriae tráditum est. — 15. Rómánós
epistulás cotidiánis verbis texuisse cónstat. — 16. M( árcus)
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Porcius Cató utilissimós librós composuit, qui etiam &
M( árcó) Tullió Ciceróne saepe volúti sunt. — 17. Cató riiri
sevěrá maio'rum discipliná altus illis virtzitibus imbůtus
est, quás tótá vitá nón exuit, parsimóniá, patientiá labó
rum, industriá, abstinentiá. — 18. Cató in núllo' periculó
officium suum děseruit. — 19. Cató senex litteris Graecis
studiósissimě incubuit. — 20. Cató iam adulěscěns sědecim
annórum belló Púnicó secundó manum cum hoste cónseruit
et fortissimum militem sě praebuit. — 21. Antiquós Ger
mánós máximě deum Mercurium coluisse lěgimus. — 22.
Nu'lla gěns Graeca neque umquam lěgěs mutávit neque
bellum indixit neque colóniam dědůxit, nisi Apollinem cón
suluerat; etiam Rómáni in rébus dubiis saepe Apollinis
óráculum Delphis cónsuluěrunt. Á Tarquinió Superbó, qui
somnió horribili perterritus erat, lěgáti Delphós missi sunt
Apollinem dě eá ré cónsultum. — 23. Germáni aciem carris
circumdeděrunt, ně qua spěs in fugá relinquerětur; eó
mulierěs imposuěrunt, quae flentěs (viz str. 674) órábant,
ně sě in servitiitem Rómánis tráderent. — 24. Cum animus
meus paulum ě negótiis requiěverit, ad tě advolábó et spěró
mě in tuo"amóre conquiětůrum (esse) omněsque cúrás dě
positůrum esse. — 25. Cum ingenium tuum litteris artibus
que excultum erit, et tibi et aliis próderis. —
(Slovnik k této úloze viz na str. 735 v 16. sešitěl)

66. úloha. — Přeložte do češtiny! — (Viz str. 719!) ]
1. Praeceptor animós puerórum excoluit, corpora exer
ouit, mórěs ěmendávit. — 2. Cum pugna Marathónia in
porticů Athénárum celeberrimá děpingerětur, Miltiadis
imágó in numeró decem ducum prima posita est. — 3. Mi
litěs vimina contexuěrunt, ut vineás iis tegerent. — 4.
M(árcum) Tullium Cicerónem praeclárós locós antiquórum
poětcirumlibris suis inseruisse cónstat.—5.Ducem hostium,
cum militěs nostrós petivisset, fortuna děseruit, nam in
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proelió multis tělis vulnerátus und cum militibus suis mor
tem occubuit. — 6. Únius viri, Themistoclis, prúdentiá
Graeoia liberáta est Európaeque succubuit Asia. — 7. In
epistulis saepe laeta tristibus intexta sunt. — 8. Quid est
patria? Locus, ubi genití et ěduoáti et culti' sumus. — 9.
Animus regit corpus, cui praepositus est. — 10. Filiae
Aristidis, qui in summá paupertáte (dě 'vitá) děoesserat,
sůmptii públioó altae sunt. — 11. Alexandrum Magnum
vitiis eórum, quós armis suběgerat, succubuisse cónstat. —
12. Si tě fortuna děseruerit, etiam multi amici tě děserent;
qui tě in rěbus adversis děseruěrunt, nunquam fvěriamici
fuěrunt. — 13. Cui nón locus ille, ubi altus et ěduodtus
est, semper cárissimus est? — 14. In qua statióne positus
eris, maně! — 15. Viotis tributum impositum est. — 16.
Aetáte aurea omnia genuit ipsa terra; nunc věró terra
gignit tantum ea, quae hominěs sěvěrunt. — 17. Nisi
Carthdginiěnsěs Hannibalem děseruissent, hic Rómánórum
viribus nón succubuisset. — 18. Viri fortěs semper mortem
servituti anteposuěrunt. — 19. Pisistratum tyrannum H0
měri carmina anteá cónfusa sic disposuisse, ut nunc habě
mus, memoriá próditum est. — 20. Dux cum sě děsertum
esse viděret, dě omnibus rěbus děspěrávit. — 21. Sóoratěs
suprěmó vitae diě multa dě immortálitáte animi disseruit.
——
22. Samum insulam Iunó postposuit Carthágini, quam
sědem sibi oárissimam dělěgerat. — 23. Omnibus animati
bus á náturá ingenitus est amor sui. — 24. Fráter mihi
dixit Lúoium, únioum amicum tuum, qui adhiic fidus sooius
tuus erat in rěbus seoundis et adversis, in morbó periouwsó
tě děseruisse. — 25. »Mola salsa<<apud Rómánós vocábátur
fár tóstum, molitum, sale sparsum, quod sacerdós victimis
inspergěbat, antequam caederentur. —
(Slovnik k této úloze viz na. str. 735 V 16. sešitěE)

*
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54. HODINA.
SlovesaIII. koqjggÉ9;___
ĚÉupnice sloves.
Pátá. skupina:
Reduplikované perfektum.

333.bibó, bibere, bibž, (pótum ), píti; (supinové tvary se
nahrazují slovasem potáre);
c o m b fi.b 6, cre, combibi, -—, vpíti, vssáti;
a. d.bí. b 6, am, adbibí, —, připíti;
ě b 12b 6, am, éb'ibí, —-, vypití;

i.m. b 1'.b 6, ere, imbibí, —, vpijeti, vssáti;
p 3 r b i b 6, ere, perbz'bi, —, vpíti, vssáti;
p r a e b %b 6, ere, praebibž, —, připíjeti;

334. discó, discere, didici, —, učiti se;
a d d i s c 6, ere, addidicž, —, přiučovatí se;
o o n d i s c 6, ere, condždicí, — pečlivě se naučití;
d é di s c 6, ere, dédidici, —, .odnaučovati se, odvykati;

ědis có, ere, ědidicí, —, učiti se nazpamět;
p 6 r d i s c 6, ere, perdidicí, -—, důkladně se naučiti;
p r a e d i s c 6, ere, praedidici, —, napřed se učiti;

335.poscó, poscere, poposci, —, žádati; (supinové tvary se

nahrazují slovesem postuláre);

a.p p o s c 6, ere, —, —, nad to žádati;
d č p o s c 6, ere, děpoposcž, —, důrazně žádati;
e a:p o s c 6, ere, expoposci, —, vyžadovati;
r e p o s c 6, ere, —, —, zpět žádati;

336.canó, cane're, cecžnž,—, zpívati, hráti, pískati; (tvary
supinové se nahrazují slovesem cantáre);

(:o n c i n 6, ere, concinui, (concentum), společně zpívati; sou

o 0 až n 6, cre, occinui, (occecini), _,

hlasiti:
výstražné zpívati,

krákati;

p r a e ci n 6, ere, prace—ímá,hráti, hudbou doprovázeti;
r e c i n 6, cm, —, —, ozývati se, zníti;
s u a až n 6, ere, —, --—, přizvukovati, doprovázeti (nižším
hlasem) ;
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337. cadó, cadere, cecidž, —, cásůrus, padnouti ;
a c c i d 6, cre, accidi, —, připadati, přiházeti se;
a 0 až di t, cre, accid-it, stává se, přiházi se;
o o n ci d 6, ere, concidž, —, klesnouti, padnouti;
(1č 0 i d 6, am, děcidi, —, spadnouti;
e :: ci d 6, ere, excidi, —, vypadnouti, spadnouti;
in ci d 6, cre, incidí, —, dopadnouti;

in t e r c i d 6, ere, interddi, —, zahynouti;
o c c i d 6, cm, occidí, — occásúrus, zapadati;
p r 6 c i d 6, cre, prócidž, —, spadnouti;
r e ci d 6, cm, recidí, —, recásúrus, zpět padnouti; připadnouti;
s u c c i d 6, are, succi z, —, klesnouti;

338. caedó, caedere, ceaidí, caesum, tlouci, bíti, porážeti;
a b s c i d 6, ere, abscidí, abscisum, přeřiznouti, odděliti;
(:i r o u m 0 i d 6, 676, circumcidí, circumcisum, ořezavati, ose

kávati;

c o n c i d o, ere, concidi, concisum, porubati, zbiti, pobiti;
d č 0 i d 6, cre, děcídi, děcísum, utíti; rozhodnouti; vyrovnati se;
3 a:c i d 6, cre, excidí, excisum, vytesati, vysekati;
i n c i d 6, ere, incidž, incísum, vřezati, vrýti;
:“n t e r c i d 6, ere, intercídi, žntercisum, protíti, přeřiznouti;
o c c i d 6, cre, occídi, occísum, zabiti, usmrtiti;
p r a e c i d 6, ere, praecidí, praecisum, přetíti;
r e c i d 6, cre, recidí, recisum, odříznouti;
s u c c i d 6, cre, succidi, succisum, podtíti;

339.falló, fallere, fefellž, —, (tvary supinové se nahrazují
slovesem děcipió, děcipere, viz číslo 361.), klamu,
podvádím; falsus, Oklamaný, klamný, nepravdivý;
fa lli t m ě, fefellit mé, jest mne tajno, jest mi neznámo;
r e ] e l l 6, ere, refem, —, vyvrátiti;

340.parcó, parcere, pepercž, —, parsůrus, (tvary supinové
se nahrazují slovesem temperáre; starolatin. perf.
pars'í) , šetřiti;
341. pendó, pendere, pependž, pěnsum, vážiti, platiti;
a p p 6 n d 6, cm, appendí, appěnsum, přivažovati, odvažovati;
d č p 6 n d 6, am, děpendí, děpěnsum, odvažovati, (za)platiti;
e x 1)e n d 6, cre, expendí, expěnsum, vypláceti; zkoumati;
%m 1)e n d 6, cre, impendí, impěnsum, vynakládati;
1)e r 1)e n d 6, ere, pav-pandí, perpénsum, oceniti; hodnotiti;
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r 6 p 6 n d 6, ere, rependi, repěnsum, odvážiti, vyplatiti;
s u s 1)e n d 6, 616, suspendí, suspěnsum, pověsiti;

342. tendó, tendere, tetendž, tentum (někdy těnsum) , napí

nati;

a t t e n d 6, ere, attendi, attentum, napinati mysl, dávati pozor;
c o n t e n d 6, ere, contendi, contentum, usilovati, zápasiti;
d ě t e n d 6, am, (dětendi), děténsum, stahovati, skládati;
d i s t e n d 6, ere, distendi, distentum (zřídka.distěnsum), roz
pinati, roztahovati;
6 avt e n d 6, am, extendi, ewtentum i extěnsum, rozpinati, roz
šiřovati;
i n t e n d 6, cre, intend/í, intentum, napnouti, namiřiti;
o b t e n d 6, am, obtendi, obtentum, rozestřiti, napnouti;
o s t e n d 6, ere, ostendi, ostentum i ostěnsum, ukazovati;
p 3 r t e n d 6, ere, pertendi, pertentum i pertěnsum, směřovati,
spěchati;
p o r te n d 6, ere, portendi,portentum, předpovídati, ohlašovati;

p r a e t e n d 6, em, praetendi, praetentum, napřahati, roze
stirati;
p r 6 t e n d 6, cm, prótendž, prótentum, napřahati, nastavovati;
r e t e n d 6, cre, retendi, retentum, povoliti, popustiti;

343.tundó, tundere, tutudi, tůsum a tůnsum, tlouci, bíti;
(:o n t u n d 6, 676, co'ntudi, oontúsum, stlouci, drtiti;
e a:t u n d 6, ere, extud'i, extúsum, vytepati, vypuditi;

o btundó,

ere, obtuáí, obtúnsum & obtúsum, rozbití; obtě

žovati;
p e r t u n d 6, ere, pertudi, pertúsum, proraziti, provrtati;
r e t u n d 6, ere, rettudi, retúsum, otupovati;

344. curró, currere, cucurrž, cursum, “běžeti;
a c c u r r 6, accurrere, accucurri i accurrí, accursum, přibíhati;
c o n c u r r 6, concurrere, concurri (zřídka concucurri), sbi
hati se;
d č o u r r 6, děcurrere, děcurri _i děcucurri, děcursum, se
běhnouti (dolů) ;
(zřídka. disaucurrí) , discar
sum, rozběhnouti se;
a a:c u r r 6, excurrere, excucurri (excurrí, excursum, vybihati;
%n c u r r 6, incurrere, incurri (zřídka incucurri), incursum,
vbihati, vpadnouti;

d i s o u Tr 6, discurrere, discurrí,
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i n t e r 0 u 7“r 6, intercurrere, interwrrí,

(intercursum ), Vbě'h
nouti (mezi něco);
o c c u r r 6, occurrere, occurri (occucurri), occursum, běžet!
vstříc;
p 6 r o u Tr 6, percurrere, percucurrí (percurri ), percursum,
probihati;
p r a e c u Tr 6, praecurrere, praecucurri (praecurrí), prae
cursum, předbíhati;
;) r 6 c u r r 6, prócurrere, prócucurri (prócurrí), próoursum,
vybihati;
r e c u r r 6, recurrere, reourrí, recursum, běžeti zpět, vrátiti se;
s u c c u r r 6, succurrere, succurrí, succursum, spěchati na.
pomoc;
t r (i n s o u r r 6, trámcurrere, tránscurrí,tránscursum, přeběh
nouti, proběhnouti;

345.pelló, pellere, papali, pulsum, puditi, hnáti; tepati,
tlouci;
a p p 3 l l 6, appellem, appulí, appulsum, přiháněti; přistávati;
c o m p e l l 6, cre, compulí, compulsum, sháněti, zaháněti;
(1č p 6 l l 6, cre, děpulí, děpulsum, zaháněti;
dz' s p 6 l l 6, ere, dispuli, dispulsum, rozháněti;
e a:p 6 l l 6, ere, expuli, expulsum, vyháněti;
im 1)e l l 6, ere, impuli, impulsum, poháněti, pobádati;
p 9 r p e l l 6, ere, perpuli, perpulsum, dohnati, přiměti;
p r 6 p 6 1l 6, cre, própulí, própulsum, popoháněti;
r 6 p e l l 6, ere, reppulí, repulsum, zahnati;

346.tangó, tangere, tetžgi, táctum, dotýkati se;

a t ti n g 6, ere, attigi, attáctum, dotýkati se;
o o n tin g 6, ere, contigi, contáctum, dotýkati se, stýkati se,
přiléhati;
c o n t i n g 1“t, cre, contigit, _, stává. se, přiházi se;
o b t i n g 6, cre, obtigí, —, dostati se, připadnouti;
o b t i n 9 i t, cre, obtigit, —, stává. se, přiházi se;
p e r t i n g 6, ere, —, —, dosahovati, sahati;

347.pangó, pangere, pepžgi, páctum, (pangó ::pacž'scor ),
uzavírati smlouvu, vyjednati, vymíniti si, smluviti;
pangó, pangere, pana/ň,panctum, zatloukati; (písem
ně) skládati;
pangó, panyere, pěgž, páctum, připevniti; viz čís. 284,
'

str. 583;
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348. pungó, pungere, pupugí, půnctum, píchati, bodati;
c o m 1)u n g 6, am, compunxi, compunctum, popichati;
i n t e r p u n g 6, ere, interpumví, interpunctum, oddělovati
slova.;

r e 1)u n g 6, ere, _, _, opět bodati, popichovati;

349. sistó, sistere, státi (zřídka stet'í), statum, postaviti,

zastaviti;

a b s i s t 6, ere, abstiti, -—,odstupovati;
a s s i s t 6, ere, astití i adstiti, -—,přistupovati;
c i r o u m s i s t 6, ere, circumstetí, —, obstoupiti;
c 6 n s i s t 6, cm, cónstití, —, postavovati se, zastavovati se;
d é s i s t 6, ere, děstiti, —, odstupovati, ustávati;
e a:s i s t 6, ere, exstiti, —, povstávati, vznikati;

in sis t 6, ere, institi, —, postaviti se, stanouti;
o b sis t 6, 676, obstiti, —, postaviti se na odpor, protiviti se;
p 6 r s i s t 6, ere, perstiti, —, tvrdošíjně vytrvávati, setrvávati;
r e s i s t 6, ere, restiti, —, zastaviti se, stanouti;
s u b s i s t 6, are, substití, —, zastaviti se, stanouti; zůstávati;

_—

parió (viz číslo 373!);
crědó (Viz číslo 44, str. 431!);
abdó (viz číslo 41, str. 431!);
addó (viz číslo 42, str. 431!);
condó (viz číslo 43, str. 431!);
dědó (Viz číslo 45, str. 431!);
ědó (viz číslo 46, str. 431!);
perdó (viz číslo 50, str. 431!);
pródó (Viz číslo 47, str. 431!);
reddó (viz číslo 48, str. 431!);

_ trádó (viz číslo 49, str. 431!);
__ věndó (viz číslo 51, str. 431!);
350. abscondó, ere, abscondi (zřídka abscondidž), abscondi

tum, ukrýti, zatajiti ;
351. recondó, ere, recondidi, reconditum, uložiti, skrýti;
352. concrědó, ere, concrědidi, concrěditum, svěřiti;
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353. dídó, ere, dždidi, didžtum, rozdělovati, šířiti;
354. indó, cre, indidž, žndžtum, vložiti, dáti;
355. obdó, cre, obdidi, obdžtum, postaviti proti; zastrčiti;
356. děperdó, cre, děperdidž, děperditum, zničiti; pozbýti;
357. disperdó, cre, disperdidž, disperdžtum, zničiti, zkaziti;
358. subdó, cre, subdždž, subditum, podložiti, podstrčiti;
359.superaddó, cre, superaddidi, superadditum, nahoře,

svrchu přidati;

360. dívěndó, cre, džvěndždž, džvěnditum, rOZprodávati.

| Perfectum gnómicmn. |

Latiník rád užívá perfekta v poučkách, v příslovích
a v přirovnáních o ději, který se stává nebo se může státi
v k t e r é k o 1i době; zkušenost z minulosti je tím zobec
něna. Toto perfektum se v mluvnicích nazývá »perfectum
gnómicum<<,gnómické perfektum. — (Gnómy sluly u Řeků
jadrné mravní průpovědi ve stručné formě.)
V češtině klademe v tom případě někdy minulý čas slo
vesa (na př.: »Jak nabyl, tak pozbyl<<),častěji však pré

sens dokonavých

sloves.

Ve dvou zde uvedených příkladech (též v 7. a 17. větě
68. úlohy) pozorujte, jak tu jest perfectum gnómicum pře
loženo do češtiny.

Omne tulit punctum, qui
miscuit útile dulcž. —

Velutž qui anguem pressit.—

[Odnese všechny hlasy :]
získá si obecnou přízeň,
kdo smísí užitečné s pří
jemným. —
Jako ten, kdo šlápne na
hada.——

O jiných druzích perfekta jest pověděno na str. 293 a násl.
(7 sešit).
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| 67.

úloha.

— Přeložte do češtiny! ——
(Viz str. 721!)

1. Dárěus cum in fuga aquam turbidam bibisset, ne
gáfvit || sě umquam bibisse iucundžus; nunquam videlicet
sitiěns biberat. — 2. Semper ii contemnentur, qui nihil
didicěrunt. — 3. Addžscunt iufveněs, quod cociněrunt seněs.
— 4. G'úr gladžum ab amicó poposcistí ? — 5. Caesarem ab
Helvětižs pácem petentibus obsiděs poposcisse lěgimus. —
6. Rómáni Hannibalem á Cartháginiěnsžbus expoposcěrunt,
ut eum occiderent. — 7. Epaminóndás fždibus praeclárě
cecinit. — 8. Hostěs, cum tuba cecinisset, in campum
děscenděrunt. —
9. Apis sitiěns in fontem ceciditl, sed á columbá serváta
est. — 10. Alexander Magnus Gordz'žnódós žn sěmet ipsós
implicátós gladió cecídit. — 11. In pugná apud Cannás
ceciděrunt quadrágintá quinque milia peditum et duo mžlia
septžngenti equitěs Rómáni, inter hós octógintá virž órdinis
senátorů. — 12. Socžž Ulžacisbověs Sólis cecíděrunt, quam

ob rem žn calamitátem inciděrunt. — 13. Cecidit arbor
caesa. caděnsque cecidit virum caedentem. — 14. Dux nun
tiám't militěs fort-iter pugnantěs cecidisse. — 15. Lignátó
rěs in silná arborěs cecíděrunt; arborěs magnó cum sonitů
ceciděrunt. — 16. Paene cecidí; cavě, ně cadás. — 17. Pas
sžm arborěs caesae žacent. — 18. Quercum vel firmissimam
multis žctibus caesam esse scítóte! —
19. Uterque eónsul Rómánus in proelžó occidit. — 20. M5
nós, rěa: C'rětae žnsulae, Athěnžěnsžbus victžs praescržpse
rat, ut Minótauró septem iuveněs totidemque virgžněs
praedam mžtterent; Theseus, regis Athěnžěns'ium ňlius,
fžló Ariadněs, filiae Mžnóis, ductus Athéniěnsěs periculó
liberáv'it, cum Mžnótaurum occídisset. — 21. Lacedaemom'i
Ágz'mrěgem, quod nunquam anteá apud eós acciderat, occi
1 Rozlišujte výslovnosti tvary s krátkou slabikou »-ci-<<(ze slo
vesa >>cadó<<)a. s dlouhou slabikou

>>-cí-<<(ze slovesa

»caedó<<); na

př.: >>cecidit<<(: padl), »cecidit<< (vyslovz ce-ci-dyt) (: zabil);
»cecidérunt<< (: padli), »cecidérunt<< (vyslovz ce-ci-dé-runt) (:
zabili) & j.
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děrunt. — 22. Nóndum omnium džěrum sól occidit. — 23.

Imperátor magnum hostium numerum occidit atque omněs
armžs exuit. — 24. Cum sol occidisset, nůbila caelum
septentrióněs versus obnůpsěrunt,—25. Tarquinius Pržscus
á ňližs Ancž Márciž, quós rěgnó priváverat, occisus est. —
26. M(árcum) Tullžum Cicerónem, sexágintá trěs annós
nátum, in hortó Formiánž sui á sžcáriis occísum esse
cónstat. — 27. Multae Persárum návěs apud Salamina occi
děrunt. — 28. Hérodotus memoriae pródždit trecentós La
cedaemoniós ad únum omněs in Thermopylis occísós esse.
— 29. In pugná ad ZacumTrasumennum commissá quinde
cim mžlžaRómánórum caesa sunt; decem muža per omnem
Etrúriam diversis itineržbus Rómam petžěrunt (= petžvě
runt ). ——
30. Cum dua: fortžter pugnáns žn aciě concidisset,
comžtěs eius ab hostibus concisi' sunt. —
(Slovnik k této úloze viz na str. 735 V 16. sešitě!)

róS. úloha. _ Přeložtedolatiny! _- (Vizstr. 722!)
1. Římané vzdali dik bohům a bohynim [s] rozpiatýma (pandere)
rukama. — 2. Proč jsi ty, který jsi všechny napomenul (per/.),
sám o sebe nepečoval (cavěre, pf.) ? ——3. Když pocestný uviděl
V kterési chyši světlo, ihned si pospišil. -—4. Věříme, že Bůh naplnil
svět všelikým dobrem (bona, n. pl.) a nepřičinil (admiscére) pra
žádného zla. — 5. Rozštipali jsme (findere) strom, abychom roz

štípaný [strom] spálili (combúrere). -—6. Kdy strhli (rescindere)
občané část hradeb vašeho města? — 1, Neusměje se (perf. gnom.,
viz str. 683) vždy štěstěna na odvážného

(v lat. dat.). -— 8. Koli—

krát již tobě, Katilino, byla vykroucena (extorquěre) z tvých rukou
tahle dýka, kterou jsi si přichystal (paráre) k zavražděni jednoho
každého z nás? (Z Ciceronovy I. řeči proti Katilinovi.) ——
9. Když

naši [vojáci] přemohli spojence nepřátel, porazili na hlavu také
vojsko nepřátel a vtrhli (irrumpere) do jejich města. ——
10, Mnozí
se v mládí přílišné oddali (žndulgěre) náruživostem; vězte, že ti
v stáři budou sžíráni (morděre) bolestmi. —- 11. Nejevi se (sě
praeběre) vždy vděčnou kočka, kterou jsi pohladil (mulcěre). — 12.

Četli jsme, že dcery tyrana Dionysia střihaly (tonděre) otcův vous
&vlas. ——
13. Tři sta Fabiů požádalo (petere) senát, aby jim (: sibi)
bylo dovoleno (licet) vésti válku proti Vejským. ——14. Polyfémos
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—

vymrštil (torquěre) ohromný balvan na Ulixovu (Odysseovu) loď.—
15.' Proč jsi, hochu, neodpověděl na (ad) to, nač jsi byl otázán
(plqupf.) ? Budeš-li otázán (fut. II.) od učitele, ihned odpověz; ne
otáže-li se (fut. II.) tě učitel, mlč! ——
16. Když vojevůdce se zdarem

skončil Válku (rem gerere), uložil (impónere) přemoženému národu
daň. — 11. Závistníka, jak pravi přísloví, štěstí bližního uhlodá
(morděre, perf. gnom., str. 683). — 18. Když vůdcové, zkušení ve
vedení války (: ve válce), přesvědčilivrchního velitele, že nepřátelé
snadno budou poraženi na hlavu, přemluvili ho, aby na ně hnal
náhlým útokem (: aby na ně podnikl náhlý útok). ——
19. Vlk, který
roztrhal (džvellere, plqupf.) dvě ovce, byl roztrhán (rozsápán) od
psů. ——
20. Doslýcháme se, že mnoho stromů bylo vyvráceno (ěvertó)
vichřici. ——21. Kdybys byl mne měl rád (diligere), byl by sis mne
všiml (: nebyl bys mne zanedbal) (neglegere). ——22. Dnes jsem

prodal (věndere) dva koně, které jsem nedávno koupil (emerc,
plqupf.). ——
23. Velmi šťastně (: velmi dobře) žil (perf.), kdo své
vášně ovládl (vincere, perf.). — 24. Lodnici vylili (fundere) olej
na rozbouřené moře (: mořskou hladinu), aby uklidnili (sědáre)
vlny vylitým (effundere) olejem. ——25. Co jsme vykonali (agere),
jest jisté; co budeme dělati, jest nejisté. ——
(Slovník k této úloze viz na str. 735 v 16. sešitě!)

|63.

úloha.

— Vypracování.— (Vizstr. 657!) |

1. Požádal jsem (petere, akt. ind. př.) přítele za pomoc. (Vyžá
dal jsem si pomoci od přítele.) ——Přítel byl požádán za pomoc.
(Pomoc byla vyžádána od přítele, na příteli.) ——
2. Když Gallové,

velmi bojovný (to) národ, přitáhli (: sestoupili, děscendere, akt.
konj. plqupf.) do Italie přes Alpy, udeřili (petere) na Řím [napadli
ŘímJ, aby (jej) vyvrátili. — 3. Romulus a Remus napadli (petere)
zbojniky & odňali (adimere) jim kořist. ——
4. Četli jsme, že Římané,

když vedli (konj. impf., cum histor.) válku proti Mithridatovi, po
žádali (petere, akt. inf. pf.) spojence za lodi [požádali lodi od spo
jenců]. — 5. Římané udeřili (petere) na nepřátele [napadli ne
přátele]; nepřátelé byli napadeni od Římanů. -—6. Proč jsi si ne
vyžádal (petere) odměny? [Proč jsi nestál o odměnu, o vyzname—
nání, o čestný dar?] Proč nebyla odměna tebou vyžádána? — 1.
Xerxes poslal posly do Řecka požádat (petere, supinum) za půdu
[zemi, prst'] &.vodu. — s. Nikdo z nás se nedomnival [nemyslil],
že marně vás budeme žádati (petere, akt. inf. fut.) za pomoc. ——
9. Haeduové marně zpět žádali (repetere, akt. ind. př.) rukojmí,
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která [byli] dali (dare, akt. ind. plqupf.) Ariovistovi. ——
10. Vůdce

Gotů Alarich, který třikrát po smrti římského vůdce Stilicha [byl]
udeřil (petere, akt. ind. plqupf.) na Řím, dobyl (akt. ind. pí.) Říma
r. 410 (čtyřstého desátého)

po Kr. ——11. Nepřátelé, kteří [dříve]

doráželi (lacessere, akt. ind. plqupf.) na římské vojíny oštěpy, po
žádali (petere) vojevůdce za příměří. —- 12. Sekvanové přivolali
(arcessere, akt. ind. př.), když vzplanula (exárdéscere, akt. konj.
plqupf., cum histor.) mezi nimi a Haeduy válka o náčelnictví, ger
mánského krále Ariovista ku pomoci (dativ účelový). — 13. Když
můj otec dospěl (adolěscere, akt. konj. plqupf.), zvyknuv [jsa zvyklý]
(assuěscere, partic. př. pass.) práci, nikdy neodpočíval [si nedo
přál klidu] (quiěscere, akt. ind. př.) a důvěřuje silám stále dychtil
(concupíscere, akt. ind. př.) tvořiti nová díla. — 14. Jest známo, že
Tiberius & Gaius Grakchus (v lat. plum), mladíci nadaní výbornými
vloharni, usilovali (akt. inf. pí.) o státní převrat, když v Římě
velmi vzrostla (crěscere, akt. konj. plqupf.) nouze lidu; protože od
politické strany aristokratické přestoupili (děscíscere, akt. ind. př.)
k politické straně demokratické, oslabili (děmžnuere) moc šlechty.
—- 15. Když Lakedaimonští tvrdě [necitelně] a zpupně vládli pře
moženým [pokořeným] (domáre) Athéňanům, v jednotlivých řec
kých obcích ponenáhlu zmohutněla (crěscere, akt. ind. př.) moc
Makedonů, národa. [to] jazykem Řekům příbuzného. ——16. Když
Římané poznali (cógnóscere, akt. ind. plqupf.) bohatství Asie, po—
nenáhlu si zvykli (assuěscere, akt. ind. př.) rozmařilosti a nečin
nosti. — 11. Scipio poznal (akt. ind. pí.) v Gaiu Laeliovi nejodda—
nějšího přítele [: poznal Gaia Laelia jako nejoddanějšího přítele,
vazba 2 akus.]. — 18. Řekové porazili [povalili] (prósternere, akt.
ind. př.) perskou válečnou moc. — 19, Úplněk obyčejně způsobuje
[: má ve zvyku způsobovati, cónsuěvž; cónsuěscere] převeliké moř
ské vlnobití v okeánu. ——
20. Římané tábor obyčejně rozbíjeli [tábo
rem se obyčejně kladlizměli ve zvyku rozbíjeti tábor, táborem se
položiti; cónsuěveram; cónsuěscere] na návrších. ——21. Až vůdce
shledá (cógnóscere, akt. ind. řut. II.) vojíny statečnými (vazba
2 vkus.), uzná [je] za hodné chvály (vazba. 2 akus)
—
22. Kde později bylo římské forum, obyvatelé města spa
lovali a pohřbívali (: měli ve zvyku spalovati a pohřbívati)
mrtvé; když město Řím vzroon (crěscere, akt. konj. plqupf.), ne—
bylo dovoleno pohřbívati tam mrtvoly (: těla mrtvých), neboť ona
plocha tehdy byla. již uvnitř hradeb. — 23. Na náhrobku jsem četl
(legere, akt. ind. př.) napsáno toto: »Zde odpočívá (ten), jenž nikdy
neodpočíval (quiěscó, akt. ind. př.).< — 24. Nikdy neopovrhni
(spamem, akt. konj. př.) (str. 219) chudými!
25. Římané zničili
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(conterere, akt. ind. pt.) válečnou moc Kartaginských za punských
válek; jest známo, že politická moc Římanů tehdy velmi vzrostla
(crěscere, akt. inf. pf.). — 26. Xerxes se rozhodl [si uminil] (dě
cernere, akt. ind. pf.) vypověděti válku Řekům. ——
21. Římský senát
učinil usneseni [se usnesl] (děcernere), aby konsulové hleděli [dbali,
se starali], aby stát nevzal [neutrpěl] žádné škody. — 28. Senátem
bylo usneseno (de'cerne're), aby nikdo v noci z města nevycházel
[se nevzdaloval]. — 29. Nepřátelští vojínové na vůdcův rozkaz dali
se (capessere, akt. ind. pf.) na útěk, když naše vojsko marně bojem
[předtím] znepokojovali [když na naše vojsko marně bojem předtim
doráželi] (lacessere, akt. konj. plqupf.), ačkoli od našeho vojska
bojem nebyli napadeni (lacessere, pass. ind. plqupf.). — 30. Hledám
tvou knihu; proč ty jsi nehledal (quaerere, akt. ind. př.) mou knihu,
o kterou jsem tě [byl] požádal (petere, akt. ind. plqupf.) ? ——
31.

Učitel se otázal (quaerere, akt. ind. pf.) žáků na příčinu jejich
příchodu. Žáci byli otázáni (quaerere). — 32. »Proč pláčeš, Julie ?<<
otázala se (quaerere) matka dcery. — 33. Achilleovo jméno [iméno
»Achilles<<]básníci nikdy nepřestali (děsinere, akt. ind. pf.) oslavo
vati. — 34. Nechal jsem syna [dovolil, strpěl jsem synovi] (sinere)
ukojiti jeho touhu. — 35. Řeč přestala (děsinere, pass. ind. pf.)
se čísti (legere, pass. inf. prés.). ——
36. Zdaž jste ztrávili (conterere,
akt. ind. př.), jinoši, mnoho času ve studiu [ve vědeckém zaměst
náni] ? ——31. Mnozí lidé, kteří pohrdnou (spernere, akt. ind. fut.
II.) radou, pohrdnou (fut. I.) i pomocí. — 38. Zlatý věk vzešel
(serere, pass. ind. pí.) první. — 39. Co zaseješ (serere, akt. ind. fut.
II.), budeš žíti (metere). — 40. Tento zločinec se poskvrnil (obli
nere, akt. ind. př.) (otco)vraždou. —

[64. 'ůloha.

Vypracování. — (Viz str. 659!)

1. Phaěthón á patre Phoebó petívit, ut sibi cun-rumin unum diem
committeret. ——2. Tareutíni á Pyrrhó, Epíri rege, auxilium peti—

věrunt; qui cum ad societátem illórum se adiunxisset, ingentem
exerc-itum in Italiam tránsportávit et vígintí elephantós advěan't.—
3. Rómán'i cum adversum proelium commžsissent, a Iám'culó disces
sérunt et urbem petívérunt (petiěrunt). —-4. Legátí hostium pácem
petitúrí Ráma/m věněrunt. — 5. Ambitióne Marii et Sullae, qui sum
mós in ré publica honórěs simul petiverant (petierant), pržmum
bellum cívile Rómae mótum est. -— 6. Důcium Quiuctium Cincin
nátum á Rómánís annó a. Chr. u. quadringentěsimó duoděsexágěsz'mó
ab arátró arcessitum esse, ut dictátor esset, cónstat. -—
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' 1. Pěnelopě, Ubiais uaor, ab Homěró poe'tá ob eximiam fidem
praedicátur. Cum Ulixěs iam viginti annós abesset, nóbilěs iuvenés
ab eá petivěrunt, ně iterum núbere recúsáret. Cum proci molesti
precibus illam urgěrent, omněs ad se arcessivit et his verb'is eós
admonuit: »Urbem nostram peti'vistisl ut mě in mátrimónium dů
cerětis. Hanc vestem, quam vidětis, soceró cárissimó primum con
texam. Tum vestrum alicui nůbam.<<Quó respónsó contenti iuveněs
discessěrunt, sed Penelope semper ea, quae interdiú contexuerat,
noctú děle'vit. Uxor fidissima, quotiěns in labóre tui mariti memo—
riam repetivisti? Audáci doló magnopere lacessivisti omnes procós,
quós nón sólum tuam, sed etiam Tělemachi, filii tui, vitam appe
tivisse narrábátur. Quam laetó animó dě reditů mariti post tot
annós cógnóvistil! —
s, Cum Rómáni lúxuriá atque inertiá assuěvissent, citó obsolě
verunt priscae illae Rómánórum virtutěs. — a. Félice's sumus, quod
vós amicós věrós cógnóvimus; quam ob rem libenter ignóscere vóbis
cónsuěvimus, si quid neglěxistis. ——
10. Sócratěs iúdicibus suis ignó

vit. — 11. Militěs cum periculum spernentěs castra reliquissent,
hostem petivérunt et próstrávěrunt. — 12. Cató quoad vixit, vir
ti'itum laude crěvit. — 13. Is, qui iniuriam facere děcrěvit, iam
iniůriam facit. ——14. Rem dubiam saepe vóce opportůně ěmissá
děcrětam esse scitó! — 15. Senátus Rómánus Augustó honórěs ad
id tempus inauditós děcre'vit. — 16. Galli. Caesaris cópiás proelió
lacessivěrunt. — 11. Cum Caesar Helvétiis obsiděs imperávisset,
Helvětiórum dua: ei respondit: »Nós obsiděs accipere, nón dare
cónsuěvimus.<<— 18. Caesar Liscum retinuit et quaesivit ex sóló ea,
quae in conventú dixerat. — 19. Rómáni fe'stós dies frequentáre
nunquam děsiěrunt. — 20. Pugnári děsitum est. ——
21. Post cládem
Canněnsem Rómáni recentěs cópiás conquisivěrunt. — 22. Hannibal

Rómánórum ope's aliquantum attrivit. — 23. Rómáni sprěvěrunt
pácem, quam Pyrrhus, réa: Ěpiri, post proelium ad Hěráclěam com
missum obtuleratz. — 24. Si voluptátés sprévisěs, beátus fuissěs. —
25, Alii frúctús arborum, quás sěvisti, carpent. ——
26. Ingenió multó

rum hominum superbia insita est. — 21. Ex litteris tuis amici
cógnóvěrunt tě esse salvum. — 23. Philoctětae těla, quás ab Hercule
dónó accěperat, veněnósó sanguine hydrae Lernaeae oblita erant. ——
29. Imperator praedóuibus ignóvisset, si ei sua sponte sě dědi
dissent. — 30. Ulixem, Ithacae rěgem, in patriam remeantem, sólus
canis iam vetulus agnóvit. —
1 Dr. J 0 s e f Č 3.p e k. Cvičebnice jazyka latinského pro 111. třídu gym
nasii. Str. 83.
2 indik. akt. plqupf. z »0 f ! e r r e<<.
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55. HODINA.
Slovesa III. konjugace.
Stupnice sloves.
Šestá skupina:
Slovesa v »-íó, -ere<<.
(Viz str. 51,51)

361. capió, capere, cěpž, captum, bráti, chytati;
a n t e c a p i 6, předstihuji;

&s 12c a p i 6 užíváním nabývám

vlastnictví;
a c c i p i 6, accipere, accépi, acceptum, příjimatí;
(:o n c i p i 6, condpere, conce'pí, conceptum, pojmouti v sebe,
pochopiti;

o b d o b n ě (-íó, -ere, -cěpí, -ceptum) :
d e"c i p i 6, klamu, šálím; excipió, vybírám, vyjimám; incipió,
počínám; íntercipió, zachycují, zamezují; occipió, začínám,
podnikám; percipió, chápu, vnímám; praecípíó, nařizují;
recipió, beru zpět, přijímám, beru; suscipió, podnikám, pod

stupují;

362. fácíó, facere, fěcž,factum, činiti; (passívum ke slovesu

facere jest:)

fíó, fieri, factus sum, &) jsem činěn, jsem konán;
b) stávám se; (viz str. 695).
Složeníny s předponou >>re-<<
& složeniny

s předložkamí maji

v aktivu tvar: -fició, -fícere, -fěcí, -fectum, v passívu tvar:
-fícžor, -fíci, -fectus sum;
jiné složeniny mají Vaktivu tvar: -facíó, -facere, -fěcí, -factum,
v pássívu tvar: -fió, -fierí, —factussum;
af fící ó, ere, affěci, affectum, působití, účinkovati;
a f fi až o r, affžci, affectus sum, býti dojimán;
c 6 n f i až 6, ere, cónfěcí, cónfectum, zhotovovatí, dokonávati;
c 6 n fi až o r, cónfící, cónfectus sum, býti zhotovován, vy
konáván;
(vedlejší tvar passívníz) c 6 n ! i 6, cónjierí, býti vykonán;
dě „ficíó, ere, défěcž, défectum, scházetí, opouštěti, nedo
stávatí se;
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d é ! i c i o r, dělicí, děfectus sum;
(vedlejší tvar passivniz) (1č f i 6, děfierí, scházeti, chyběti;
e ! fi ci ó, cre, effěci, effectum, způsobovati;
e f ] %až o r, efficí, effectus sum;
in f i až 6, cre, infěcí, ínfectum, barviti, otravovati, nakaziti;
%n f %až o r, infici, infectus sum;

%n t e r fi c i 6, cm, žnterfěci, interfectum, zabijeti;
i n t e r f i až o r, interficí, interfectus sum;
0 f f i 046, ere, offěcí, offectum, vstoupiti do cesty;
1)e r f %až 6, ere, perfěci, perfectum, dokončiti, vykonati;
p 6 r 1“i c i o r, perficí, perfectus sum;
p r a e f i c i 6, ere, praefěcž, praefectum, postaviti v čelo;

p r a e fi ci o r, praefici, praefectus sum;
p r 6 fi c i 6, ere, prófěci, prófectum, pořiditi, míti úspěch;
r e f i ció, ere, refěci, refectum, opět učiniti, obnoviti;
r e f i až o r, reficí, refectus sum, zotaviti se;
s u f fi ci ó, ere, suffěci, suffectum, nahrazovati, dosazovati;
s u f fi c i o r, suffici, suffectus sum;
a s s u č f a ci ó, cre, assuěfěci, assuěfactum, (někoho) zvykati,
navykati, učiti;
a s s u č f i 6, assuěfžerž, assuěfactus sum, (sám něčemU) zvy

kati;

(:ale ! a c i 6, e're, calefěci, calefactum, zahřívati;
(:al e f i 6, calefieri, calefactus sum, zahřívati se:
1a b e fa c i 6, cm, labefěci, labefactum, viklati;
la b e f i 6, labefierí, labefactus sum, viklati se;
o o l l a b e f %ó, collabefieri, collabefactus sum, řititi se;

p a t e f a c i 6, ere, patefěci, patefactum, otvírati;
p a t e f i 6, patefieri, patefactus sum, otvirati se;
0 o m m o n e f a ci ó, ere, commonefěci, commonefactum,
(důtklivě) upomínati, připomínati;
c o m m o n e f i 6, commonefieri, commonefactus sum, býti
upamatován.

Obdobně

á r e f a c i 6, vysoušim; (árefió) ;
c o n c a l e ! a c i 6, otepluji; (concalefžó) ;
i n c a 1f a c i 6, percalefació, recalfac'ió, recalefació, roze
hřivám, otepluji;
c o n d o o ě ! a cz' ó, vyučuji, vycvikuji; (condocéfíó) ;
c o n s u č f 0.c i 6, navádím, učím; (consue'fió) ;
li q u 6 j a c i 6, rozpouštim, tavím; (liquefió) ; (colliquefactus,
rozpuštěný) ;
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m a.d e ! a c i 6, navlhčuji; (madefió);
m a n s u é ! a c i 6, krotim; (mansuěfíóh
o b s o l e f a c i 6, opotřebuji; (absolefió) ;
o b s t u 1)e j a až 6, uvádím v údiv; (obstupefióh
1)u t r e f a c i 6, způsobují, aby něco ztrouchnivělo; putrefierí,
shníti, ztrouchnivěti, zpráchnívěti;
r u b e f a c i 6, červeně zbarvuji; (rubefíó);
s a t i 3 ! a c i 6, činím zadost, uspokojují;
s t u p 3 ]“a c i 6, omamuji, zbavují smyslů; (stupe ňó );

t o r r e ] a cžó, vysoušim; (torrefió);
t r e m e ! a c i 6, otřásám; (tremefíó);
t u m e fa c i 6, nadýmám; (tumefíó);
v a c u č f a c i 6, vyprazdňují; (vacuěfíó);
e a:p a r g é f a c i 6, budim; fabrěfació, uměle zhotovují; fervě
facžó, rozpalují; olfació, čichám; timefactus, zastrašený;
pertimefactus, ustrašený;

363. fodió, fodere, fódi, fossum, bodati, kopati;
c 6 n f o dz' ó, ere, cónfódi, cónfossum, prokláti;
d ě f o d i 6, ere, děfódž, děfossum, odkopatí, vykopati;
e f f o dz' ó, cre, effódí, effossum, vykopati;
p 6 r f o d i 6, ere, perfódí, perfossum, probodnouti, prokopati;
%n f o d e r e, zakopatí ; praefodere, kOpatí (před něčím);

suffodere, podkopati; tránsfodere, probodnoutí;

364. fugió, fugere, fůgž, —, fugitúrus, utíkati, prchatí;
a u ] u 9 i 6, cre, aufúgi, —, uprchnoutí, uniknouti; (ab, fugió) ;
c 6 n ! u g i 6, cre, cónfúgi, —, utéci se, uchýlití se;
d i [ ! u g %ó, cre, diffúgi, —, rozutéci se;
6 f f u g i 6, ere, effúgi, —, utéci, uniknoutí;
1)e r ] u 9 i 6, cre, perfúg'i, —, (perfugitúrus ), utéci, zběhnouti;
dě fu gi ó, ere, děfúgi, —, défugžtúrus, prchatí, vyhýbati se;
p r 0 ! u 9 i 6, efre, profúgí, —, utíkati, rozprchnoutí se;
""
r e f u 9 i 6, cm, refúgž, —, refugitúrus, zpět utikati;
s u b t e r f u g z“6, cm, subterfúgi, —, tajně utéci;
s u f f u 9 i 6, cm, suffúgi, —, utéci se (někam);
t r á n 8 f u g i 6, ere, tránsfúgi, —, přeběhnouti;

365. iacíó, iacere, iěci, iactum, házeti;
a bició,

adició,

abice're, abiěci, abiectum, odhazovati, zahazovatí;
(čti: ab-ji-cí-jó);
adicere, adiěci, adiectum, nahazovati, přihazovatí;
(čti: ad-jí-cí-jó);
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c i r 0 u m i c i 6, circumicere, circumiěci, circumiectum, kolem
klásti, obkličovati;
c o n i c i 6, com'cere, coniěcí, com'ectum, naházeti, házeti,

metati;

d ě i až 6, dět'cere, déiěcí, děiectum, shazovati;
d i s i c i 6, disicere, disiěci, disiectum, rozházeti, rozptýliti;
e"i c i 6, ěicere, ěiěci, ěiectum, vyhoditi;
in %c i 6, inicere, im'ěcí, iniectum, vhazovati;
s u bi c i 6, subicere, subiěcí, subiectum, podstrčiti, podrobiti;
t r d i c i 6, trážcere, tráiěci, tráiectum, přepraviti;

žn terició,

vkládám; o bicžó,

předhazuji;próició,

předhazuji, napřahuji; rěició, zpět házím, metám; superin
ició, přehazuji, prostírám;
p o r r i c i 6, ere, (porrěci, porrěxi, porrěctum) , (za obět)
předkládati, obětovati;
s u p 6 r i a c i 6, cre, superiěcí, superžectum i superiactum,
přehoditi;
*

366. allició, all'icere, allexi, allectum, lákati, vábiti; (ad,
lació);
illžcžó, žllicere, illewi, žllectum, přivábiti;
pellició (perlició), pellicere, pellexž, pellectum, vábiti,
svésti, přilákati;
[lació,

lacere, —, —, lákati; (vyskytuje se jen ve složení

nách) ] ;

367. ělició, ělžcere, ělicuí, ělžcitum, vylákati;
prólicžó, prólžcere, —, —, vylákati;
368. cónspició, cónspice're, cónspeaň, cónspectum, spatřo

vati;

a s p z"c i 6 (adspició), ere, aspexí, aspectum, pohlížeti;
c i Tc zam s p i c i 6, are, circumspexi, circumspectum, roz
hlížeti se;
d č 3 p %ci ó, ere, děspexí, děspectum, shližeti, opovrhovati;
d i s p %až 6, era, dispexi, dispectum, prohlédnouti, prozkou

mati;

%n s p i c i 6, ere, inspexž, inspectum, pohlížeti, pozorovati;
in t r 6 s p i c i 6, ere, intróspexi, intróspect-um, dovnitř na
hlédnouti;

p a r s p i c i 6, ere, perspexi, perspectum, prohlédnouti;
p r 6 s pz“c i 6, ere, próspexi, próspectum, vpřed hleděti, vy
hližeti;
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res p i ció, ere, respeaci,respectum, ohlédnouti se, zpět po
hlížeti;
s u s p i c i 6, ere, suspexi, suspectum, vzhlížeti, podezírati:

369. quatió, quatere, —, quassum, třásti;

(:o n c u ti o, concutere, concussi, concussum, otřásati, otřásti;
d i s o u t i 6, discutere, discussi, discussum, rozrážeti, roz
tříštiti;
e a:c u tió, excutere, excussž, exoussum, shoditi, vyhoditi;
p 8 r o u tz“ó, percutere, percussí, percussum, proraziti, udeřiti,
uhoditi;
p r a e c u t z“6, praecutere, praecussí, praecussum, napřed má
vati;
r 8 p 6 r 0 u t i 6, repercutere, repercussi, repercuswm, zpět od
rážeti;
s u c c u ti ó, succutere, mtccussi, succussum, otřásati;
*

370. rapió, rapera, rapuž, raptum, uchvacovati;

a b r i p i 6, abripere, alm'puí, abreptum, odtrhovati, uchvaco
vati;
a r r i p i 6 (adripió), arripere, arripuí, arreptum, popadnouti,
uchvátiti;
c o r r i p i 6, corripere, corripuí, correptum, popadnouti,
uchvátiti;
d č 7-i p i 6, děripere, děr-ipui, déreptum, strhnouti, vyrvati;
d i r i p i 6, diripere, diripuž, direptum, roztrhávati, pleniti;
ě r i p i 6, ěm'pere, ěripui, ěreptum, vyrvati, vytrhnouti;
p r a e r i p i 6, praem'pere, praeržpui, praereptum, napřed
urvati, zasahovati do práva:
p r 6 r i p i 6, próripere, próripui, próreptum, vyrvati, uchvátiti;
s u Tr i p i 6, surňpe're, surripuí, surreptum, potají odniti, od
ciziti;

371. cupió, cupere, cupžvž (cupiž), cupitum, žádati si, přáti
si, toužiti;
372. sapió, sapere, sapii (sapívž), —, míti chut; míti rozum;
býti rozumný;
d č 8 i p i 6, cre, —, —, býti nemoudrý, blázniti;

r e s i p i 6, era, _, —, chutnati (něčím);
*

373. parió, parere, peperi, partum, paritúrus, roditi, po
roditi; získávati.
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| Fíó, fieri, factus sum. |
Sloveso »fió, fieri<<časuje se pravidelně podle čtvrté konjugace

s těmito výjimkami:
a) kmenové >>-i<<
zůstává před samohláskou vždy dlouhé — kro

mě konjunktivu imperfekta a présentniho infinitivu, na př.: fíó,
fiwnt, fiam, fíěbam;
b) v présentním infinitivu jest tvar »fierí<< (s krátkým kmeno
vým

>>-i-<<);

c) v konjunktivu imperfekta
(s krátkým

kmenovým

jest tvar; »j'ierem, fierěs, atd.<<

>>-i-<<).

Tvary perfektního systému >>factussum, factus sim, factus eram,
factus essem, atd.<<jsou zcela pravidelné.
I. Sloveso »fió, fieri, factus sum<<se klade zejména ve významu:

a) stávati

se ; [němó fit cású bonus, nikdo se nestává

dobrým náhodou; díves fió, stávám se bohatým, bohatnu; alien-ins
rei (dě aliquá ré) certior fíó, dostávám zprávu o něčem];

b) stávati

se, díti

se;

Hit, stává se, dějese, přiházise;

factum est, stalo se, přihodilo se, událo se]; [quid mě fiat? co se
bude díti se mnou?]

c) povstávati,

vznikati;

d) per mé fit, quóminus . . ., na mně záleží, jsem tim vinen, jest
mou vinou, že ne . . .;

e) omnia victóris fíunt, vše se stává majetkem vitězovým, vše
připadá vítězi;

f) dostávati

se; [locó dignitás fit, místu se dostává váž

nosti];

||. Sloveso »fió, fierí, factus sum<<nahrazuje též trpný rod (passi
vum) slovesa >>
fació, facere<<; v tom případě se klade ve významu:

>>jsemdělán, činěn, hotoven, zpracováván,

skládán,

(o hrách:) strojen

(ořeči:)

a j.; [via fit, cesta jest dělána,

se dělá; statua ex aere facta, socha zhotovená ze spěže; factus,
udělaný, vykonaný, zhotovený, zpracovaný, uzpůsobený, vystavěný,
stvořený, propracovaný, (a řeči:) složený, (o hrách.-) vystrojený,
a j.

*

Indik.

prés.:

Sg. 1. fió, 2. fis, 3. fit. —
Plur. 1. fimus, 2. fitis, 3. fiunt. _
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Konj.

prés.:

Sg. 1. nam, 2. fias, 3. fiat. —
Pl. 1. fíámus, 2. fiátis, 3. fiant.

Indik.

impf.:

Sg. 1. fíěbam, 2. fíěbás, 3. fíěbat. _
Pl. 1. fíěbámus, 2. fiěbátis, 3. flěbant. _—

Konj.

impf.:

Sg. 1. fierem, 2. fierěs, 3. fieret.
Pl. 1. fierěmus, 2. fierětis, 3. fiorent. —

(Vyslovte kmenovou slabiku krátce: fi-je-rem,
fi-je-rés, fi-je-ret, fi-je-ró-mus, fi-jé-ré-tys, fi-je

rent)
Indik.

fut.

I.: Sg. 1. fiam, 2. fiěs, 3. Hot.__

I n f i n. p r é s.:

Pl. 1. fíěmus, 2. fiětis, 3. fient. _
fieri (vyslov kmenovou slabiku krátce: fi-je-ri).

Imperatprés.:

Sg. 2. fi! fitó!

Infinitiv

futura

futú-rum esse

futůrós esse

futúram

futúrás

esse

futúrum esse
Nahrazuje-li

Pl. 2. fíte!

se nahrazujetvarem:
esse \

futúra esse

nebo >>f076<<

(= že se stanu atd.).

se však slovesem »fieri<< passivum slovesa >>fació,

Iacerec,
in fi ni ti v f u t u r a má v tom případě tvar >>factumíri<<.

Participium

futura

se nahrazujetvarem:
budoucí,

stane.
futúrus, futůra, futú-rum: % tense (ta,
to), jenž (jež, co)
[G e r u n div 11m: faciendus, facienda, faciendum.]

Indik.
Konj.
In dik.

Konj.

Indik.

Infin.

perf.:

factus sum, atd.; (stal jsem se; byl jsem vy

konán, atd.).
factus sim, atd.; (ať jsem se stal; at! jsem byl
vykonán, atd.).
plqupf.: factus eram, atd.; [(dřive, předtim, dávno) jsem
se stal, jsem byl vykonán, atd.].
plqupf.: factus essem, atd.; (byl bych se stal; byl bych
býval vykonán, atd.).
fut. II.: (cum) factus eró, atd.; [(až) se stanu; (až)
budu vykonánJ.
perf.:
factum (factam, factum, factós, factás, facta)

perf.:

esse; (že jsem se stal; že jsem byl vykonán,

atd.).

*
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Složeniny slovesa »fació, facere<<, v nichž zůstalo >>-fació<<ne
změněno, nahrazují passivum tvary slovesa >>
fió, fžerí<<;viz str. 691:
assuěfació ——assuéfíó, calefació — calefió, labefació — labe
fíó, patefació ——
patefió, commonefació ——
commoneňó a j.
Složeniny slovesa >>fació, _facere<<, v nichž se »fam'ó<<změnilo ve
>>-fició<<,maji v passivu »-ficior<<; viz str. 690 a násl.: affició —
affic—ior,cónfició — cónficior, děfició — děficior, effició — efficíor,

interfició — interficior, perfició ——
perficior a j.
Jen výjimečně se i u těchto složenin se změněným »fació<<ve
»fició<< objevuji

tvary

s >>-fíó<<;na př.:

u slovesa »cónfició<<se vedle passivního tvaru >>cónficior<<vyskytuje
vedlejši passivni tvar >>cónfió,cónfieri<<, (viz str. 690);
u slovesa »děfició<<,jež má passivum >>děficior<<,
se vyskytuje vedlejši

tvar »děfit :

schází, chybi, nedostává se<<,(viz str. 691);

!( slovesu >>ínfició<<,
jež má. passivum >>žnficior<<,
náleží defektivni tvar
>>infit: začíná. (mluviti) <<.

69. úloha. __ Přeložte do češtiny! _ (Viz str. 723!)
1. Hostěs nrbem džú obsessam cěpěrunt. — Urbs dz'ů
obsessa ab hostžbus capta est. — Hostěs urbem diú
obsessam cěpisse audžmus. — Urbem diú obsessam ab
hostžbus captam esse audžmus. — 2. Quattur mžlia quingenti
mžlžtěs captí sunt. — Mžlitum quattuor mžlia qnžngenti
captí sunt. — Quattuor mžlia et qužngenti milžtěs capti
sunt. — 3. Tálěs inveněs tžbi amžcós dělige, ex quz'bus spě

rás tě maximum frúctum captůrum esse. — 4. Nostri cum
urbem cěpissent, omnibus aedžfžcz'ispepercěrunt. — 5. Cum
Carthágó annó centěsimó quadrágěsimó sextó a. Chr. n. á
Rómánžs capta esset, omněs cžvěshuius urbis occísí sunt. —
6. Post cládem Canněnsem Rómáni timěbant, ně urbs ipsa
ab Hannibala cape'rětur. — 7. Cum Tró'ia capta esset, Antě
nór et Aeněas džversžs itineribus Italiam petžvěrunt, ut
novás urběs conderent. — 8. Ad leónem, qui alžquandó
captus erat, můsculus ar'rěpsit laqueósque perrósžt. —
9. Quidquid exercitus ex hostibus cěperat, cónsul věndždžt
ac in půblžcum reděgit. — 10. Cum appárěret urbem
captum íri, exercžtus džscessit. —
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11. Liina eam lúcem, quam á sóle accěpit, in terram
mittit. — 12. Certiórem tě fěcí mě millam epistulam tuam
accěpisse. — 13. Beneficii acceptí memorěs estóte! — 14.
Explórátórěs núntiávěrunt militěs nostrós těla hostium
suis scútis excěpisse. — 15. Diogenés philosophus Alexan
drum Magnum, rěgem Macedonum, rogávit, ut paulum
recěderet; intercěpit enim ei sólem. — 16. Pýthia Athé
niěnsibus praecěpit, ut Miltiadem sibi ducem súmerent. —
17. Hostěs cum castra reliquissent, in suós finěs subitó sě
recěpěrunt. — 18. Pessima est servitús, quam suscěpimus
nostrá sponte. — 19. Maiórěs nostri saepe bella suscěpě
runt. — 20. Cum Sicilia capta esset, statim novum bellum
á Rómánis susceptum est. —
21. Cum tubae sonuissent, militěs ewcitáti sunt et adiúti
ab iis, qui excubuerant, in hostem impetum fěcěrunt. — 22.
Decima legió Caesari grátiás ěgit, quod dě eá optimum
iiidicium fěcerat. — 23. Vergilium cubantem vel humi vel
sub altá pópulo'vel ad sonantem rivum versus fěcisse ma
gister nóbis narrávit. — 24. Increpuissětis nós, si fěcissě
mus, quae vetita erant. — 25. Ut sěmentem fěceris, ita
metěs. — 26. Pontem in Rhěnó factum Caesar ipse rescidit.
— 27. Septem mirácula mundi ab antiquis haec numera
bantur: Diánae Ephesiae templum; monumentum rěgis
Mausóli; signum Sólis aěneum in Rhodó insula, vulgó co
lossus Rhodius appellátum; signum Iovis Olympici, quod
Phidias fěcit ex ebore et auró, sexágintá peděs altum; do
mus Cýri regis in urbe Ectabanis, aedificátum ě lapidibus
candidis auró iiinctis; múri Babylónis urbis, quós Semira
mis régina condidit; pýramiděs Aegyptiae. — 28. Nón
semper viátor á latróne, nónnumquam latró a viátóre
interfectus est. —-29. Bellum bene susceptum nón semper
féliciter cónficitur (nón semper féliciter cónfectum est). —
30. Civěs calamitátibus belli cónfecti pácem expoposcěrunt.
-—31. Hannibal, quamquam tantis bellis districtus erat,
tamen nonnihil temporis litteris tribuit, namque aliquot
eius libri 'Graecó sermóne cónfectí exstábant. — 32. Rómá
ni sociós, qui děfěcerant, in diciónem suam reděgěrunt. —
33. Hostěs cum maniis cum nostris militibus cónseruissent,
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alii ínterfecti, alii próstráti sunt. — 34. Fac, mites, quae
dua: tibi imperávit. — 35. Duo equitěs Rómáni Catilinae
prómisěrunt || sě Cicerónem ante lůcem in lectuló inter
fectůrós esse. — 36. Cum Hasdrubal in Hispaniá inter
fectus esset, militěs Hannibali summum imperium mandá
věrunt. — 37. Cicerónem nefária cónsilia Catilinae in se
nátů patefěcisse cónstat. ——
38. Iuppiter omnipotěns adnuit
et tótum Olympum nútú tremefěcít. — 39. Cum Persae
victi essent, Athénárum moenia refecta sunt. ——
40. Cum

Romulus lůdós sollemněs parávisset, Sabini invitáti cum
liberis et uxóribus Rómam věněrunt. Tum iuveněs Rómáni
virginěs Sabinás rapuěrunt, quamquam raptae clámábant
sě miserás nihil fěcísse, nihil commisisse. Maesti virginum
parentěs profůgěrunt clámantěs || sě Rómánórum perfidiá
děceptós esse || et inciisantěs || iús hospitii esse violátum. —

| 70. úloha.

Přeložte do latiny! — (Viz str. 725!)

1. Vypravuje se, že se Aeneas po mnohých bludných cestách
(: blouděnich) usadil v Italii. —-2. Germánové, kteří vtrhli (plqupf. )
do Italie, zmocnili se (possidere ) horni Italie. -—3. V o j in s e p o d
m n 0 h ý m i r a n a m i (: byv udeřen mnohými ranami) (percellere

verberibus) zh r o util

(corruere). — 4. Čím vznešenějši a bohatší

byl Říman, tím nádhernějši pomník mu byl zbudován (exigere). —»—
5, Vojinové byli vsazení (impónere ) do lodi a převezeni (trávehere)

do Neapole[: vojínové byvše vsazení byli převe

z ení . . .]. — 6. Kdyby návrší blízko města nebylo bývalo statečně
hájeno, nepřátelé by byli vyvrátili město. — 1. Když skladatel vese
loher Filippidés zvítězil v zápase básníků proti obecnému očekávání
a příliš se radoval z onoho vítězství, právě z té radosti náhle zemřel

(: radosti

byl usmrcen)

(exstinguere).—-—
8. Vím, že jste

dlouho želelí (lúgěre) smrtí drahých rodičů. — 9. Tímto vítězstvím
jste, vojínové, velice zvětšili (augére) svou slávu. — 10. Strach
občanů velmi vzrostl (: se zvětšil) příchodem nepřátel. — 11. Da
leko nad básníky (dat.) ostatních národů vynikli řečtí básníci. ——

12. Tarquinius Starší (: Priscus) obehnal (circumdare) město Řím
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kamennou zdí (hradbou). — 13. Kyničtí filosofové (kynikové),

k nimž náležel (: z jejichž

počtu

byl) filosof Diogenes,

došli posměchu (děrídeor) u svých spoluobčanů; také Diogenovi se
Athéňané vysmívali (irriděre, perf.). -—14. Víme, že se lidé tvrdého
srdce nikdy nedali pohnouti (dojmouti) (mověre) prosbami. — 15.
Štěstěna, která tak často tobě přála (favěre, perf.), jest vrtkavá a
nevěrná. — 16. Vrátili jste (reddere) nám svobodu, nad niž (abl. srov
návací) není nic sladšího (:sladší). — 11.Trest jsi odpykal (solvere),
zločin jsi smyl (luere). — 13. Daného slova nebyli bychom zrušili
(frangere), kdybychom ho nebyli dali donuceni (cógere ) mocí (via).
-—19.Meč poraněného vojína byl zbrocen (imbuere, plqupf.) krvi;
také jeho šat byl hojnou krví potřísněn (aspergere). ——20. Pán
vzplanul (exárdescere) vášnivým hněvem na otroka. — 21. Suebové
(vg/slow Svébové) shromáždili všechny branné sbory na jedno místo
a těm kmenům, které byly pod jejich nadvládou, rozkázali (děnun
tiáre), aby jim (: sibi, t. j. Suebům) poslali pomocné voje pěší
i jízdní. ——
22. Včera jsme přenocovali (: zůstali; maněre) v městě,
protože jsme byli donuceni (cógere, perf.) tam přenocovati (zůstati
přes noc). ——23. Kůň klesl (corruere ) zmožen (frangere) přílišnou
námahou. — 24. Děsný strach ohromil všechny občany (II., str. 399,
pozn.). ——25. Nebudeš-li státi při (á, ab) mně, bude po mně veta.
—-—
26. Jest po tobě veta (viz: agere), nejsi-li prozíravý. — 21. Pře

možení obyvatelé vykoupili zajaté [muže] (capió) z otroctví nikoli
mečem, nýbrž penězi. — 28. Ve dvorci jest připraveno vše, co jsi
poručil (iuběre). — 29. Pro tvého otce, milý (: můj) příteli,
truchleli (lúgěre ) všichni příbuzní. ——
30. Četl jsem dnes dvě básně;
obě (t. j. jedna i druhá) se mně líbily. — 31. Většina vojínů byla
rozčilena (mověre, commověre) spíše strachem před nebezpečen
stvim než nebezpečenstvím samým. — 32. Kdo neví (:= kdo jest, kdo

by nevěděl, konj. prés.), že žádný (: němó) z římských císařů ne
podporoval (fovére) vědy a umění více než Augustus? — 33. Na
(při) římské hostině bylo určeno (attribuere ) každému jemu náleže
jící misto. ——
34. Jest známo, že mezi čtvemožci vláda byla propůj
čena (dána) (trribuere) lvovi. — 35. Měšťanům, kteří se (byli) vy
dali na milost i nemilost (sě dědere) (plqupf.) nepřátelům, byly od

ňatyzbraně(:měšt'ané

byli zbaveni zbrani)

(Slovník k úloze 69. a 70. viz na str. 735 v 16. sešitě!)
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(exuere).——

50. HODINA.
Slovesa III. konjugace.
Stupnice____V_
sloves.
__ .. ____.—
Dodatek I.
374. frígó, fržgere, fr'iwí,frictum (fržxum), pražiti, péci;

375. plectó, plectere, plexi, plexum, plésti; (obyčejně ve
složeninách :)
z“m p l e c t 6, ere, implexí, impleatum, vplésti, zaplésti;

376. scalpó, scalpere, scalpsi, scalptum, škrabati, rýpati;
377. sůgó, sůgere, súwfi,súctum, ssáti;
:|:

378. pědó, pědere, pepědi, pěditum, bzditi;
:|:

379. edó, ěsse (edere), ědž, ěsum, jisti;

a d e d 6, ere, adědí, aděsum, nakousnouti; snisti;
a m b e d 6, ere, ambédi, amběsum, ožírati, ohlodávati;
(: o m e d 6, 616, comědi, coměsum, snisti, stráviti;
e a:e d 6, exěsse, exédi, exěsum, vyjídati;
p 6 r e d 6, ere, perédž, perésum, snisti, sžirati;
s u b e d 6, ere, subédi, suběsum, podhlodati.
*

380. tolló, tollere, sustuli, sublátum, zdvihati, hubiti;

a t t o l l 6, cre, —, —, zdvihati, pozdvihovati;
ea: t o l l 6, ere, extulí, ělátum, zdvihati do výše, vyzdvihovati,
zvedati.

*

381. frendó, frendere, —, (frěsum, fressum), chroupati,

drtiti;

382. metó, metere, (velmi zřídka messuž), (messum),

[perfektní tvary se nahrazují slovesy secáre, děse
cáre], požínati, kositi;
d e"m e t 6, ere, —, démessum, požinati;

383. sarpó, sarpe're, —, sarptum, klestiti (stromy) ;
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384.stertó, stertere, (stertuí), —, chrápati;
385.vergó, vergere, (versi), —, obraceti; obraceti se; chý
liti se, směřovati;
%n 1)e r g 6, cre, —, —, nakláněti;

[š v e r g 6, ere, nechati vytékati] ;

386.verró, verrere, —, versum, mésti;

(:o n 1)e Tr 6, ere, converrí, conversum, smetati, shrábnouti;
č 1)e r r 6, ere, švem-ž, ěversum, vymésti;
d 1)e r r 6, 676, áverri, —, smésti.
*

387.angó, angere, _, —, úžiti, skličovati; (v poklasické
latině perf. ánxi) ;
388. furó, furere, —, —, řáditi, šíleti, bouřiti;
389. glůbó, glúbere, —, —, oloupati;
390. plěctó, 'plěcte're, —, —, bíti, trestati; (jiné jest pod
číslem 375) ;

391. rabó, rabere, —, —, zuřiti, vztekati se;
392.scabó, scabere, —, —, škrabati, drbati.
|

edó, edge—„_ědí, ěsum, jisti.

|

Sloveso :>edó, edere .: jísti<< (II, 301) se časuje pravidelně podle

třetí konjugace, ale v některých tvarech présentniho systému při
stupují osobni přípony přímo ke kmeni, při čemž vznikaji rozličné
hláskové změny. Tyto zvláštnosti jsou vytištěny v připojeném časo
vání slovesa >>edere<<polotučné.

Indik. prés.:
Konj. prés.:

Sg.: 1. edó, 2. ěs, 3. ěst;
Pl.: 1. edimus, 2. ěstis, 3. edunt.
Vedle pravidelných tvarů >>edam,edás, edat<< atd.

vyskytují se tvary:
[ndik. impf.:
Konj. impf.:

Sg.: 1. edim, 2. edís, 3. edit;
Pl.: 1. edlmus, 2. editis, 3. edint.
Pravidelné tvary >>eděbam,eděbás, edébat<<atd.
Vedle pravidelných tvarů >>ederem, ederěs, ederet<<

atd. vyskytují se tvary:
Sg.: 1. éssem, 2. ěssěs, 3. ěsset:
Pl.: 1. ěssěmus, 2. ěssětis, 3. ěssent.

(Vyslovtez éssem, éssés atd.)
——702—

Indik. fut. I.: Pravidelné tvary >>edam,eděs, edet<<atd.
Imperativ I.: Sg. 2. ěs! — Pl. 2. ěsto!
Imperativ II.: Sg. 2. a 3.: ěstó!
3. eduntó!
Pl. 2. ěstóte!
Inf. pirés. akt.: ěsse vedle edere.

Partic. prés.: eděns, edentis.
Z passivnich tvarů jest odchylná jen 3. os. sing. indik. prés. passiv.
»ěstur<<.

Také ve složeninách se objevují odchylné tvary:
comedó, snisti:

exedó, vyjisti:

indik. prés.: 2. sg. ooměs, 3. sg. ooměst; 2. pl.
ooměstis;
konj. impf.: 2. sg. ooměssěs;
3. sg. ind. prés. exěst;
inf. prés. akt. exěsse.

Tyto odchylné tvary jsou původní & užívalo se jich ve staré i v kla—
sické latině; teprve v latině doby císařské se místo nich objevuji
pravidelné tvary podle III. konjugace (edó, edis, edit, editis; edam,
edás, edat, edámus, edátis, edant; edere; ederem, ederěs, ederet,
ederěmus, ederétis, ederent; ede! edite!).

|71.

úloha. _ Přeložtedo češtiny! _ (Vizstr. 727!)

1. Nón vžm'mus,ut edámus, sed edimus, ut vivámus, nam
ěsse (čti: ésse) necesse est. — 2. Sció tě esse (čti krátce:
esse) contentum. — 3. (Pokuste se přeložiti tuto větu,
opatřte slova této věty délkami a oddělte slova na pří
slušných místech čárkou :) Mea pater in silvam filz'umtuum
lupus est; lupus in Silva est. — 4. (N á h r o b n i n á p i s:)
Quod ědí; bžbž, měcum habeó, quod relžqui, perdidž. ——
5. Ubi

es? Quid ěs? Ubi estis? Quid ěstis? Si pánem haběrěmus,
ěssěmus et laetž essěmus. — 6. Malam cónscientiam animum
cónficere et cxěsse cónstat. — 7. Rómáni cum amicó salu
tem própinárefnt, tot pócula biběrunt, quot cuiusque nómen
lžtterás habužt. — 8. Iuppiter děcrěvit, ut vultur Proměthež
iecur exěsset. — 9. Vae vóbis, qui omuem rem famžlz'árem
luxuriá coměstis!
10. Quod ě uuce nucleum ěsse cupíve
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rátis, nucem frěgistis. — 11. Cur modicě nón bibistis et
ědistis? — 12. Edó; ědó; es; és; est; ěst; estis; estis;
edunt; essem; ěssem; essěmus; ěssěmus. — 13. Es; és;
este; ěste; ede; ěde; edite; 'e'dite.— 14. Esse; ěsse; edere;
ědere; edimus, ědimus; ědimus; ědidimus. —
15. Viátor quidam cum viperam gelu rigentem humi
iacěre vidisset, misericordiá mótus eam sustulit sinúque
fóvit; at illa via refecta eum momordit. — 16. Cum Tar
quinius Superbus, ultimus Rómánórum rex, expulsus esset,
rěgnum sublátum est. — 17. Rómulum virtiis in caelum
sustulit; Rómulum á diis in caelum sublátum esse fáma
fert. — 18. (N á h r ob n i n á p i s:) Mors servat lěgem,
tollit cum paupere rěgem. — 19. Ancorás iam sublátás
esse návemque mómentó temporis abscessiiram esse vidě
mus. — 20. Exercitus hostium magnum clámórem sustulit;
magnus clámor sublátus est. — 21. Melior is nón erit, qui
malós sustulerit, sed is, qui corrěxerit. — 22. Agricolae
frúmentum nón sólum iam děmessuěrunt, sed etiam dě
messum in horrea congessěrunt. — 23. Ubi nón sěvisti, nón
metěs; nón semper iidem metent, qui sěmentem fěcerint. —

* 72. úloha.

Přeložte do češtiny! — (Viz str. 728!)

1. Etiam minimum malum neglegentiá magnum factum
est, fit, fíet. — 2. Pueri fíunt iuveněs, max viri et post
multós annós seněs fient. — 3. Post triumphum áctum in
templó Iovis Capitólini celeberrimi ludi in circó máximó
fíěbant. — 4. Deus dixit: »Fiat lůx! <<Et lůx facta est. —
5. Cum Hannibal dux factus esset, Hispáan suběgit. —
6. Nólite nexium iuváre, ně socii culpae ňátis! '— 7. Ex
inimicis saepe amicós fierí cónstat. — 8. Rómáni nónnum
quam agricolás ab arátró arcessivěrunt, ut cónsulěsfierent.
— 9. Pater dě repentinó adventu jilii certior factus est;
quis eum dě adventu certiórem fěcit? — 10. Caesar impe
rávit, ut castra sub rádicibus montis fierent. —
11. Quotannis haec aut illa pars Pompeiórum oppidi
patefit. — 12. Věre terram sólis radiis calefier'í animadver
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timus. — 13. Oblžquls žnsulárum lžtorlbus nón ráró portús
commodissimž efficžuntur. '— 14. Iussů imperátórum Ró
mán'o'rum permultž Christiánl interfžciěbantur. — 15. Cůr
tam saepe magnó dowre afficžěbáminl? — 16. Omněs cupi
vimus, ut bellum moa: cónficerětur. — 17. Nil hominum
operis effectum esset, nisl hominěs manůs haběrent et ars
accessisset. — 18. Templa Rómae cotídžě patefíěbant; ita
homžněs assuěfíěbant introire. — 19. Cum Alcibiaděs
exercitul part žmperió ůnó cum Thrasybůló et Thrasylló
praefectus esset, magna commůtátió rěrum iacta est. —
20. Scio"magnum populi concursum factum esse; magnum
populi concursum futůrum esse nón putó. —
21. Clltus Alexandri Magnž regis těló perfossus et
interfectus est. — 22. Amicus fugit; puer fůgit. — 23. Cur
hominum malórum societátem nón fůgistis? Cur nón fugi
tis? — 24. Cum dux, quod němó ei succurrit, dě equó ceci
disset, equus ežus effůgit; vulnerátum ducem hostěs cěpě
runt. — 25. Rómánž Hasdrubalis caput žncastra Hannibalžs
těcěrunt. — 26. Caesarem, cum ad Rubicónem fluvium
accessisset, exclámávisse narrátur : »Álea iacta est. <<
Deinde Caesar cópiás suás flůmen tráiěcit. — 27. Měděa,
quae cum Iásone ea: patria fugiěns frátrem žnterfěcerat
eiusque membra in marl disiěcerat, effůgit, cum pater eius
džsiecta fllžž membra colligeret. — 28. Cum Corinthus
capta esset, mllitěs Rómáni magnam signórum et tabulá
rum cópiam rapuěrunt. — 29. Amicus praemátůrá morte
nóbls ěreptus est. — 30. Věrz'tás odium peperžt. — 31. Pa
rerěs tibi amórem, si pňrěrěs praeceptis hominum, qui plus
sapžunt quam tů. — 32. Homžněs multa, quae diu occulta
erant, ipsí arte ingenilque aciě ělicuěrunt. — 33. Cum
adventus exercitůs Rómáni hostibus magnum terrórem
žniěcisset, hostěs arma abiěcěrunt et fuga salátem petlvě
runt; tum ně pila quidem, quae peditěs Rómánl in eós
coniěcerant, ab žllls reiecta sunt. — 34. Proserpžnam &Plú
tóne haud procul ab Henná, Sicilžae oppidó, raptam esse
narrátur. Nón longě á Syrácůsls Plůtó sub terram penetra
vit; in eó loco' lacus exstitit. Raptam flliam máter Cerěs
quaeslvit, sed Plůtó eam nón reddidit. — 35. Út prlmum
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hostěs nostrós equžtěs cónspexěrunt, quórum erat quinque
mžltum numerus, cum (: kdežto) ipsž nón amplžus duo
mihla qužngentós equtt'e's haběrent, magnitúdine repentžni
periculf'z,quó magnus timor tis tnžectus est, concussž sunt. —
36. Stultž saepe mala cupžvěrunt, bona fugěrunt. —
37. Ipse tě nostrae veteržs amícittae commonefěei. — 38.
St fiděs subláta erit, etiam eónsuětúdó tollětur. — 39. Im

probitás celeriter patefieri solet. — 40. Nótae sunt tristes
illae Idus Mártz'ae anni quadrágěsimž quárti a. Chr. n.,
quibus C. Iulius Caesar á conžúrátís žn curia interfeetus
est. —

57. HODINA.
Časování sloves čtvrté konjugace.
Vzory:
audio, is, žre, audžvž, auditum;
vinció, fis, žre, vina—'t,vinctum;

venió, is, fire, věnž, ventum.
Aktivní &passivní
perfektum, plusquamperfektum,

futurum II.
V tomto oddilu jsou časovány ty slovesné tvary sloves »audlre,

vincíre, veníre<<,které se tvoří z perfektního

supina

kmene a ze

Zopakujte si, co bylo pověděno v I. díle na str. 212—217, v tomto
II. díle na. str. 424, str. 453 a násl.; str. 79—84; str. 456 a násl.

Per fektni kmen:

aud'ív,
vínx-,
věn-.

Indicátívus

Supžnum:

auditum,
vínctum,
ventum.

*
perfectí áctíví: audíví,(u)sly

šel, -a, -0 jsem; vžnxž, svázal, -a, -0 jsem; nění, přišel (při
šla, přišlo) jsem.
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Sg. 1. audiví, vinař, věni;

(-I)

2. audivisti, vinxistí, věnistí;

(-istl)

3. audívit, vina—it,věnfit;

(-it)

Pl. 1. auditnmus, vinximus, věmlmus;
2. audivistis, vínmistis, věnistis;
3. audívěrunt, vžnxěmnt, véněrunt.

(-imus)
(-istis)
(-ěrunt)

*

Indicátívus plůsquamperfectí

a ct i v'í

(str. 28 až 31., 50, 113, 114:) audíveram, byl (-a, -0) jsem
(u)slyšel, (-a, -o); vžnxeram, byl (-a, -0) jsem svázal, (-a,

-o); věneram, byl (-a, -0) jsem přišel, (přišla, přišlo) [:
přišel jsem dříve, předtím, než se stal děj věty řídící nebo
věty sousedníL
Sg. 1.
2.
3.
Pl. 1.
2.
3.

audíveram, vínaeram, věneram;
a/udiverás, vímerás, věnerás;
audíverat, vínxerat, věnerat;
audfiverámus, vinxerámus, věnerámus;
audíverátis, vinxerátis, věnerátis;
audíverant, v'ínxerant, věnem/nt.

(-eram)
(-erás)
(-erat)
(-erámus)
(-erátis)
(-erant)

*.':

Indicátívus

futůrí II. actíví (str.57):[cum]

audíveró, [až] uslyším; [cum] vínaceró, [až] sváži; [cum]
věneró, [až] přijdu; (II, 57—59, 64, 125—127).
Sg. 1. auďíveró, víme?-ó, věneró;
2. audiveris, mnxeris, věna—is;
3. audíverit, vinacerit, věneržt;

(oeró)
(-eris)
(-erit)

Pl. 1. audíverimus, vímerimus, věnerimus;
2. audiveritis, vína—amis,věnoritis;

(-erimus)
(-eritis)

3. audiverint, víme?—int,věnerint.

Coniůnctívus

(-orint)

*
perfectí _áctíví (str. 213—

221) : audíverim, ať jsem (u) slyšel, -a, -o; vinxerim, ať
jsem svázal, -a, -o; věnerim, ať jsem přišel, (přišla, přišlo).
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Sg. 1. audlverim, vlnxerim, věnerim;

(-orim)

2. audlvem's, víme?—is,věneris;
3. audlverit, víme?—it,věnerit ;

(-eris)
(-ofit)

Pl. 1. audiverimus, vinarerimus, věnerimus;
2. azudíveritis, vinxoritis, věneritis;
3. audíverint, vína'erint, věnerint.

(-orimus)
(-eritis)
(-erint)

*

Coniůnctívus plůsquamperfecti áctívi
(str. 222): audívissem, byl (-a, -o) bych (u)slyšel, (-a, -o);
vínxissem, byl (-a, -o) bych svázal, (-a, -o) ; věnissem, byl
(-a, -o) bych přišel, (přišla, přišlo) ; (II, 221—230).
Sg. 1.
2.
3.
Pl. 1.
2.
3.

audívissem, vinxissem, věnissem;
audívissěs, vínxlssěs, věnissěs;
audivisset, vínxisset, věnisset;
audívissěmus, vínxissěmus, věnčssěmus;
audívissětis, vínxissětis, věnissětis;
audívissent, tňnmissent, věnissant.

Infinitívus

(-isse).

*
perfecti

(-issem)
(-issěs)
(-isset)
(-issčmus)
(-issětis)
(-lssent)

áctiví

(str. 387):

audivissezže jsem (u)slyšel, -a, -0; že jsi (u)slyšel, -a, -o; atd.;
vínaissezže jsem svázal, -a, -0; že jsi svázal, -a, -0; že (on, ona,
ono) svázal, -a, o; atd.;
věnlssezže (já) jsem přišel, přišla., přišlo; že (ty) jsi přišel, přišla.,
přišlo; atd.

*

Participium perfect'í passiví (str.82):
auditus, auditu„ auditum, (u)slyšen, -á, -o; (u)slyšený, -á, -é; byv
(u)slyšen, byvši (u)slyšená, byvši (u)slyšeno;
vinotus, víno—ta„
vinctuzm, svázán, -a, -o; svázaný, -á, -é; byv svázán,

byvši svázána, byvši svázáno.

*

Indicátívus

perfecti passiv'í (str.100):

auditus, a, um sum, atd ; (časujte jako: laudátus, a„ um sum, str.

99,100); byl (-a.,-0) jsem
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(u)slyšen,

(-a, -o);

vlnotus, a, um sum, atd.; (časujte jako: la/uddtus, a, um sum, str. 99,

100); byl (-a.,-0) jsem
ventumest, přišlo se.

svázán,

(-a.,-o);

*

Indicát'ívus plůsquamperfectí passív'í

(str. 114):

auditus, a, nm oram, atd.; (časujte jako: laudátus, a, um eram, str.

114); byl (-a„ -0) jsem

(u)slyšen

(-a, -o) [dí-ive,

předtím, než se stal děj věty řídicí nebo věty sousedníJ;
vínctus, a, um eram, atd.; (časujte jako: landátus, a, um eram, str.

114); byl

(-a., -0) jsem

svázán,

(-á, -0) [dříve,

předtím, než se stal děj věty řídicí nebo věty sousedníl;

ventum erat, přišlo

se

[dříve, předtím, než se stal děj věty

řídicí nebo věty sousedniJ.

Indicát'ívus

*

futůrí II. passíví (str. 126):

[cum] auditus, a, um oró, atd.; (čásujte jako: laudátus, a, um eró,
str. 126); [až] b 11d 11 u s 1y š e n, -a, -o, [t. j. budu usly—

šen dříve, než se stane, co vyslovuje věta řidtcí nebo jiná

věta sousednn;
[cum] vinotus, a, um eró, atd.; (časujte jako: laudátus, a, um eró,
str. 126); [až] budu s vázán, -a, -o, [t. j. budu svázán
dříve, než se stane, co vysbvuje věta řídicí nebo jiná věta
sousednn.

*
Coniůnct'ívus perfectí passíví (str.215):

auditus, a, um sim, atd.; (časujte jako: Iandátus, a, um sim, str.

215); at! jsem

byl (-a, -o) uslyšen,

(-a.,-o);

vinctus, a, um sim, atd.; (časujte jako: laudátus, a, nm sim, str.

215); ať jsem byl (-a, -o) svázán,

*

(-a, -o).

Coniůnctívus plůsquamperfecti passi

ví (str. 225);

auditus, a, um essem, atd.; (časujte jako: la/udátus, a, um essem,
str. 225); byl (-a, -o) bych býval (-a., -o) uslyšen, (-a, -o);
vinctus, a, um essom, atd.; (časujte jako: laudátus, a, um essem, str.
225); byl (-á, -0) bych býval (-a, —o)svázán, (-a, -o).

*
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Infinitivus perfectí passíví (str.391):
auditum (auditam, auditum) esse, \ _ že jsem byl (-a, -o) uslyšen,
audítós (audžtás, auditu) esse,
] —
(-a, -o); atd.;
vínctum (vínctam, vinctum) esse
__ že jsem byl (-a, o) svázán,

vlnctós (vinctásmincta) esse

*

_

(-a,o); atd.

Participium futůrí áctíví (str.383):
auditůrus, Jara, 417mm,
hodlaje, -íc, -ic
v úmyslu maje, -ic, -íc
chtěje, -ic, -íc
(u)slyšeti;
hodlající, mající v úmyslu,
chtějící
vinctůrus, -ůra, -úrum, hodlaje (maje v úmyslu, chtěje, hodlající,
mající v úmyslu, chtějící) svázati, atd.

Infinitívus

*
futůrí 'áctívi (str.413,414):

auditůrum Í-úram, Joram) esse,

__

_

_

audítůrós (Janis, -úra) esse, ) _ že budu slyšetí, že uslyším, atd.,
vinotůrum (—úram,-úrwm) esse,
_ že budu poutati; že sváži;
vínctůrós (-úrás, -úra) esse,
_ že spoutam; atd.;

*

Infinitivus

futůrí passiví (str.419):

auditum írí, že budu (u)slyšen, -a, -o; atd.;
vínctum irí, že budu svázán, spoután, -a, -o; atd.

*

Slovesa IV. konjugace.

Égnše sloves.
První skupina:
Bgavidelná slovesa.—
ió, -ire, -íví (-ii), -itum.

393. audió, audire, audf'wž(audii ), auditum, slyšeti.
*
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Pro většinu sloves čtvrté konjugace vzorem jest sloveso »auďíre<<,
jehož stupnici jsem právě uvedl. U většiny sloves čtvrtě kon
jugace se všechny slovesné tvary tvoři stejně jako u slovesa
»audire<<. Kdo z vás umí časovati sloveso »audire<< ve všech
slovesných

>>ča s e c h<< a slovesných

»z p ú s o b e c h<<, umí

časovati většinu sloves čtvrté konjugace ve všech slovesných
časech a slovesných způsobech.
Jen u malého počtu sloves čtvrté konjugace se některé slovesné
tvary tvoři jinak,
než tomu jest u vzoru »aud'íre<<.Tato

slovesa s jejich odchylnýmítvary v aktivním perfektu

(a tudíž ve všech slovesných tvarech, jež se tvoří od perfekt
ního kmene) a v s u pinu (a tudíž ve všech slovesných tva
rech, jež se tvoří ze supina) uvedu níže v oddíle >>Sloves a

čtvrté konjugace, která se v některých tva
r e 0 h o d 0 h yl uj i o d v z o r 11 >>audire<<.Zapamatujete-li

si odchylná. slovesa, nebude třeba, abyste se učili slovesné
stupnici každého jednotlivého pravidelného slovesa čtvrté kon
jugace.
Příklady pravidelných sloves čtvrté konjugace, která se časují podle
vzoru

>>audíre<<z

oommůnió (commoem'ó), commůnire, commúnivi (commúm'i), com
múnitum, silně opevňovati;
oonció, concire, concivi, concitum, shromážditi, svolati;
oondió, condíre, condíví (condii), condítum, kořeniti, balsamovati;
custčdió, custódire, custódíví, custóditum, hlidati, chrániti;
děnnió, dějiníre, děfínivi, dějinžtum, vymezovati, ohraničovati;_
donnió, dormire, dormivž & dormii, dormitum, spáti;
(:o n d o r m i 6, ire, _, —, (pevně) usnouti;
ěrudió, ěrudire, ěrudiví (ěrudii), ěrudítum, vzdělávati;
ěsurió, ěsurire, [ésurívi (ěsurií)], hladověti; (esem-iw;
oxaudió, exaudire, exaudivi (exaudii), exaudžtum, jasně, zřetelně
slyšeti, vyslyšeti;
exció, excire, excivi, excítum, vyburcovati, zavolati;
expedió, expedíre, expedívi, expedítum, vyplésti, vyprostiti;

fástidió, fástidíre, fástidívi (fástz'dií), fástídítum, oškliviti si;
feria, feríre, -—,—, biti, tlouci; (za perfektum se užívá. perfekta
slovesa icere: ici; za supinum se užívá supina téhož slovesa:

ictum);

finió, fžníre, fžnívi (finií), finitum, ohraničovati, končiti;
impodió, impedíre, impeďivi (impedii),impedítum, poutati, zaplésti,
zdržovati;
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Importió, impertire, impertivi &.impertii, impertitum,

uděliti, při
děliti;

ineptič, ineptire, —, —, dělati hlouposti;
Inservió, inservire, inservivi (inservii), insenňtum, sloužiti, býti
k službám;
lěnič, Iěnire, lénivi (lěnii), Zěnitum, mirniti;
mollió, mollire, mollivi (mollii), mollitum, změkčovati;
můnió (moenió), múnire, múnivi (múnii), mímitum, opevňovati;
nesoió, nescire, nescivi &.nescii, nescitum, nevěděti;

nůtrió, nůtrire, nútrivi (nútrii), mitritum, živiti, krmiti;
oboedió, oboedire, oboedivi &.oboedii, oboeditum, poslouchat!;

půnió, půnire, púnivi (púnii), půnitum, trestati;
saevió, saevire, saevii, saevitum est, zuřiti;
scič, scire, scivi a. scii, scitum est, věděti;
servió, servire, servivi (servii), servitum est, otročiti, sloužiti;
sitió, sitire, sitivi (sitii), _——,
žízniti;

suporbió, superbire, —, —, býti pyšný;
vestió, vestire, vestivi (vestii), vestitum, šatiti, odívati.

| 73. úloha.

Přeložte do češtiny! — (Viz str. 729!)

1. Audíví Ii in templo' Apollinis Delphis illud scriptum
fuisse: »Nósce tě ipsum! <<— 2. Pater, cum audíverit || tě

laude dignum esse, certě tě laudábit. — 3. Cúr mátri tuae
nón oboedívistí, puella? —- 4. C'ivěs, qui semper magistrá
tibus oboedívěrunt, rem půblicam stabilívěrunt. — 5. Aristo
telem philosophum Alexandró magistrum á Philippó rěge
accítum esse Il cónstat. — 6. Lacedaemoniórum cěnam la
bóre in v'e'nátu, sůdóre, cursů, fam'e',siti condítam esse || cón
stat. — 7. Avus nepótem parvum custódívit; nepós parvus
ab avó custódítus est. ——8. Quis putat || mortem omnes
vitae aerumnás f'mítůram esse? — 9. Acerbissimam iram
tuam f'mítum irí || spěró. — 10. Caesaris temporibus flúmen
Rhěnus imperium papali Rómáni f'mivit.— 11. Servi Graeci

multós puerós Rómánós litteris et artibus ěrudívěrunt.
Multi pueri' Rómáni a servis Graecis ěrudítí sunt. Multós
puerós Rómánós á servis Graeeis ěrudítós esse || scimus. —
12. Puero's nostrós &magistris ěrudítum írí || scimus. — 13.
Qui bene ěrud'ítus erit, ipse aliós bene ěrudiet. — 14. Uti
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nam tempus dolórem tuum lěn'ívisset! — 15. Appius Clau
dius viarn můnívit et aquam tn urbem důait. — 16. Neptú
num et Apollinem Tróiam moenibus můnívisse Hveterěs
narrant. — 17. Hostěs urbem oppugnátůrž castra můnívě
runt. — 18. Milite's oastra mí'mítůrí hostium tělis tmpediě
bantur. —- 19. Cur leium parentěs nůtritůrum oulpás? —
20. Magistrae puellás diligentěs laudávěrunt, žnertěs ad
monu'e'runt; illás praemio' affěcěrunt, hás půnívěrunt. — 21.
Quod pěnsa vestra bene et accůrátě finiverátis, á magistró
laudát'i, nón půníti estis. — 22. C'ůr nós půnívist'i, quam
quam scíverňs || nós nón peocávisse? — 23. Frátrěs prae
ceptžs parentum nón oboedívisse || soror džxit. Utinam pater
eós půnívisset! Utinam á parentibus půnítí essent! — 24.
Parietěs templórum Graeoórum tabulžs pžotžs vestiti et
órnátž erant. — 25. Parentibus, á quz'bus vós, iuoeněs,
nůtrítí, vestiti, ěducáti estis, nónne párěbitts? — 26. Deus
benignus, qui avěs caeli alit, campós flóribus vestit, omnia
cónservat, etiam vós aluz't, vestívit, oónservávit. — 27. Ci
món hornin? minus bene vestító amioulum saepe dedit. —
28. Thěbis duo frátrěs dě rěgnó inter sě certáv'e'runt, Eteo
olěs et Polynioěs; cum uterque fráter in proelió vitam fini
visset, Thěbžsrěgnávit Creón, qui alterum frátrum, Eteo
clem, Thébánórum urbem fortiter dějendentem, magnžs
cum honóribus sepel'ívit.Quo'minus alterius frátrum, Poly
nžots, contra patriam džmicantžs, corpus mortuum sepelirě
tur, Creón omněs ožvěsimpedivit. — 29. Epamínóndás cum
audívisset Boeóttós viotsse, hastam, qua tránsfžxus erat, ex
oorpore ěvellit et mortem occubužt. — 30. Hannibal humi
saepe dormívit. —

se. HODINA.
Slovesa.čtvrté konjugace,
která. se v některých tvarech
odchylují

od vzoru »a.udíre<<.

Slovesa. čtvrté konjugace, odchylná v perfektu &.supinu, lze roz
děliti v tyto skupiny:
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1. Odchylné supinum: sepelire (406.).
2. Perfektum jednoduché (a. reduplikované) bez změny kmenové
samohlásky: comperire (396.), repeňre (400.).
3. Perfektum jednoduché s prodlouženou kmenovou samohláskou:
venire (407.) a. jeho složeniny.
_
4. Perfektum na. »-sl<<& supinum na >>-tum<<:farció (397.), fuldó

(398.), haurió (399.), saepió (401.), sanció (403.), sarció (404.),
vino-io (408.).
5. Perfektum
6. Perfektum

na. »-sí<<& supinum

v >>-sum<<:sentz'ó (405.).

na. >>-uí<<:
aperió (395.), operió (395.), salió (402.).

7. Perfekta nemá.: amició (394.).
8. Ani perfekta ani supina. nemají: ferió, ineptz'ó.
Odchylná. slovesa. &.jejich složeniny v abecedním pořádku (slože
niny hledejte 11základního slovesa):
%

394. amició, amicíre, —, amictus, obhazovati, oblékati;
395.aperió, aperire, aperuí, apertum, odkrývati, otvírati;
-— operió, operžre, operní, opertum, zakrývati, zavírati;
396. comperio, comperire, comperž, compertum, zvídati;
(comperió — peržtus);
397.farció, faráre, farsň',fartum, cpáti;
r e j e r 0 i 6, ire, refersi, refertum, nacpávati, naplňovati;

398. fulció, fulcžre, fulsž, fultum, podpírati;
399.haurió, haurire, hans-í,haustum, čerpati;

e a:h a u r i 6, ire, exhausi, exhaustum, vyčerpávati;

—

operíre (viz čís-.395.) ;

400. reperió, reperžre, repper'z',repertum, nalézati; (repperí
vzniklo z re-pe—perž;re-perió — parió, parere) ;
401. saepió, saepžre, saepsž, saeptum, ohrazovati;
402. salió, salžre, saluž, _—skákati; (supinové tvary se na
hrazují slovesem saltáre) ;
d č 3 i 1i 6, íre, děsilui, -—,seskakovati;
e a:s i l i 6, ire, exsilui, —, vyskočiti;

insilió,
íre, ins—dui,
—, vskočiti; (u Livia. perf. ins-ilíví);
p r 6 s i l i 6, ire, prósilui, —, vyskočiti, vyraziti;
t 1'd n s i H 6, ire, tránsiluí; —, přeskočiti;

403. sanció, sancire, sánxi, sánctum, posvěcovati, slavnost
ně stanoviti;
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404.sarció, sarcžre, sarsž, sartum, látati, spravovati;
405. sentió, sentire, sěnsz',sěnsum, cítiti, míniti, mysliti;
(:6 n s e n t i 6, cónsentire, cónsěnsi, cónsěnsum, souhlasiti;
d i s s e n t i 6, dissentire, dissénsi, dissěnsum, nesouhlasiti;

406. sepelió, sepelire, sepeli'vž,sepultum, pohřbívati;
407. venió, venire, učni, ventum, přicházeti ;
a d 1)e n i 6, íre, advéní, adventum, přicházeti;
(:i r o u m v e ní 6, žre, circumvěni, circumventum, obcházeti,
obkličovati;
c o n v e n i 6, ire, con/vém,conventum, scházeti se, setkávati se;
e"v e n i 6, íre, ěvění, ěventum, vyjití;
i n 1)e n i 6, íre, invěni, inventum, nalézati;
1)e r 1)e n i 6, íre, pervění, perventum, docházeti;
s u b v e n i 6, ire, subvěni, subventum, přicházeti na. pomoc;
s u p e r 1)e n i 6, íre, supervění, superventu/m přijíti, zastih

nouti;

408. vinció, vináre, vina,-ž,vinctum, vázati, poutati;

d e v i n c i 6, íre, děvinxí, děvinctum, spoutávati, upoutávati.

L74. ů|oha.-

Přeložtedo češtiny!— (Vizstr. 731!)

1. C. Iůlius Caesar cum Pharnacem, rěgem Ponti, prímó
concursú vicisset, tribus verbis victóriam suam senátní
Rómánó nůntiávit: »Vění, vidí, vící.<<— 2. Annó ducentě
simó sexágěsžmó quártó a. Chr. n. Rómánž in Siežliam věnč

runt. — 3. Puer in scholam nón venit, nón věnit. Cúr in
scholam, pueri, nón venítis, eúr nón věnistis? — 4. Exspec
tátis—nedomí vestrae amžcós? Exspectámus, nam si věne
rint, laetžtia nostra magna erit. — 5. N7185
vetuissěs, amžce,
auxilžó tibi věnissem. — 6. Rómánós fortissimós fuisse cón
stat; itaque mžrum nón est || FměsRómánós celeriter pró
págátós esse tótumque ferě orbem terrárum žn potestátem
Rómánórum věnisse. — 7. Caesar spěrábat || Pompeium ad
sě ventůrum esse. — 8. Venientí occurrite morbó! — 9. Iam
nune seneetůtis ventůrae, fiuveněs,memorěs estóte! — 10.
Hannibal cum annó ducentěsimó duoděvžcěsimó a. Chr. n.
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in Italžam věnisset, duós exercitús Rómánós všcit, ad Twi
num et ad Trebiam. —
11. Multžs dě causis sententiam meam córam aliěnó ho
mine nón aperuí. — 12. Cur frátris sepulcrum flóm'busnón
operuistí, amžce? — 13. Amici reditum comperímus (vyslovz
kompe-rý-mus); heri amici reditum comperimus (vyslovz
kom-pe-rymus). Á quó amici reditum comperistí (vyslovz
kompe—rys-tý)? — 14. Polycratěs, Sami tyrannus, ánulum,
quem in mare děiěcerat, posteró diě žn alvó piscis repperit.
— 15. Cum TěmSabinós vícisset, foedus ictum est. — 16.
Hannibal rem půblžcam Cartháginiěnsžum novís žnstitútis
lěgibusque fulsit. — 17. Vitis nisi fulta est, ad terram tra
hžtur. — 18._Vir fessus aquam ex puteó hausit; etiam mu
lierěs fessae aquam ex putežs hausěrunt. — 19. Lěgátus ad
Caesarem scržpsit: »Omněs hostium cópiae advěněrunt, ut
hiberna nostra oppugnárent; sed vžrěs nostrae iam ex
haustae sunt, quam ob rem nóbžs quam celerm'mě subveni! <<
— 20. Vinceris et vincžris, vincěris et vinciěm's. — 21. Vin
cimus eum, quem vicimus. — 22. Dux hostium nostrós mž
litěs vícit et gravissimá catěná vínxit. — 23. In sepulcró
cuiusdam antiquž rěgis žnscržptum erat: »Probě víxi, im
probós vínxí, hostěs víci.<<— 24. Iam lěge nátúrae sánctum
est, ut liberi beneficwrum parentum memorěs Sint; quam
ob rem nónnůllae gentěs sánxěrunt, ut liberórum impietás
adversus parentěs punžrětur. — 25. Múlti rěrum scriptórěs
librós suós fábulís puerilibus refersěrunt. —

[ 75. úloha. _ Přeložtedo češtiny!_. (Vizstr. 7321)
1. Omnia ferě contra, ac dixerás, ěvěněrunt. —
mihi aperuistž. — 3. Suěbí, qui ad r'ípam Rhění
rant, discessěrunt, postquam Ariovistí cládem
runt. — 4. M. Tullius Ciceró ad Catilinam díxit:

2. Oculós
convěne
comperě
»Věnistž
in senátum, Catilina! Quis tě ex tot tuís amicís salůtávit?
— 5. Cum Caesar Bellovacós in suam potestátem reděgisset
et ad Ambibariós pervěnžsset, hi sě suaque omnia statim
-—716—

dědiděrunt. — 6. Lěgěs ad salůtem civium inventás esse
cónstat. — 7. Tě salvum domum pervěnisse spěró. — 8.
Tribůnum militum, qui ignávum sě praebuerat, Rómáni
lapidibus cooperuěrunt. — 9. Ciceró narrat sě Syrácůsis
Archimědis sepulcrum důmětó obsitum reppe'risse. — 10.
Foedera icta ab hostibus frácta sunt. — 11. Sócratem ě car
cere nón effůgisse, sed patriae lěgibus oboedientem veně
num hausisse cónstat; veněnum haustum prímum in pedi
bus Sócratěs sěnsit. — 12. Amici in foró ambulantěs peců
niam invěněrunt; audiví eós postridiě in scholá pecůniam
žnventam magistró trádiděrunt. Hanc iactúram magister
per magistrátum renůntiávit. — 13. Lěgátí Caesarem in
itinere convěněrunt. -—14. Victi hostium militěs in carce
rem manibus vinctžs abducti sunt. — 15.Viátor laetó animó
salůtávit sólem, qui nůbibus opertus děnuó sě aperuerat. —
16. Cum virěs civitátum Graecarum belló exhaustae essent,
inter eás pax [dě páce] convěm't. — 17. Speculátor, quem
mílitěs nostri prope moenia urbis reppererant, vinctus est.
-—18. Sine aců magneticá America á Columbó nón inventa
esset. — 19. Aquaeductůs nón apertž, sed opertž erant, ut
aqua maněret půra. — 20. Anaxagorás philosophus cum

mortem filií comperisset, aequó animó, »Nih il noví

audió,<< inquit, »sciěbam
mortálem.<< —

enim illum

esse

21. Quoniam ad hunc locum perventum est, nón aliěnum
putó dě Gallórum Germánórumque móribus própónere. —
22. Est-ne věrum vitrum á Phoenicibus inventum esse? —
23. Delphós dónis vótiv'ís refertós esse lěgimus. — 24. Ně
tů hůc věneris! Nam si věneris, nón facile discěděs. — 25.
Cum Rómánórum lěgáti Carthágine postulávissent, ut
Hannibal sibi tráderětur, Hannibal ad Průsiam, Bithýniae
rěgem confůgit, sed ně ibi quidem salůtem repperžt; simu
latque enim Rómani id comperěrunt, T. Quinctium Flami
ninum lěgátum cum militibus in Bithýniam miserunt, qui

[: ut is] Hannibalem comprehenderet. Průsiás haud dis

sěnsžt et hospitem suum děstituit. -—

$
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|.65. úloha.

Vypracování. — (Viz str. 6751) J

1. Dobří jinoši vždy ctili (colere, indik. perf.) &budou ctíti stáři.
— 2. Kéž byste, se byli lépe postarali o sebe a o svou vlast! — 3.

Vůdce skryl rány, (jemu zasazené :)

které mu byly zasazeny, aby

vojinové neklesli na mysli. — 4. Cicero byl by posílil Katilinovu
smělost a zpupnost, kdyby byl býval liknavý (bezstarostný). ——
5. Opustili (zrádné) (děserere ) nás druhové, od nichž že budeme pod
porováni (: u nichž že nalezneme podporu) (adiuváre), jsme (před
tím, kdysi) doufali (indik. plqupf.). -—6. Za starých (starodávných)
časů vznešené paní oblékaly se v šat, jejž samy [byly] utkaly (te
xere, ind. plqupf.). -—1_ [Třikrát a čtyřikrát : mnohokrát, velice
šťastni :] přešt'astní jsou [ti], kteří (kdož) před očima otců pod
stoupili (occumbere, ind. pf.) smrt za vlast; veliké chvály bude

hoden [ten], kdo zemře (: podstoupí smrt, ind. fut. II.) bojuje za
vlast. — 3. Příroda nezplodila (gignere) nic bez závažných důvodů
(důležitých příčin). — 9. Trojané se položili táborem (rozbili tábor)
(pónere) u Tiberu blizko mohutného dubu, jejž praděd Dardanus
[byl] zasadil (serere, ind. plqupf.). ——
10. Roku 79 (: sedmdesátého
devátého) po Kr. výbuchem Vesuvu celá krajina kolem této hory
byla Zastřena (occulere, perf.) hustou temnotou a daleko široko
byla pokryta (cónsternere, perf.) [spoustami] popela a kamením;
hora se třásla (tremere, pf.) a chrlila (évomere, pf.) plameny;
tehdy tři města byla zasypána (obruere, perf.). — 11. Vojevůdce
jediným slovem utlumil (compescere, ind. pf.) vzpouru vojska. ——
12. Celá Gallie se jitřila, když po tolika potupných porážkách byla
uvedena v moc Římanů & (když) její dřívější vojenská sláva upadla
v zapomenutí (: zhasla; exstinguere, konj. plqupf., cum histori—
cum). — 13. Když města bylo dobyto, ozývalo se (strepere, ind. pf.),
hlasitými nářky hořekujícich; mužové stenali (fremere, ind. pf.),
ženy a děti kvílely (gemere, ind. př.). — 14. Vypravuje se (jest za
znamenáno), že se Cicero chvěl (tremere, akt. inf. pf.) na. celém
těle [: všemi údy], když začínal hájiti řeči obžalovaného Milona. ——
15. Jest známo, že Římané skládali (tea—cre,akt. inf. pf.) dopisy
[z] všedních slov (v lat. abl.). — 16. Markus Porcius Kato sepsal
(compónere, ind. pf.) velmi užitečné spisy, které často byly čteny
(volvere, ind. pf.) také od Marka Tullia Cicerona. — 11. Kato, byv
vychován (alere, passiv. partic. pf.) na venkově [v] přísných zása
dách (abl.) předků, byl naplněn (imbuere, ind. př.) oněmi vynikají

1= nabídl:(offerre).
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cimi vlastnostmi, jež neodložil (__—jichžse nevzdal)

(exuere, ind.

pt.) po celý život (abl.), [totiž] šetrností, otužilostí v snášení ná
mah, pracovitosti a poctivosti. —-18. Kato se nezpronevěřil (děserere
officium, ind. pf.) své povinnosti v žádném nebezpečenstvi (: dostál
své povinnosti v každém nebezpečenstvi). ——19. Kato se v stáří
velmi horlivě oddal (incumbere, ind. pf.) řeckému písemnictví. —
20. Kato již [jako] šestnáctiletý mladík se ve druhé punské válce
(za druhé punské války) pustil do boje (manum cónserere, ind.
pf.) s nepřítelem a ukázal se (sě praeběre) velmi statečným vojí
nem. ——21. Četli jsme, že staří Germánové nejvíce ctili (colere)
boha Merkuria. — 22. Žádný řecký kmen nikdy ani zákonů nezměnil
ani nevyhlásil války ani nezaložil osady, jestliže se neotázal o radu
(cónsulere, ind. plqupf.) Apollina (Apollona); také Římané se
v nebezpečných dobách často otázali (ind. pf.) o radu Apollinovy
(Apollonovy) věštírny v Delfech. Od Tarquinia (* Tarkvinia) Hrdé
ho, který byl poděšen (ind. plqupf.) hrozným snem, byli poslové
posláni do Delf otázat se (supinum) o radu Apollina (Apollona)
v té věci (stran té věci). ——
23. Germánové obklopili voj [čtyrkolými
dopravnímí] vozy, aby žádná naděje nezbývala v útěku (: aby

veškerá naděje na útěk byla zmařena); na ně (t. j. na vozy :
tam) naložili" (impónere) ženy, které s pláčem (: plačíce) prosily,
aby jich nevydávali Římanům do otroctví. — 24. [Až můj duch po
někud pookřeje (requiéscere, akt. ind. fut. II.) :] až (já) poněkud
pookřeji po (ě, ex) veřejné činnosti, přikvapím k tobě & doufám, že

v tvé lásce naleznu klid (conquiěscere, akt. inf. fut.) a zaplaším
(děpónere) všechny starosti.

——25. Až tvůj duch bude vzdělán

(excolere, ind. fut. II.) [: až ty budeš vzdělán] ve vědách & umě
ních (v lat. abl. bez předl.), i sobě i jiným budeš prospívati. —

D6.

ů'OI'Ia. —-Vypracování. _—(Viz str. 676!)

1. Učitel [duše hochů, viz str. 399,pozn. :] hochy vzdělal (excolere )
na.duchu, těla jejich vycvičil (vypěstil) (excercěre ) a mravy zdokonalil

(ěmendáre). — 2. Když [marathonská bitva, bitva u Marathonu :]
obraz marathonské bitvy byl malován ve velmi známé athénské
sloupové síni, Miltiadův obraz [byl položen první, na prvním mí
stě =] stál v popředí (pónere, passiv. ind. pí.) v počtu deseti
velitelů (mezi deseti veliteli). -— 3. Vojínové spletli (contexere)
proutí, aby jim pokryli ochranná loubí. -—4. Jest známo, že Markus
Tullius Cicero vložil [přimísil] (inserere, inf. př.) skvělá místa [ze]
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starověkých básníků do svých spisů. — 5. Nepřátelského vůdce,
když napadl (petere ) naše vojíny, štěstěna opustila (děserere), ne
bot' byv zraněn v boji mnoha oštěpy, zemřel (occumbere) spolu se
svými vojáky. — 6. Prozíravostí jednoho muže, [totiž, a to] The
mistoklea, Recko bylo osvobozeno (t. j. Řecku byla zajištěna svo—
boda) a Asie podlehla (succumbere ) Evropě. ——
1. V dopisech často
veselé (plur.) jest propleteno (spleteno) (intexere) se smutným
(plurJ. — 8. Co jest vlast? Místo, kde jsme se narodili (gignere),
byli jsme vychováni (ěducáre ) a vzdělání (colere). -—9. Duch řídí
tělo, jemuž jest ustanoven za vládce (praepónere, passiv. ind. pf.). ——
10. Dcery Aristeida, který zemřel (děcědere, ind. plqupf.) ve svrcho
vané chudobě, byly živeny (alere, ind. př.) na státní útraty. ——
11.
Jest známo, že Alexander Veliký podlehl (succumbere ) nectnostem
těch, které si byl podrobil (subigere, ind. plqupf.) zbraní. -— 12.
Opustí-li (děserere, ind. fut. II.) tě štěstěna, opustí (find. fut. I.) tě
i mezi přátelé; kdo tě v neštěstí opustili (ind. pí.), nikdy nebyli
(ind. pí.) pravými přáteli. — 13. Komu vždy není nejdražší ono
místo, kde vyrostl (alere) a byl vychován (éducáre) ? ——14, Na

kterém (stanovišti :)

místě budeš postaven (pónere, ind. fut. II.),

[tam, na tom] vytrvej! —- 15. Poraženým (přemoženým) (vincere)
byla uložena (impónere ) daň. — 16. Za zlatého věku (ve zlatém vě
ku) vše zplodila (gignere ) sama země; nyní však země plodí (nese)
toliko to, co lidé zaseli (zasadili) (serere, ind. pf.). — 11. Kdyby
Kartaginští Hannibala nebyli opustili (děserere), tento nebyl by
podlehl (succumbere, konj. plqupf.) římské branné moci. -—18. Sta
teční mužové vždy dali přednost (antepónere ) smrti před otroctvím.
— 19. V ústním podání jest zachováno (se zachovalo) (pródere), že
samovládce Peisistratos upravil (uspořádal) (dispónere) Homérovy
básně, předtím v nepořádek uvedené (cónfundere), tak, jak [je] nyní
máme. — 20. Když vůdce viděl, že jest zrádně opuštěn (děserere),
zcela ši zoufal. — 21. Sokrates v poslední den života mnoho rozprá
věl (disserere, ind. pf.) o nesmrtelnosti duše. — 22. Juno méně cenila
(postpónere, ind. pf.) ostrov Samos než Kartago, jež si [byla] zvolila
(děligere, ind. plqupf. za nejmilejší sídlo (vazba 2 alma). ——23.
Všem tvorům jest od přírody vrozena (vštípena) (ingignere) sebe
láska. — 24. Bratr mně řekl, že tě tvůj jediný přítel Lucius, který
dosud byl tvým věrným druhem ve štěstí i v neštěstí, v nebezpečné
nemoci opustil (děserere). ——
25. »Mola salsa<< (slaná mouka, tluč)

se u Římanů nazývala pražená (torrěre) tluč, mletá (molere) a se
solí smíšená (aliquá ré spargere), kterou obětník sypal na žertvy
(=: obětní zvířata), dříve než by byly zabity (caedere). ——

$
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fie—us,f., fik; (gen. sing.: ) jící (podle 2. deklinace), též ficús (po
dle 4. dekl.;) (abl. sing. též.:) ficú;
laurus, f., vavřín; (gen. sing.:) lauri (podle 2. deklinace) nebo
laurůs (podle 4. dekl.); (abl. sing. též:) laurú; (nom., akus., vok. pl.:)
Zaurus;
pinus, f., sosna, borovice; (gen. sing.:) pinůs (podle 4. dekl.), též
pini (podle 2. dekl.); (abl. sing.:) pinu;
quercus, f., dub; (gen. sing.:) quercůs (podle 4. dem.), někdy

iquercí (podle 2. dekl.); (akus. sing.:) quercum; (abl. sing.:) quercú;
(nom. pl.:) quercůs; (gen. pl. i:) quercórum.

*

| V. deklinace. ]
K páté deklinaci náležejí substantiva, která se končí
v nominativu singuláru
-ěs
-ěs
v
-
v genitivu singuláru
-en
451
1. Substantiva páté deklinace — mimo výjimky uvedené
dále pod číslem 2. — jsou vesměs ženského rodu (femini
na) ; příklady:
aciěs, (aciěí), (I, 298); faciěs, (faciěí), (I, 298); glaciěs, (glaeie'i),
.(I, 298); perniciěs, (perm'ciěi), (I, 299); series, (seria), (I, 321);
species, (specie'í), (I, 299);
fiděs, (fidei), (I, 299); rěs, (rei), (I, 299); spěs, (epei), (I, 299).

Jiné příklady feminin V. deklinace:
alluviěs, (allum'ěí), pOVodeň;caesariěs, (caesariěi), vlasy, kštice;
cdnitiés, (cánitie'i), šedivost, šediny; cariěs, (carie'l), zetlelost;
zpuchřelost; congeriěs, (congeriěi), snůška, hromada; sěgnitiě's, (sé
gnitiěi), zdlouhavost; a j.

*

2. Substantivum »diěs (die'ž), dem: jest v plurále vždy
mužského rodu; v singuláru také jest mužského rodu mimo
případ, kdy značí »určity' dem: nebo »lhůtaa; jestliže si n
g u l á r »džěs: určitý den, lhůtac, jest ženského rodu
(femininum); na př.: »diě certá : v určitý dem, »diě

dictá : v určený dem, »diěs perean'gua:
lhůta:.

pranepatrná

Ale iv ostatních případechse objevuje »diěscleckdy jako
femininum již v době klasické, především u básníků.
Substantivum >meridiěs ( meridia ), polednec jest muž
ského rodu (maskulinum).

| Jména různorodá. — Heterogenea.]

Různorodá (heterogenea) jsou podstatná jména, která
mají v plurálu tvar jiného rodu než v singuláru, ale tvořený
podle stejné deklinace.
Některá různorodá podstatná jména jsou i různosklonná,
t. j. mají v plurálu tvar nejen jiného rodu než v singuláru,
ale i tvořený podle jiné deklinace.
iocus, i, m., žert; plur.: iocí, órum, m., též ioca, órum, n.;
loous, i, m., misto; plur.: loci, órwm, m., jednotlivá mista (zvláště
v knihách); loca, órum, n., mista, souhrn mist, krajina;
frěnum, i, n., uzda; plur.: fréni, órwm, m.; (u básníků též:) frěna,
órum, n.;
Tartarus, %,m., část podsvětí, peklo; plur. (básna) Tartaru, órum, n.;
sibilus, i, m., sykot; plur.: sibilí, órum, m., též sibila, órwm, n.;
oarbasus, í, f., jemné plátno, kment; plur.: carbasa, órum, n., lodni

plachty;
caelum, i, n., nebe; (plur.: caeli, órum, m.);
epulum, i, n., hostina; plur.: epulae, drum, f., pokrmy, jidlo, hostina;
balneum, i, n., koupel, lázeň; plur.: balnea, ómm, n., balneae, drum,
f., lázně.

*
Sbirka „Světové řeči v 1000slovech“ vycházi dvanáctkrát do roka. Nakladatel a vy
davatel Zemědělské knihkupectví A. Neubert v Praze. Hybernská 12. Tlakne Tempo
'

Ptraze. — V Praze

dne

10. vlnvětna 1939. — Předplatné

na 5 aešitů K 20..—

na 10 sešitů K 40.— l a poštovným. Odebiráni lze zrušiti jen písemně. Reklamace
nedošlých sešitů se vyřizují jen do 14 dnů 00 vyjiti následujiciho sešitu. Novinová
sazba povolena ředitelstvím pošt a telegrafů v Praze pod čislem 27.761/7—1927.
Dohledaci postovni úřad Praha? .

V 1000 SLOVECH
Pro pokročilé.
Napsal

profesor Josef Bradáč.

Sešit 16,

v 10co tmm.
NAKLADATEL A. NEUBERT V PRAZE

Opakování : latinské mluvnice.
Některá podstatná jména mall jiný význam v plurálu než
v slnsuláru; : nlon mnohá mall v plurálu lednak týž
význam jako v singuláru, jednak jiný význam.

aqua, voda; aquae, f. pl., a) voda, vody; b) léčivé prameny teplé,
teplice, koupele;
obpla, zásoba, hojnost; cópiae, f. pl., a) zásoby; b) vojenské zástupy,
branný lid, voje;
fortuna, osud, štěstí; fortúnae, f. pl., statky, majetek, jmění;
gratia. Půvab, vděk; grátiae, f. pl., díky;
hortus, i, m., zahrada; hortí, m, pl., sady;
lmpedlmentum, překážka; impedímenta, n. pl., zaškodníci, vozataj—
stvo;
llttera, pismeno; litterae, f. pl., a) písmena, písmenky; b) psani,
dopis; vědy, nauky;
Iůdus, hra; ludí, m. pl., hry v cirku;
nárls, is, f., nozdra; nárěs, dum, f. pl., nozdry; nos;
nátálls, is, m., narozeniny; nátálěs, 'ium, m. pl., rod, původ;
opera, ae, f., prace, námaha; operae, drum, f. pl., dělníci; nadeníci;
róstrum, zobák; róstra, órum, n. pl., řečniště;
tabule, primo, deska; tabulae, f. pl., prkna; desky; listiny, účty;
aedis nebo aedčs, obydlí, dům, chrám; aeděs, iam, f, pl., obydlí, dům,
palac;
auxilium, pomoc, podpora; auxilia, n. pl., pomocná. vojska;
career, vězení, žalař; carcerěs, m. pl., ohrada, zábradlí, šraňky;
oomitium, sněmoviště; comitia, n. pl., sněm, shromážděni národa;
facultěs, možnost, příležitost, schopnost; facultátěs, f. pl., prostřed
ky, jmění;
pars, dil, část; partěs, f. pl., úloha, role (divadelni); úkol, úřad.

V 1000

Lat
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SLOVECH

Pro pokročilé.

Napsal profesor Josef Bradáč.
Všechna práva vyhrazena.

Vydává Zemědělské knihkupectví A. Neubert v Praze

58. HODINA.
| ó7.ů|o|1a.

— (DOKONČENÍ)

— Vypracování. ——
(Viz str. 684!)

1. Když se Dareios na útěku napil (bibere; cum histor.) kalné
vody, řekl, že se nikdy nenapil s větší chutí; patrně nikdy (předtím)
nepil (plqupf.) maje žízeň. _ 2, Vždy se bude opovrhovati (: bude
opovrhováno)

těmi, kdož se nenaučili ničemu. ——3. Jinoši se při
učuji tomu, co pěli (canere, př.) starci. — 4. Proč jsi požádal
(poscere) přítele za meč (od přítele meč)? ——5. Četli jsme, že
Caesar požádal (poscere) Helvetie, prosicí (žádající) za mír (pe
tere), za rukojmí. ——
a, Římané požádali (exposcere ) Kartag'inské

za vydání Hannibala (_ za Hannibala), aby ho usmrtili (occidere).
——
1. Epameinondas znamenitě hrál (canere, př.) na lyru. —-8. Když

polnice zazněla (canere), nepřátelé sestoupili (déscendere) na ro
vinu.

——

9. Včela žiznic spadla (cadere ) do pramene, ale holubicí byla za
chráněna. ——
10. Alexander Veliký v Gordiu mečem rozťal (caedere)
uzly v sebe samy zadrhnuté (implicáre). — 11. V bitvě u Kan(en)
padlo 45.000 (čtyřicet pět tisíc) římských pěšáků a 2.700 (dva tisíce
sedm set) jezdců, mezi těmito 80 (osmdesát) mužů senátorského
stavu. ——12. Ulixovi (Odysseovi) druhové pobili (caedere) Solův
(HeliůV) skot a proto (rel. cop/ul., str. 648) upadli (incidere) do
záhuby. —- 13. Poražený (caedere) strom padl (cade-re) a padaje
usmrtil (caedcre) [muže], který jej porážel [: usmrtil porážejí—
ciho]. — 14. Vůdce oznámil, že vojínové padli udatně bojujíce. ——
15.
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Dřevorubci v lese porazili stromy; stromy padly s velikým prasko
tem. — 16. Málem bych byl padl (ind. pf.); dej pozor (caveó), abys
nepadl. ——
11. Poražené stromy leží porůznu. — 18. Vězte, že i nej

mohutnější dub byl poražen mnoha ranami. —
19. Oba římští konsulové v bitvě padli (occidere). ——
20. Mínós, král

ostrova Krety, rozkázal (praescribere ) poraženým Athéňanům, aby
posílali Minótaurovi sedm jinochů a právě tolik panen za kořist; The
seus, syn athénského krále, veden niti Min-óovydcery Ariadny, zbavil
Athéňany nebezpečí zabiv (: když zabil) (occidere) Mínótauraf— 21.
Lakedaimonští zabili (occidere) krále Agia, což se nikdy předtím
u nich nepřihodilo (accidere, ind. plqupf.). -— 22. Ještě nezapadlo
(occidere) slunce všech dni. — 23. Vojevůdce dal usmrtiti (act.
causat., str. 650) veliký počet nepřátel a všem [dal] odníti (: svléci)
(ea'uere) zbroj. — 24. Když slunce zapadlo, mraky zastřely (obnú
bere) nebe směrem k severu. ——
25. Tarquinius Starší (: Priscus)
byl zavražděn (occidere) od synů Anka Marcia, které (byl) při
pravil o královský trůn. — 26. Jest známo, že Markus Tullius Ci
cero, maje šedesát tři léta věku (v 63 letech věku), byl zavražděn
od úkladných vrahů v zahradě svého formijského letohrádku. ——
21. Mnoho perských lodí u Salaminy se potopilo (utonulo) (occi
dere). —- 28. Hérodotos zaznamenal, že tři sta Lakedaimonských,
všichni do jednoho, v Thermopylách padli (: byli pobiti). ——
29.
V bitvě svedené u jezera Trasimenského 15.000 (patnáct tisic) Ři
manů bylo pobito; 10.000 (deset tisíc) [jich] celou Etrurií různými
cestami (různými směry) zamířilo (odtáhlo) do Říma. -—30. Když
vůdce padl v boji, statečně bojuje, jeho družina byla pobita (canci
dere)

| 68.

od nepřátel.

——

úloha. —Vypracování.— (Vizstr. 685!)

1. Rómáni diis deábusque manibus pass—isgrátiás ěgě
ruut. — 2. Cur tů, qui omněs mouuisti, tibi ipse nón cá
visti? — 3. Viátor cum in casá quádam lumen vidisset,
statim iter mátůrávit. — 4. Deum mundum omnibus rčbus
bouis implěvisse uihilque mali admiscuisse crědimus. —
5.Arborem fidimus, ut fissam combůrerěmus.— 6. Quandó
civěs partem moenium vestri oppidi resciděrunt? — 7. Forti
fortuna nón semper arrisit. — 8. Quotiěns tibi, Catilina,
iam extorta est ista sica dě manibus tuis, quam ad caedem
ůniuscuiusque nostrum parávisti? — 9. Nostri cum sociós
—722——

hostžum vžcissent, etiam hostium exercitum fúděrunt atque
fugávěrunt et in urbem eórum irrůpěrunt. — 10. Multi iu
žuventúte lžbldim'bus nimis indulsěrunt; eós in senectúte
dolóribus morsum lrž scltóte! — 11. Nón semper grátam
sě praebet fělěs, quam mulsist'l. — 12. Džonýsiž tyrarmž
filiás patris barbam et capillum totondisse lěgz'mus.— 13.

Trecentl Fabii á senátů petivěrunt, ut bellum contrá
Věientěs gerere sžbi licěret. — 14. Polyphěmus in návem
Ulixz's ingěns saxum torsz't. — 15. Cúr nón respoudistž,

puer, ad ea, quae tnterrogátus erás? Si á magistró inter
rogátus eris, statim respoudě; si magister tě nón inter
rogáverz't, tacě! — 16. Imperátor cum rem féliciter
gessžsset, tribútum vtctae gentl imposuit. — 17. Invidum
alteržus fortuna, ut est próverbium, momordit. — 18. Du
cěs belli perlt'l cum imperátórž persuásžssent hostěs facžle
fúsum atque fugátum lrl, persuásěrunt ei, ut subitum
žmpetum in eós faceret. + 19. Dupus, qui oves duás divel
lerat, á eam'bus dlvulsus est. — 20. Procellá multás arbo
rěs ěversás esse audimus. — 21. Sl me"dllěan'ssěs, mě nón
neglěm'ssěs. — 22. Duós equós, quós mlper ěmeram, hodiě

věndidl. — 23. Optimě leit, qui cupidžtátěs suás vicžt. —
24. Nautae oleum in aequor turbidum fúděrunt, ut oleó
effůsó undás sědárent. — 25. Quae ěgz'mus, certa sunt;
quae agěmus, žncerta sunt. —

| 69.ů|0|18.

-—Vypracování. — (Vizstr. 697!)

1. Nepřátelé dobyli (capere) města (v lat. akus.) dlouho obléha—
ného [= města, které dlouho bylo obléháno] (obsiděre). ——
Města
(v lat. nom. sg.) dlouho obléhaného [město dlouho obléhané] bylo
dobyto. ——Slyšime [: dovídáme se], že nepřátelé dobyli města
dlouho obléhaného (v lat. akus.). ——
Slyšíme [: dovídáme se], že
města dlouho obléhaného [město dlouho obležené] od nepřátel bylo
dobyto. — 2. Čtyři tisice pět set (4500) vojínů bylo zajato (capere).
(Pozorujte, kolikerým způsobem lze tuto českou větu přeložiti do
latiny! ) ——
3. Takové jinochy si vol (deligere) za přátele (1) lat.
2 okus), z nichž že budeš míti (capere) největší prospěch, doufáš. ——
4. Když naši [vojínové] dobyli' města, ušetřili (parcere) všech
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budov (v lat. dat.). -—5. Když roku 146 př. Kr. bylo dobyto Kartaga
(v lat. nom.), všichni občané tohoto města byli usmrcení (occidere).
-—6. Po porážce u Kan(en) Římané se obávali, že města samého
[: město samo] bude dobyto od Hannibala (viz str. 376 a násl.). ——

1. Když Troje bylo dobyto [: Troja byla dobyta], Antenor a Aeneas
zamířili (petere) různými cestami do Italie, aby založili nová města.—
8. Ke lvovi, který kdysi byl chycen (capere), připlížíla se (arrépere)
myška. & přehlodala (perródere) provazy. — o, Cokoli vojsko dobylo
[ukořistilo] (capere) na nepřátelích, konsul prodal (věndere) a ode
vzdal (redigere) do státní pokladny. — 10. Když bylo na jevě
(appáret), že města [: město] bude dobyto, vojsko odtáhlo (discě
dere). —



11. Měsíc vysílá na zemi to světlo, které přijal (accipere) od
slunce. — 12. Zpravil jsem tě (facere), že jsem neobdržel [nedostal]
žádného tvého dopisu. — 13. Bud'tež pamětliví prokázaného [: pří
jatého] (accipere) dobrodiní! — 14. Výzvědné hlídky [rozvědky]
oznámily, že naši vojínové zachytili (excipere) nepřátelské oštěpy
svými štíty. — 15. Filosof Diogénes požádal makedonského [: Ma
kedonů] krále Alexandra Velikého, aby maličko ustoupil; [odňal
(intercipere) mu totiž slunce, sluneční světlo :] zamezil mu totiž
přístup slunečního světla. — 16. Pythía. nařídila (praecipere) Athé
ňanům, aby si zvolili (súmere) Miltiada za vůdce (2 akus.). — 11.
Když nepřátelé opustili (relinquere) tábor, náhle ustoupili [se stáhli
zpět] (se recipere) do svého území. — 18. Nejhorší jest otroctví,
které jsme vzali na sebe (suscipere) dobrovolně. — 19. Naši před
kové často podnikli (suscipere) války. — 20. Když bylo dobyto

Sicílie [: byla dobyta Sícilie], byla ihned Římany podniknuta nová

válka. —
21. Když polníce zazněly (sonáre), vojínové se probudili ze spán
ku a podporováni (adiuváre) těmi, kteří (předtím) byli na stráži
(excubáre), hnali na nepřítele útokem (facere). — 22. Desátá legie
vzdala (agere) dik Caesarovi, že (quod) o ní pronesl (facere) nej
příznivější úsudek. — 23. Učitel nám vypravoval, že Vergilius, od
počívaje (cubáre) buď na zemi bud' pod vysokým topolem bud'
u hučiciho potůčku, skládal (facere) verše. -— 24. Byli byste nás
plísníli (increpáre), kdybychom byli udělali, co bylo (předtím) za

kázáno (vetáre). — 25. Jak zaseješ (fació), tak budeš žití (metere).
-—16. Caesar sám strhl (rescindere) most vystavěný přes Rýn. —
21. Těchto sedm divů světa bylo čitáno od starověkých [lidí]: chrám

efeské Diany [: Artemidy1; náhrobek krále Mausola; bronzová
socha Solova [: Heliova : boha slunce) na ostrově Rhodu, vše
obecně zvaná >>rhodskýkolos<<;socha olympijského Jova [: Zeva],
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kterou Feidias zhotovil ze slonoviny a zlata, vysoká 60 stop; palác
krále Kyra v městě Ekbatanech, vystavěný z běloskvoucích kamenů
spojených zlatem; hradby města Babylona, které založila královna
Semiramis ; egyptské pyramidy. — 28. Ne vždy byl zavražděn (inter
ficere) pocestný od lupiče, někdy lupič od pocestného. — 29. Válka
dobře podniknutá ne vždy se šťastně dokončuje (ne vždy byla
šťastně dokončena) (cónficere). ——
30. Občané vyčerpaní (cónficere)
válečnými pohromami požádali (exposcere) za mír. — 31. Ačkoli

Hannibal byl zaměstnán (distringere) tak velikými válkami, přece
trochu času věnoval písemnictví, nebot' existovalo (exstáre) několik
jeho spisů sepsaných (cónficere) řeckým jazykem. — 32. Římané
si podrobili (redigere) spojence, kteří (předtim) odpadli (déficere).
—-33. Když se nepřátelé utkali (cónserere) s našimi vojiny, jedni
byli zabiti (interficere), jiní poraženi (prósternere). — 34. Vykonej,
vojine, co ti vůdce rozkázal. — 35. Dva římští rytíři slíbili (pró
mittere) Katilinovi, že před úsvitem usmrtí Cicerona na lůžku. —
36. Když byl Hasdrubal usmrcen v Hispanii, vojínové svěřili (man
ddre) vrchní velitelství Hannibalovi. — 31. Jest známo, že Cicero
odhalil (patefacere) zločinné Katilinovy záměry v senátě. ——
38. Vše

mohoucí Jupiter pokynul (adnuere) hlavou a kývnutim otřásl (tre
mefacere) celým Olympem. — 39. Když Peršané byli přemožení,
athénské hradby byly znova vystavěny (reficere). — 40. Když Ro
mulus vystrojil slavnostní hry, Sabinové byvše pozváni s dětmi
a manželkami přišli do Říma. Tehdy římští jinoši unesli (rapere)
sabinské divky, ačkoli unesené hlasitě volaly, že ony ubohé nic ne
udělaly, ničim se neprohřešily (committere). Zarmouceni rodiče
dívek se rozutekli (profugere) hlasitě volajíce, že byli oklamáni
(děcipere) věrolomností Římanů, a vyčitajíce, že právo pohostiné
bylo porušeno. —

| 70. úloha.

Vypracování. — (Viz str. 699!)

]. Post multós errórěs Aeněam in Italiá consědisse nar
rátur. — 2. Germáni, qui in Italiam irriiperant, Italiam
superiórem possěděrunt. — 3. Miles multis verberibus per
culsus corruit. — 4. Quó nóbilior et ditior Rómánus fuit,
eó magnificentius monumentum ei exáctum est. — 5. Mili
těs in návěs impositi Neápolim trávecti sunt. — 6. Nisi
collis prope urbem fortiter děfensus esset, hostěs urbem
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vertissent. ——
7. Philippiděs, cómoediárum scriptor, cum in

poětárum certámine contra spem omnium vicisset et illá
victóriá nimis gauděret, eó insó gaudió repente exstinctus
est. — 8. Vós mortem cárórum parentum diu luxisse sció.
— 9. Hác vietóriá glóriam vestram, militěs, magnopere
auxistis. — 10. Hostium adventu metus civium magnopere
auctus est. — 11. Poětae Graeci poětis cěterárum gentium
multó praestitěrunt. — 12. Urbem Rómam lapideó muró
Tarquinius Priscus circumdedit. — 13. Cyniei, ě quórum
numeró Diogenés philosophus erat, á civibus suis děrisi
sunt; etiam Diogenem Athéniěnsěs irrisěrunt. _ 14. Ho
miněs duri animi nunquam precibus mótós esse scimus. —
15. Fortuna, quae tibi tam saepe fávit, móbilis et perfida
est. — 16. Libertátem, qua nihil est dulcius, nóbis reddi
distis. — 17. Poenam solvisti, scelus luisti. — 18. Fidem
nón frěgissěmus, nisi vi eoácti eam dedissěmus. — 19. Vul—

neráti militis gladius sanguine imbiitus erat; etiam vestis
eius multó sanguine aspersa erat. -—20. Dominus vehe
menti irá in servum exa'rsit. — 21. Suěbi omněs cópiás in
unum locum coěgěrunt et iis nátiónibus, quae sub eórum

imperió erant, děnůntiávěrunt, ut sibi auxilia peditátús
equitátůsque mitterent. — 22. Heri in urbe mánsimus,
quod ibi maněre coácti sumus. — 23. Equus nimió Zabóre
fráctus corruit. — 24. Ingěns metus animós omnium ei
vium perculit. — 25. Nisi tů a mě stábis, dě mě áetum erit.
— 26. Áctum est dě tě, nisi próviděs. — 27. Vieti incolae
captós & servitiite nón ěnse, sed pecuniá reděměrunt. —
28. In villa paráta sunt omnia, quae iussisti. — 29. Patrem
tuum, mi amice, omněs propinqui lůxěrunt. — 30. Duo car
mina hodiě lěgi; utrumque mihi placuit. — 31. Maior pars
militum magis metu periculi quam perieulo' ipsó (com-)
móta est. — 32. Quis est, qui nesciat [!něminem imperátó
rum Rómánórum litterás et artěs magis fóvisse quam
Augustum? — 33. In cěná Rómánórum suus cuique locus
attributus erat. ——34. Leóni principátum inter quadru
peděs tribůtum esse cónstat. — 35. Oppidáni, qui sě hosti
bus dědiderant, armis exúti sunt. —
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| 71. úloha.

Vypracování. — (Viz str. 703!)

1. Nežijeme, abychom jedli, nýbrž jíme, abychom žili, neboť jisti
jest nutno. ——2. Vím, že jsi spokojen. ——
3. Med, pater, in silvam,

filium tuum lupus ěst; lupus in silvá est. Jdi, otče, do lesa, vlk po
žírá tvého syna; vlk jest Vlese. — 4. Co jsem snědl a vypil (bibe're),
mám s sebou; co jsem zanechal (relinquere), (toh0) jsem pozbyl
(perdere). — 5. (Dbejte správné latinské výslovnosti!) Kde jsi? Co
jiš? Kde jste? Co jíte? Kdybychom měli chléb, jedli bychom a byli
bychom veselí. ——
6. Jest známo, že zlé svědomí ducha týrá (cónfició )
a užírá (exedó). -—1, Když Římané připíjeli (própináre, konj. impf.)
příteli na zdraví, vypili tolik číší, kolik písmen mělo jméno každého.

— s. Jupiter ustanovil, aby sup vyžíral (exedó) Prometheova játra.
—-9. Běda vám, kteří celé jmění (rozmařilostí :) rozmařile pro
mrháváte (comedo'). — 10. Protože jste zatoužili (cupió, plqupf.)
jisti jádro z ořechu, rozlousklí jste (frangere ) ořech. -—11. Proč jste
nepili a nejedli (perf.) mírně? — 12. (Dbejte správné latinské vý
slovnosti!) Jím; vydávám; jsi; jiš; jest; jí; jste; jíte; jedí; vydávají;
byl (-a, -o) bych; jedl (-a, -o) bych; byli (-y, -a) bychom; jedli (-y,
-a) bychom. — 13. Bud'! Jez! Buďte! Jezte! Jez! Vydávej! Jezte!
Vydávejte. ——14. Býti; jisti; jisti; vydávati; [edimus ze slovesa
edere, ěsse:] jíme; [ědimus, perf. ze slovesa edere, ěsse:] snědli
jsme (jedli jsme); [ěd'imus, prés. ze slovesa e'dere:] vydáváme; [ědi
dimus, perf. ze slovesa ědere:] vydali jsme. —
15. Když jakýsi pocestný uviděl zmiji ztuhlou mrazem ležeti na
zemi, jat (mověre) milosrdenstvím zvedl (tollev'e) ji a zahřál (fo

vére) [na] prsou (abl.); ale ona sotva se zotavivši (reficžor) uštkla
(morděre) jej. — 16. Když poslední římský král Tarquinius Zpupný
byl zapuzen (expellere), království (královská vláda) bylo odstra
něno (zrušeno) (tollere). — 11. Výtečnost povznesla (tollere) Ro—
mula do nebe; pověst hlásá, že Romulus byl vzat (tollere) bohy do
nebe. — 18. Smrt zachovává zákon, bere (tollere) spolu s chudákem
krále. ——
19. Vidíme, že kotvy již jsou vytaženy (vyzdviženy) (tol
lere) a že loď v nejkratším čase odpluje (abscědere). — 20. Nepřá
telské vojsko strhlo (tollere) veliký křik; veliký křik byl stržen. —
21. Nebude lepším ten, kdo zlé lidi vyhladí (tollere), nýbrž ten, kdo
je napraví (corrigere) (fut. II.). —-22. Rolníci obilí nejen již požali,
ale i požaté svezli (congerere ) do stodol. ——23. Kde jsi nezasel

(serere), nebudeš žití (:

kositi); ne vždy titíž [lidé] budou žíti,

kteří zasejí (: provedou setbu) (facere, fut. II.). ——
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— (Vypracování) ——
(Viz str. 704!)

1. I nejmenší zlo se stalo, se stává, se stane nedbalosti velikým.
2. Hoši se stávají jinochy, brzy potom muži a po mnoha letech se
stanou starci. ——
3. Po triumfu slaveném (agere ) v chrámě Jova Ka
pitolského velmi slavné hry v cirku maximu (v největším cirku)
byly konány (fieri). — 4, Bůh pravil: »Budiž (: at' se stane) světlo!<<
A bylo (: stalo se) světlo. ——
5. Když se Hannibal stal (fierí, konj.
plqupf.) vůdcem, podrobil [si] (subigere) Hispánii. ——
s. Nepodpo
rujte vinníka, abyste se nestali společníky viny! ——
1. Jest známo,
že se často z nepřátel stávají přátelé. — a. Římané leckdy povo
lali rolníky od pluhu, aby se stali konsuly. — 9, Otec byl zpraven
o náhlém příchodu synovu; kdo jej zpravil o příchodu? —-10. Caesar
rozkázal, aby tábor byl rozbit (: zřízen) (fieri) na úpatí hory. —
11. Každoročně tato nebo ona část města Pompejí se odkrývá
(: jest odkrývána) (patefžó). — 12. Na jaře pozorujeme (animaci
vertó), že země jest zahřívána (calefžó) slunečními paprsky. — 13.
Křivolakými břehy ostrovů nezřídka se vytvořuji (efficere) velmi
příhodné přístavy. — 14. Na rozkaz římských císařů přemnoho křes
t'anů bylo usmrcováno (přemnozí křesťané byli usmrcováni) (inter—
ficere). — 15. Proč jste tak často byli skličováni (postihováni)
(afficere ) velikým bolem? ——
16. Všichni jsme si přáli (cupió, perf.),
aby válka brzy byla dokončena (cónfició). — 11. Žádné lidské dilo
nebylo by vykonáno (effició), kdyby lidé neměli rukou a nebylo
přistoupilo [k tomu] (accědere ) umění. ——
18. V Římě chrámy každo
denně byly otvírány (byly činěny, stávaly se přístupnými) (patefió);
tak lidé zvykali (assuěfió ) vstupovati [do nich]. — 19. Když se Al
kibiadés stal velitelem vojska (: byl vojsku postaven v čelo) (prae
fició) se stejnou mocí spolu s Thrasybulem a Thrasyllem, nastala
(fieri) veliká změna válečného štěstí. — 20. Vím, že nastal (fieri)
veliký sběh lidu; myslím, že nenastane veliký sběh lidu. —
21, Kleitos kopím krále Alexandra Velikého byl proboden (per
cutió ) a usmrcen (interfició). ——
22. Přítel utíká; hoch utekl (fugió).
——
23, Proč jste neunikli (jste se neuvarovali) (fugió) společnosti
špatných lidí? Proč neunikáte (se nevarujete?). ——
24. Když vůdce
spadl (cadere ) s koně, protože mu nikdo pomoci nepřispěl, jeho kůň
utekl (eff-ugió); poraněného vůdce nepřátelé zajali (capió). —-25.
Římané hodili (iació) Hasdrubalovu hlavu do Hannibalova tábora.
——
26. Vypravuje se, že Caesar, když přitáhl (acce'dere) k řece Ru

bikonu, zvolal (exclámáre): »Kostky jsou vrženy.<<Potom Caesar
přepravil (tráició ) své vojenské zástupy přes řeku. — 21. Medea, jež
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prchajic (fugió) s Jasonem z vlasti zavraždila (interfició) (plqupr
bratra a rozhodila (disició) jeho údy po (: na) moři, unikla, když
její otec sbíral rozmetané synovy údy. ——
28. Když bylo dobyto Ko—

rinta (: Korint byl dobyt) (capió, konj. plqupf., cum histor.), řím
ští vojínové ukořistili (rapió) veliké množství soch a obrazů. —
29. Přítel nám byl vyrván (éripió) předčasnou smrti. — 30. Pravda
porodila (zplodila) (parió) nenávist. ——31. Lásku by sis zjednal
(parió), kdybys byl poslušen (páreó) rad lidi, kteří jsou rozumnější
(plús sapió ) než ty. ——
32. Lidé sami dovednosti a duševní bystrostí
vypátrali (éliďió) mnoho věcí, které dlouho byly tajné. -—33. Když
příchod římského vojska nahnal (inició) nepřátelům veliký strach,
nepřátelé zahodili (abició) zbraně a hledali (petere) spásu v útěku;
tehdy ani oštěpy, jež římští pěšáci na ně byli metali (conició), od
oněch nebyly zpět hozeny (metány) (reició, perf.). — 34. Vypravuje

se, že Proserpina byla unesena (rapió ) Plutonem nedaleko od sicil
ského města Henny. Pluto (Pluton) vnikl pod zemí nedaleko od
Syrakus; na tom místě vzniklo (exsistere) jezero. Unesenou dceru
hledala (quaeró, perf.) matka Ceres, ale Pluto (Pluton) ji nevrátil
(reddó). ——35. Jakmile nepřátelé spatřili (cónspició ) naše jezdce,
jichž počet byl pět tisíc, kdežto sami měli ne více než dva tisíce pět
set jezdců, byli na mysli otřeseni (polekáni) (concutió) velikostí
náhlého nebezpečenstvi, jímž byl jím nahnán (inició) veliký strach.
——
36. Pošetilci (hlupáci) často zatoužili (cupió ) po zlém (a) dobrým
pohrdli (fugió). —
31. Sám jsem tě upamatoval (commonefació) na naše staré přá
telství; (sám jsem ti připomenul naše staré přátelství). ——
38. Po
mine-li (: bude-li zrušena) (tollere) (fut. II.) důvěra, pomine (fut.
II.) i důvěrný styk. ——
39. Nepoctivost bývá (II, 258, 283) rychle
odkryta (patefació). — 40. Známé jsou ony [pověstné] (II, 251, 303),
neblahé březnové idy (: den 15. března) roku 44 př. Kr., o nichž
Gaius Julius Caesar byl zabit (interfició ) v radnici od spiklenců. -—
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—Vypracování.— (Viz str. 712!)

1. Dověděl jsem se (: uslyšel jsem), že v Apollinově chrámě
v Delfech byla napsána ona známá průpověd' (: ono): »Poznávej
sebe sama!<< ——2. Až otec uslyší (se doví) (fut. II.), že jsi hoden
chvály (ablat.), jistě tě pochválí (fut. I.). ——
3. Proč jsi, dívko, ne

uposlechla (oboedire) své matky (dat.)? -— 4. Občané, kteří vždy
byli poslušni (perf.) úřadů, upevnili (stabilire) stát. — 5. Jest zná
mo, že filosof Aristoteles byl povolán (acci're) od krále Filipa za
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učitele (vazba. 2 okus. ) Alexandrovi. — o. Jest známo, že oběd Lake
daimonských (: Sparťanů) byl kořeněn (condíre) námahou na lovu,
namáhavou prací, během 0 závod, hladem a žízní. — 1. Děd opatroval
(custódire, perf.) malého vnuka; malý vnuk byl opatrován dědem

(: od děda). — 8. Kdo věří (: se domnívá), že smrt ukončí (finire)
všechny životní svízele? — o. Doufám (kojím se nadějí), že se tvůj
velmi hrozný hněv skonči (: bude skončen) (finire). — 10. Za časů
Caesarových řeka Rýn byla hranicí (fínire, perf.) říše římského ná
roda. ——
11. Řečtí otroci vzdělali (ěrudire ) mnoho římských hochů
ve vědách a uměních. Mnoho římských hochů bylo vzděláno od řec
kých otroků. Víme, že mnoho římských hochů bylo vzděláno od
řeckých otroků; [mnoho římských hochů, jak víme, bylo vzděláno...].
——
12. Víme, že naši hoši budou vzděláni od učitelů. — 13. Kdo bude

dobře vzdělán (fut. II.), sám jiné dobře bude vzdělávati.
14. Kéž
by byl čas zmírnil (lěnire) tvůj bol! ——
15. Appius Klaudius dal vy
stavěti (múnire) silnici a dal zavésti (dúcere, str. 650) vodu do
města (Říma). -—16. Staří (předkové) vypravují, že Neptun (: Po
seidon a Apollon opatřili (: opevnili) (múnire) Troji hradbami. —
11. Nepřátelé hodlajíce obléhati město opevnili tábor. — 18. Vojí
nové hodlající (chtějící) opevňovati tábor byli zdržování (impeďíre)
střelami nepřátel [: střely (kopí, oštěpy) nepřátel bránily vojínům
hodlajicim (chtějícim) opevňovati tábor]. — 19. Proč haníš syna
hodlajícího (chtějícího) živiti (podporovati) (nútrire) rodiče? — 20.
Učitelky pochválily přičinlivé dívky, napomenuly lenivé dívky; ony
odměnily (vyznamenaly) (: obdařily odměnou, affició), tyto po
trestaly (púnirek —- 21, Protože jste řádně a pečlivě dokončili
(finire, plqupf.) své úlohy, byli jste od učitele pochváleni, nikoli po
trestáni. — 22. Proč jsi nás potrestal, ačkoli jsi věděl (scire, plqupf.),
že jsme nechybili ? _—23, Sestra řekla, že bratři neuposlechli rozkazů
rodičů. Kéž by je byl otec potrestal (konj. plqupf.)! Kéž by byli
bývali potrestáni od rodičů! ——24. Stěny řeckých chrámů byly vy
zdobeny (vestíre ) a okrášleny obrazy. — 25. Zdaž nebudete poslou
chati (párěre), hoši, rodičů, od nichž jste byli vyživeni, ošacení a vy
chováni? — 26. Dobrotivý Bůh, který živi (alere) nebeské ptáky,
nivy odivá květy a vše zachovává, také vás vyživil, ošatil a zachoval.
——21. Kimon často dal plášť člověku hůře (chatrněji) oděnému. —
23. V Thebách dva bratři, Eteokles a Polyneikes, vespolek zápasili
o královský trůn; když oba bratři dokonali (finíre) život v boji, stal
se králem (kraloval) v Thébách Kreon, který jednoho z obou bratři,
Eteoklea, statečně hájiciho thebské město, pohřbil s velikými po
ctami. Aby mrtvola druhého z obou [bratři], Polyneika, bojujícího
proti vlasti, nebyla pohřbena, Kreon všem občanům zabránil (im
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pedíre, str. 361). — 29. Když Epameinondas uslyšel (se dověděl), že
Bojotové zvítězili, vytrhl (évellere) z těla kopí, kterým byl probo
den (tránsfigere), a zemřel (occumbere). — 30. Hannibal často spal
(dormire)

na zemi. ——

| 74. úloha.

Vypracování. — (Viz str. 715!)

1. Když Gaius Julius Caesar při první srážce porazil (vincere)
pontského krále Famaka, své vítězství oznámil římskému senátu
třemi slovy: »Přišel jsem, uviděl jsem a zvítězil jsem (venire, vidé're,
vincere).<< — 2. Roku 264 př. Kr. Římané přišli na Sicílii. ——
3. Hoch

do školy nepřichází [slabika »ve-<<jest krátkáL nepřišel [slabika
>>vě-<<
jest dlouhá]. Proč nepřicházíte do školy, proč jste nepřišli? —
4. Zda očekáváte přátele ve svém domě? Očekáváme, neboť přijdou
li (: jestliže přijdou, fut. II.), naše radost bude veliká. ——
5. Kdybys
byl nezakázal (vetáre), byl bych ti, příteli, přišel ku pomoci. — 6.
Jest známo, že Římané byli velmi stateční; proto není divu, že se
římské území rychle rozšířilo a že se skoro celý okrsek zemský do
stal (venire) do moci Římanů. — 1. Caesar doufal (se kojil naději),
že Pompeius k němu přijde. — s, Odporujte (předcházejte) přichá—
zející nemoci (: zamezte vznikající nemoc)! — 9. Již nyní buďtež,
jinoši, pamětlivi budoucího (příštího) (venžre) stáří! — 10. Když
roku 218 př. Kr. Hannibal přišel do Italie, přemohl (m'ncere) dvě
římská vojska (zvítězil nad dvěma římskými vojsky), u Ticina a
u Trebie. —

11. Z mnohých příčin jsem neprozradil (nevyjevil) (aperire ) svůj
úsudek před cizím člověkem. — 12. Proč jsi, příteli, nepokryl (ope—
ržre) květy (květinami) bratrův hrob? — 13. Dovídáme se (compe
ržre) o přitelově návratu (akus. ); včera jsme se dověděli o přitelově
návratu. Od koho jsi se dověděl o přitelově návratu? ——
14. Samský

samovládce Polykrates nalezl (reperíre ) prsten, jejž '( byl) hodil
(&icere) do moře, druhého (příštího, následujícího) dne v žaludku
ryby. — 15. Když král přemohl Sabinské (zvítězil nad Sabinskými),
byla uzavřena (ferire) smlouva. ——
16. Hannibal novými zařizeními

a zákony kartaginskému státu dal oporu (. . . stát uchoval) (fulcire).
— 11. Vinná réva klesá (tíhne) k zemi, nebyla-li podepřena (fulcire).
— 18. Unavený muž [si] načerpal (nabral) (haurire ) vodu ze studně;
také unavené ženy [si] načerpaly (nabraly) vodu ze studni. — 19.
Podvelitel napsal Caesarovi: »Všechny nepřátelské vojenské zástupy
přišly (přitáhly) (advenire), aby dobývaly (oppugnáre ) našeho zimni
ho tábora; ale naše sily již jsou vyčerpány (exhaurire),pročež (: a pro
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to) přijď nám ku pomocl!<<—-20. Jsi přemáhán a spoutáván, budeš
přemáhán a spoutáván (m'ncire). — 21. Spoutáváme toho, koho jsme
přemohli. — 22. Nepřátelský vůdce přemohl naše vojíny a velmi těž

kými pouty [je] spoutal. — 23. Na náhrobku kteréhosi starověkého
krále bylo napsáno: »Řádně jsem žil, nepoctivé jsem uvěznil (vin
círe), nepřátele jsem přemohl.<<_—24. Již zákonem přírody jest usta
noveno (sancire), aby děti byly pamětlivy dobrodiní rodičů; a proto
(str. 649) někteří národové ustanovili, aby nedostatek úcty dětí k ro
dičům byl trestán. —- 25. Mnozí dějepisci naplnili (refercire) své
spisy dětinskými báchorkami. ——

| 75. úloha.

Vypracování. — (Viz str. 716!)

1. Skoro vše dopadlo (stalo se) (ěvenire) naopak (jinak), než jsi
(byl) řekl. — 2. Otevřel jsi (aperíre ) mi oči. — 3, Svebové, kteří se
(byli) shromáždili (sešli) (convenire) u břehu (na břehu) Rýna, se
rozešli (odtáhli) (discědere), jakmile se dověděli (comperíre ) o Ario
vistově porážce. — 4. Markus Tullius Cicero řekl Katilinovi: »Přišel
jsi do senátu, Katilino! Kdo z tolika tvých přátel tebe pozdravil? —
5. Když Caesar uvedl (redigere) Bellovaky ve svou moc a přitáhl
k Ambibariům, tito se mu se vším svým majetkem (perveníre ) ihned
vzdali (dédere). — 6. Jest známo, že zákony byly vynalezeny (in
venire ) k blahu občanů. ——1. Doufám, že jsi zdráv dorazil (perve

nire) domů. — a. Římané ukamenovali (cooperire) vojenského tri
buna, který se (byl) ukázal (sě praeběre) zbabělým. — 9. Cicero
vypravuje, že nalezl (reperire ) v Syrakusách Archimedův hrob, za
rostlý (porostlý) (obserere) křovím. — 10. Uzavřené (ferire) smlou
vy byly nepřáteli zrušeny (f-rangere). -—11. Jest známo, že Sokrates
neuprchl z vězení, nýbrž poslouchaje (oboedíre) zákonů vlasti vypil
(hauríre) jed; vypitý jed Sokrates pocítil (sentire ) nejprve v nohou.
— 12. Přátelé procházejíce se na náměstí nalezli (invenire) peníze:
slyšel jsem (doslechl jsem se), že druhého dne (den po tom) nalezené
peníze odevzdali (trádere ) učiteli. Tuto ztrátu učitel úředně dal ohlá
siti (str. 650). — 13. Vyslanci (náhodou) se setkali (convenire) s Cae
sarem na cestě. — 14. Přemožení (vincere ) nepřátelští vojínové byli
odvedeni do vězení se spoutanýma (vindre ) rukama. ——
15. Pocestný
s veselou myslí pozdravil slunce, které byvši zastřeno (operire ) mra
ky znova se ukázalo (aperire). — 16. Když síly řeckých obcí válkou
byly vyčerpány (exhaurire), shodli se (convenire) vespolek o míru.
——
11. Vyzvědač, jejž naši vojínové [byli] nalezli (přistihli) (reperíre)
blízko městských hradeb, byl spoután. — 18. Bez magnetické střelky
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Amerika nebyla by bývala objevena (inveníre) Kolumbem. ——19.

Vodovody nebyly nekryté (apertus), nýbrž byly přikryty (operíre),
aby voda zůstávala čistá. — 20. Když se filosof Anaxagoras dověděl
(comperžre) o synově smrti, 5 klidnou myslí pravil: »Nic nového se
nedovídám (: neslyším), neboť jsem věděl, že jest smrtelný.<<_—
21. Protože se přišlo [v líčeni] k tomuto oddilu, nepokládám za
nevhodné vyložiti o mravech (zvycích) Gallů a Germánů. — 22. Zdali
jest pravda, že sklo bylo vynalezeno od Foiničanů? ——
23. Četli jsme,
že Delfy byly plné (refercíre ) darů v obět slíbených. ——
24. Neopo
važ se sem přijiti (konj. perf., str. 219)! Neboť přijdeš-li (ind. fut.
II.), nesnadno odejdeš. — 25. Když římští poslové v Kartagině požá
dali, aby jim Hannibal byl vydán, Hannibal utekl se (confugió)

k bithynskému králi Prusiovi, ale ani tam nenalezl (reperire) zá
chrany; neboť jakmile se Římané o tom dověděli, poslali do Bithynie
legáta Tita Quinctia (* Kvinkcia) Flaminina s vojáky, aby zajali
Hannibala. Prusias neodporoval a zrádně opustil svého hosta. —

| feró, ferre, tulí, látum, nésti. _ (Viz str. 789!)

|

Sloveso >>fer6,ferre : nesu, néstí<<se časuje pravidelně podle třetí
konjugace (podle vzoru >>carpó,carpere<<), ale v některých tvarech
présentního systému se připíná původní přípona — (tedy nikoli kon
covka třetí konjugace)

——přímo ke kmeni >>fer-<<.(Tyto odchylné

tvary jsou zde vytištěny polotučně.)
Áctžvum.
Ind. prés.: Sg.: 1. feró, 2. fers, 3. fert.
nesu, neseš,
Pl. 1. ferimus, 2. fertis, 3. ferunt.
atd.
Konj. prés.: Sg. 1. feram, 2. ferás, 3. ferat.
ať nesu,
Pl. 1. ferámus, 2. ferátis, 3. ferant.
ať neseš, atd.
Ind. impf.: Sg. 1. ferěbam, 2. ferěbás, 3. ferébat.
nesl (-a, -o)
Pl. 1. ferěbámus, 2. fere'bátis, 3. ferěbant.
jsem, atd.
Konj. impf.: Sg. 1. fenem, 2. ferrěs, 3. ferret.
nesl (-a, -o)
Pl. 1. ferrěmus, 2. ferrětis, 3. ferrent.
bych, atd.
Ind. fut. I.: Sg. 1. feram, 2. ferěs, 3. feret.
budu nésti, atd.;
Pl. 1. ferěmus, 2. ferětis, 3. ferent. ponesu, atd.
Imperativ I.: Sg. 2. for! nes! — Pl. 2. forte! neste!
Imperativ II.: Sg. 2. fertó! nes(iž)! — 3. fertó! nes (on, ona)!
Pl. 2. fertóte! nestež (vy)! — 3. feruntó! nestež (oni, ony)!
Infin. prés. akt.: ferre, nésti.
Particip. prés. akt.: ferěns, ferentis, nesa, nesouc; nesoucí.
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Passivum.
ferimini,
3. feruntur. ) jsem
(-a., -o),
atd.
Ind. prés.: Pl.
Sg. 1. ferimur,
feror, 2. 2.
ferris,
3. fertur.
nesen„
ferámur,
2. feráminí,
3. ferantur. )at'(-a,jsem
—o),atd.
Konj. prés.: Pl.
Sg. 1. ferar,
2. feráris,
3. ferátur.
nesen,
Ind. impf.: Sg. 1. ferěbar, 2. ferěbáris, 3. ferébátur.
Pl. 1. ferěbámur, 2. fere'bámini,
3. ferébantur.
. .

byl (—a,-o)
jsem nesen,
(-a, -o), atd.
byl (-a, -0)

Konj. 1mpf.: Sg. 1. ferrer, 2. ferrěris, 3. ferrětur.
bych nesen,
Pl. 1. ferrěmur, 2. ferrěminí, 3. ferrentur. (-a, _o)' atd.
Ind. fut. I.: Sg. 1. jerar, 2. ferěris, 3. ferětur.
budu nesen,
Pl. 1. ferěmur, 2. ferémini, 3. ferentur. ) (-a, -o), atd.

Imperativ: —
Infin. prés. passiv.: ferri, býti nesen, (-a, —o).
*

Tvary utvořené z kmene perfektního &supinového jsou zcela pra
videlné:
Ind. perf. akt.: tuli, tulisti, tulit, tulimus, tulistis, tulěrunt, přinesl
(-a, -0) jsem, atd.
Ind. plqupf. akt.: tulueram,tulerás, atd.; (str. 28 a násl.).
Ind. fut. II. akt.: tuleró, tuleris, atd.; (str. 58 a násl.).
Konj. perf. akt.: tulerim, tuleris, atd.; (str. 213).
Konj. plqupf. akt.: tulissem, tulisses, atd.; (str. 222).
Inf. perf. akt.: tulisse, (str. 387).
Ind. perf. passiv.: látus (láta, látum ) sum, atd., byl jsem přinesen,
(-a, -o), atd.; (str. 99).
Ind. plqupf. passiv.: látus (láta, látum) eram, atd.; (str. 113).
Ind. fut. II. passiv.: látus (láta, látum), eró, atd.; (str. 125).
Konj. perf. passiv.: látus (Záta, látum) sim, atd.; (str. 215).
Konj. plqupf. passiv.: látus (láta, látum ) essem, atd.; (str. 225).
Inf. perf. passiv.: látum (látam, látum, látós,látás, láta) esse;
(str. 390).

Inf. fut. akt.: látúrum (látůram, látúrum, látúrós, látúrás, látůra)
esse; (str. 413).
Inf. fut. passiv.: látum irž; (str. 419).
Particip. perf. passiv.: látus, láta, látum; (str. 82).
Particip. fut. akt.: látúrus, látúra, látúrum; (str. 382).
Supinum: látum; (str. 79).
%
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| Slovník k sg.—70. úloze. |
absěns, entis, (I, 456); (je-li do
plňkem, II, 653:) za (v) ne
přítomnosti; jsa (jsouc) nepři
tomen (nepřitomna)
abstinentia, ae, f., zdrželivost;
(zdrželivost od peněz), ne
úplnost, nezištnost, poctivost
accidit, cre, (perf.) accidit, ut
(s konj. prés. po hlavnim čase
a s konj. impf. po vedlejším ča
se řídíciho slovesa), stává se,

aliquid dónó (dat., viz II, 588,
dare) accipere, něco dostati da
rem; epistulam a., dostati, ob
držeti dopis; beneficium accep
tum, přijaté, prokázané dobro
dini
aciěs, (I, 298; II, 393); in aciě
concidere, padnouti v bitvě,
v boji, (jejž svedlo sešikované

vojsko)
ad, (I, 17, 438); omnés ad ímum,
všichni do jednoho; ad id tem
přiházi se, že (s indik.) . . . . ;
pus, do té doby; [ve spojení se
(II, 393)
jmény měst: II, 665, 666]
accipió, accipere, accépi, accep addiscó, cre, addidici,—, 3., (ali
tum, 3., (I, 489), a) p řij im &
quid) přiuěovati se, přiučiti se
ti, bráti;
obsiděsa., přijí
(něčemu)
mati rukojmí; b) přijmouti, addůcó (II, 295) aquam in urbem,
vzíti na sebe; 0) přijímati do
zavádím, dávám zaváděti (H,
domu (pohostinu) : vitati,
650) vodu do města
hostiti, častovati; u) přijímati; adimero (II, 559) praedam, odniti
nakládati, zacházeti (s někým
kořist, lup
nějak); e) přijímati, neodmí adiungó, ere, adiúnxi, adiúnctum,
tati, uznávati, schvalovati, svo
3., (II, 120); ad societátem se"
liti, souhlasiti; f) (duchem,
adiungere, přidružovati se, při
smysly) vnimati, postřehovati,
dávati se ke spolku
znamenati, pozorovati; g) na— adiuváre, (II, 120,481); ab aliquó
učiti se, zvěděti, dověděti se;
adiuvor, od někoho, někým
auribus a., slyšeti; b) pojímati,
jsem podporován, posilován;
vykládati si, bráti ve smyslu
u někoho, v někom nalézárn po
(dobrém nebo zlém);
moc, podporu; (v češť. aktiv
]) dostati, obdržeti; k) ně: ) někdo mi pomáhá, posky—
tuje pomoci, přispívá, proka
(něco) obdržeti smysly, na př.:
zuje službu; někdo mě podpo
voluptátem a., pocititi rozkoš;
vulnera a., utržiti rány; clá
ruje, posiluje; pauperěs á nó
b'Lsadiuvantur, chudým se od
dem a., utrpěti porážku; iniú
nás pomáhá (: pomáháme
riam a., (II, 252); |) obdržeti
sluchem : slyšeti, doslech
chudým) ; adiútus, podporo
nouti se, dovídati se;
ván, podporovaný, posilen(ý)
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adnuó, (annuó), cre, adnui, —, 3.,
a) přikyvovati, kynouti hla
vou; dávati pokyn, hlavou po
kývovati; pokynem označiti;
b) dovoliti, svoliti; přisvědčiti,
schváliti; dáti souhlas; 0) při
povidati, přislíbovati
adolěscó, ere, adolěvi, —, 3., a)
dorůstati, dospívati; vyvíjeti
se; b) přibývati, vmnáhati se,
siliti, mohutněti; adultus, do
rostlý, dospělý, vyrostlý; vy
spělý, pokročilý; silný, mocný,
mohutný (politicky, duševně)
adulěscěns (I, 349) sědecim annó

rum, mladík, jinoch mající 16

let věku :

šestnáctiletý mla

dík, jinoch; (genitiv vlastnosti,
qualitátis )
advenió, ire, advěni, adventum,
4., (II, 69)
adversus, a, um, (I, 321; II,
585), protivný, nepříznivý; (o
bitvě:) nešťastný
advoló, áre, dvi, átum, 1., a) při
letěti; b) přikvapiti, přihnati
se; vyřítiti se
aequor, óris, n., a) rovina, pláň;
úhor; b) hladina vodní, moř
ská hladina; 0) m o ře
aestus, ůs, m., a) žár, vedro, par
no; b) přiboj (vln), vlnobití;

podněcovati; c) (zvěř:) prohá
něti, pronásledovati, honiti,
štváti; d) (lidi:) pronásledo
vati, honiti; štváti ; o) stíhati,

kárati, posmívati se;
f) uváděti v pohyb, zvlniti,
vzdouvati, vzbouřiti; g) pobu
řovati, znepokojovati, drážditi;
h) konati, vykonávati, pro
vozovati; ]) (svátky:) slaviti;
k) (dobu, čas:) tráviti, žíti; |)
počínati, vésti si;
m) přetřásati

(řeči), jedna—

ti, vyjednávati (o něčem), Pro
jednávati (něco), raditi se; n)
(v duchu) přemítati, uvažova
ti, obmýšleti, zamýšleti
agnóscó, ere, agnóvi, agnitum, 3.,
[ad, (g)nóscó] a) opět pozná
vati; poznati; b) (rozpomínaje

se opět poznávati :)

vzpomí

nati si; o) (poznávati dosud
neznámé :) chápati, rozumě—
ti; d) (něco poznávati správ

ným :)

uznávati, schvalovati;

připouštěti (za pravé)
agere, (II, 100, 151, 200, 342, 568,

505): áctum ost dě aliquó, jest
vyjednáno, jest rozhodnuto o
někom; jest veta po někom
aliquantum, trochu, dosti; značně
aliquis vestrum, (II, 295), někdo
z vás; vestrum (II, 5)
aestús, (plan), vlnobití; c)
(vlnobití citů :) prudkost, žár aliquot, (nesklonné), několik;
aliquot libri, několik knih, spi
vášně, vášnivé vzrušení mysli,
sů
vášeň, roznícenost, ohnivost;
d) nerozhodnost, kolísavost. aló, alere, alui, altum, (pozdější
rozpačitost; e) neklid mysli,
tvar alitum), (I, 317), a) živiti,
nepokoj mysli
krmiti, chovati, vyživovati, vý
živy poskytovati; aliquam pú
agitó, áre, dvi, átum, 1., a) hý
blicó súmptú alere, někoho ži
bati, pohybovati; poháněti,
viti na státní útraty; b) živiti,
proháněti; b) povzbuzovati,
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vychovávati; altus, byv vycho
ván; puer alitus est, hoch byl
vyživen, vychován, vyrostl; c)
živiti, siliti, posilovati, činiti
silným, činiti velikým, podpo—

rovati, posilovati; spem alere,
živiti, vznítiti naději; audáciam
alere, posilovati smělost; amor
alitur, láska sílí, roste; cívitá
tem alere, přispivati ke zdaru
obce; incendium alere, udržo
vati oheň, přikládati na oheň
ambitió, iónis, f., a) obcházení
uchazečů po voličích; [dovole
né, zákonné) ucházení se o
úřad; b) ucházení se o přízeň,
vyhledáváni přízně, touha po
přízni lidu, touha po oblibě u

lidu; stranictví; c) ctižádost;
ambitióne, ze ctižádosti, pro
ctižádost; d) mamivost, ješit
nost, honosivost, okázalost,
nádhera; e) horlivé usilování
(o něco)
amor sui (genit. předmětný, (I,
465), (I, 202), [láska k sobě

:] sebeláska

animus, viz: explěre (str. 748);

animí immortálitás, nesmrtel

spojky, jež uvádějí vedlejší vě
ty časové jednak indikativní,
jednak konjunktivní; indika—
tivní věty časové určují čas
objektivním dějem, konjunk
tivni časové věty vyjadřují děj
subjektivně představovaný a
očekávaný); a) v indikativních
větách s indik. prés. 0 budou

cím ději po kladné

řídící

větě, s indik. fut. II. 0 budou

cím ději po záporné

řídící

větě, s indik. perf. o minulém
ději; dříve než, (po záporné ří
dící větěz) dříve než; dokud
ne; D) v konjunktivních větách
jest bud' konjunktív prés. (o
ději formou přítomném, ale co
do smyslu budoucím, zvláště
v obecných rčeních) bud' konj.
impf. a plqupf. (o ději minu
lém, současném a předčas
ném); dříve než; dříve než by
ánulus, i, m., prsten, pečetní

prsten
apparó (ad/paré), áre, dví, átum,
1., připravovati, chystati, vy
strojovati, (aliqužd, něco); při
pravovati se, chystati se, stro
jiti se (aliquid, k něčemu);
apparó, dávám připraviti, (II,

nost duše; homine's dúrž animi,
lidé tvrdého srdce
650)
antepónó, ere, anteposuí, ante
positum, 3., a) předkládati; na appolló, áre, dvi, átum, 1., (I,
131, 180; II, 393, 482); appella
před klásti; klásti, stavěti před
tus, (na):waný
(něco); b) aliqnem al'icm' a.,
stavěti někoho nad někoho, dá appetó, ere, appetíví, appetiž, a/p
vati přednost někomu (v lat.
petitum, 3., a) spěti (po ně
akus. ) před někým (v lat. da
čem), spěchati, jíti; b) sahati
tiv); aliquid alieni rei a., něče-ř
(po něčem ); hleděti dosíci (ně—
mu (v lat. akus, ) dávati před
čeho); hnáti se (po někom, po
nost před něčím (v lat. dat.)
něčem) ; obořovati se, napada
antoquam, priusquam, (časové
ti; c) (o čase:) bližiti se, na
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stávati; d) domáhati se, uchá
zeti se, dychtiti, toužiti, bažiti,
státi (o něco); vitam a., státi
o život
arcossó, ere, arcessíví, arcessi
tam, 3., a) obeslati, přivolati,
povolatí, zavolati; aliquem
auxilió a., přivolati, zavolati
někoho ku pomoci, na pomoc
(v lat. dat); ad sě aliquem a.,
povolati někoho k sobě; b) na
soud povolati, pohnáti, obžalo
vati; c) přivoditi, způsobiti,
zjednati, připraviti
árděre, (II, 585), jitřiti se, vříti;
Gallia árděbat, Gallie se jitři
la, vřelá

arrěpó, (adrěpó), ere, arrěpsi, _,
3., přilézati; připlížiti se; při
krádati se, přilouditi se
arrogantia, ae, f., osobivost, zpup
nost, domýšlivost, nadutost,
vypínavost
aspergó, ere, aspersi, aspersum,
3., [ad, spargóL a) stříkati (na
něco, do něčeho); b) přimísiti,
připojiti, přičiniti, přidati; c)
postříkati, pokropiti, potřísni
ti; pokáleti; sanguine a., po
třísniti krví
assuěsoó, ere, assuěví, assuětum,
3., [ad-suěscóL [vyslov: as
své-skó, as-svés-ce-re, as-své-vi.
as-svó-tumL (II, 246); (per
fectum praesensz) assuěvi,
mám zvyk, mám ve zvyku,
mám v obyčeji, jsem zvyklý,
(II, 293); (je-li toto sloveso ve
spojení s infinitivem některého
slovesa, lze je přeložiti bud'
opětovacím slovesem, jehož
infinitiv jest předmětem slove

sa. assuěscere, buď příslovci
»obyčejně, často, rád<<;assuěvi

alriquidfacere : zvykl jsem si,
mám ve zvyku, mám v obyčeji,
jsem zvyklý něco konati; ko
návám, činívám něco; obyčej
ně, často, rád něco konám;
(k présentnimu perfektu as
suéví druží se plusquamperfek

tum assuěveram :

měl jsem

zvyk, měl jsem v obyčeji, měl
jsem ve zvyku, byl jsem zvyk

lý);
(vazba s áblativemz)

lúxu—

riá atque inertiá assuěvi, zvykl
jsem (si) rozmařilosti & nečin
nosti;
assuětus, (adsuětuS), a, um,
a) (aliquá ré), zvyklý, uvyklý,
zvyknuv (něčemu); b) obvyk
lý, obyčejný, známý

atteró, atterere, attriví, attritum,
3., [ad-teró], a) třiti; b) otí
rati, třením umenšovati, po
škozovati, opotřebovatí; c)
(umenšovati ), oslabovati; ni
čiti, přiváděti ve zkázu; vysí
liti, promarniti, ochuzovati
augěre, (II, 434); augěri, zvětšo
vati se, množiti se, růsti, zesí
liti; mohutněti, vzmáhati se,
nabývati moci; býti zvětšován,
obohacován, povznášen; opés
augentur, moc se povznáši;
familiáritás augětur, přátel
ství se množí, počet důvěrných
přátel roste; bellum augětur,
válka. se vzmáhá; animus au
gětur, srdnatosti přibývá; tú
á me"auctus es, ty jsi byl pod
porován, tobě se dostalo pod
pory; ómine auctus, povznesen,
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povzbuzen věštným znamením
auxilium, (I, 460; II, 45. 69);

caedó, e're, cecidí, caesum, 3., (II,

auxilia peditátús equitátúsque,

né byli pobiti, povraždění; vi
rum caedere, zabiti, usmrtiti
muže; arborem c., porážeti, po

pomocné voje pěší a (i) jízdní
aviditás, aviditátis, f., 3) dychti
vost, chtivost, nedočkavost;
touha; b) hrabivost, lakota,
lakomost; máximá aviditáte,
s největší dychtivosti
avidě, dychtivě, chtivě, žádosti—

69); Rómáni caesi sunt, Říma

raziti, (s)káceti strom; gladió
nódós c., mečem roztíti, přetiti
uzly; arbor caesa, poražený,
skácený strom
calamitás, (I. 284; II, 434, 297):
calamžtátěs belli, válečné po
hromy
campus, 5, m., (I, 68), a) [ploché
pole], rovina, pláň, planina;
niva; luh; úhor; b) širé pole
(k svedení bitvy); o) plocha,
plán; d) campus Martins, pole
Martovo, :(rovina v Římě při
Tiberu); o) komitie, volby; f)
shromaždiště lidí cvičících své
síly nebo bavícich se hrou, pro
cházkou a pod.; g) (širé) pole,
obor (č-innostz'); h) rejdiště

vě; nedočkavě; vášnivě, prudce
(II, 63)
avidus (II. 5: 653)
barba, ae, f., vous, vousy; chlulpy
boátus, (I, 389), viz ter (str. 766)
bellum dě principátu, válka o ná
čelnictví; [viz contrá]
bibó, ere, bibi, —, (supinové tva
ry se nahrazují slovesem po
táre, viz 9. sešit, str. 427, číslo
-1.), a) pití, napiti se; b) vpí
jeti, vssávati do sebe, ssáti,
střebati, napájeti se; aquam
b., píti vodu, napíti se vody
,.canon, 3., (viz I, 334; II, 408);
biduum, bidui, n., doba dvou dní
fidibus c., hráti na lyru; tuba
(jdoucích po sobě); biduó
cecinit, trubka, trouba, polnice
(abl.), ve dvou dnech; biduum
zazněla; arundine c., pískati na
(akus.), (po) dva dny; biduó
píšťalu; receptuí (dativ) ca
post, o dva dny později; biduó
nere, troubiti k ústupu; (o hla
ante, o dva dny dříve; via bidui
sech zvířat:) canere : kokr

(genit.), dvoudenni cesta :

hati, krákati, houkati, skřeho

tati

dva dni cesty
bona, ómm, (I, 179, 496; II, 121,
297, 560); omnia bona, všeliké,

capessó, ere, capessiví (capessii),
capessitum, 3., a) horlivě se
všemožné dobro
chápati, pojímati; b) chvátati,
oadere (II, 560) in fontem, pad
usilovati, dospěti (někam); c)
snažiti se (o něco), pachtiti se
nouti, spadnouti do pramene,
do studánky, do studně; arbor
(po něčem); d) horlivě bráti na
sebe, podstupovati (něco); fu
cecidit, strom padl; peditěs in
gam c., (chutě) dávati se na
pugná cecide'runt, pěšáci v bo—
útěk; pugnam c., dávati se
ji padli (zahynuli); paene ce
v boj
m'dí viz paene
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civílis (I, 434; II, 485); discordia
civilis, nesvornost občanská,
mezi občany

capillus, %, m., (sing. i plnr.:)
vlas, vlasy, kadeř, kadeře; (ně

kdy též:) vous, vousy
capió, ere, (I, 488; II, 297; II,
101, 393, 434); dětrimentum c.,

cívis, (I, 334, 350; II, 568); meč
(tui) cžve's,moji (tvoji) spolu

občané
clámó, áre, á-vi, átum, 1., (I, 61),
a) křičeti, hlasitě volati; b)

vzíti, utrpěti ztrátu, škodu;
nrbem c., dobýti, zmocniti se
města; (vojensky) vziti město;
militěs c., zajímati, zajmouti
vojiny; ex aliquó frúctnm c.,
míti prospěch, užitek z někoho;
leónem c., chytiti lva; ex hosti

volati, jmenovati, vzývati, při
volávati
ciámor, (II, 69, 485); clámórěs,
hlasité nářky
coepí, coepz'sse, coeptus, (sloveso
schodné), (časování viz na str.

bus aláquid c., něco uvkořistiti,

něčeho dobýti na někom

656), začal (-a, -0) jsem;
počal (-a, -0) jsem; [při

can-us, ?, m., vůz" (čtyřkolý do

pravní)

passivnim infinitivu bývá. trp
ný tvar:) coeptus, coepta, coep
tum sum, (II, 656); [particip.
perf. passiv.:] coeptus, (II,

causa, ae, f., (I, 389; II, 152);

magnae causae, závažné důvo
dy, důležité přičiny; quá dě
causá, quam ob causam (II, 649)
causa, (II, 51); studiórum causá,
za účelem studia, studií, (na
studie)
cěna, (I, 77; II, 122, 434); in cé

485) ; bellum coeptum est, v á l

ka se začala;

\

ná, na, při hostině
certó, áre, dví, átnm, 1., a) zápa
siti, závoditi, zápoliti, potýkati
se; b) usilovati, snažiti se; o)
(slovy, řeči, zejména před son—

dem :) zápasiti, potýkati se; (1)

(ve válce:) zápasiti, potýkati

se; bojovati; inter se“de régnó

certáre, vespolek zápasiti o
královský trůn
certus, (I, 334); certio-r, (II, 41,
42; 247; viz fació)
cinis, cineris, m., (zřídka f.), 3)
prach. popel; cinerěs, dešt',

spousty popela; b) [hromada
spáleného popela], spáleniště,
(o městech lehlých popelem);
c) popel; zkáza; (hrob)

[viz též:

incipió1
cógnčsoó, ere, cógnóvi, cógnitum,
3.,

(I, 390;

II, 37, 212, 235,

298), a) poznávati, seznávati,
seznamovati se; b) poznávati,
uznávati (za pravě) ; dosvědčo
vati totožnost; c) [poznávati
písmena], čísti, přečisti; d)
dovídati se (o něčem), zvídati
(něco), slyšeti, nabývati zná
mosti; e) hleděti poznati (ně
co), zvidati, vyzvidati, pátrati
(po něčem), ptáti se; f) obe
znamovati se, shlédnouti, vy
šetřiti (něco); g) zkoumati,
vyšetřovati; činiti nález; roz
hodovati (o něčem);
aliquem amicum věrum c.,
v někom poznávati pravého
přítele; mžlitěs fo-rte's c., sezná
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vati, shledávati vojiny stateč
nými; (vazba 2 akus. );
dě aliquá ré (dě reditů) c.,
dověděti se o něčem

vratu);

(o ná.

cógnóvž, (perf. praes.), znám,
vim; cógnitum est, seznalo se,
shledalo se, jest známo
cógere (II. 298. 248; 370) aliquem

ví, někoho donutiti, přinutiti
mocí; cópiás cógere, shromáž
diti branné sbory, branný lid,
vojsko
ooló, cre, colui, cultum, 3., (I,
318), a) (v rolnictvi, sadař
ství: ) vzdělávati, pěstiti; cul
tus, vzdělaný, pěstěný; b) (o
těle: ) pěstiti, ošetřovati, ozdo
bovati; c) (o duši: ) šlechtiti,
(z )ušlecht'ovati ; zjemňovati ;
a) (: žncolere:) bydleti, obý
vati; e) (o bozích a jejich vzta
hu k některému místu: ) opa
trovati, chrániti, oblíbiti si;
“f) dbáti (o někoho, o něco),
pěstiti, pěstovati (někoho, ně
co), hleděti si (něčeho), šetřiti
(něčeho) ;
g) vážiti si (někoho), ctiti,
uctivati, míti v úctě, chovati
v úctě, uctivě se chovati; deum
c., ctiti boha
oolossus, %,m., kolos, (socha ne

obyčejné velikosti, obrovských
rozměrů). —- Ze starověkých
kolosů zvláště byl proslaven
>>kolos rhodský<<, počitaný

k

sedmi divům světa.
comes, (I, 390); comitěs, průvod
ci, druzi, soudruzi; družina
oommittere, 3., (I, 406; II, 298):
currum c., svěřiti, odevzdati,

přenechati (vůz :)

řízení vo

zu; nihil 0., nic nezaviniti, ni
čeho se nedopustiti; ničím se
neprohřešiti, se neproviniti
cómoedia, ae, f., veselohra, ko
medie
compescó, cre, compescui, —-, 3.,

v mezích, na uzdě držeti; svi

rati, krotiti; tlumiti, utlumiti,
potlačiti; (I, 461)
oompónó, ere, composuí, compo
situm, 3., a) skladati, sestavo
vati, spojovati, pojiti, tvořiti;
b) srovnávati, přirovnávati; c)
skládati, spisovati; librós c.,
sepsati spisy; d)'společně u
mlouvati, ujednati, sjednati ;
shodnouti se; dorozuměti se;
e) sestaviti, spořádati, uspořá—
dati, uvésti do pořádku, upra
viti; f) (o vojska;) spořádati,
v pořádku postaviti; g) uložiti
k odpočinku; pochovati; _h)
uložiti k potřebě, schovati; j)
[věci:] spořádati, zaříditi; k)
upokojiti, uklidniti, utišiti
concidó, ere, concždi, ——,
3., a) rá

zem padnouti; shroutiti se;
skáceti se; b) [mrtev, pora
něn, zejména v boji:] klesnouti,
padnouti; (viz aciěs, str. 735);
c) spadnouti se; (1) klesnouti,
přijíti k pádu, zaniknouti,
podlehnouti, přijíti v niveč; e)
klesati na mysli, chabnouti,
býti malomýslný

ooncídč, ere, concidi, conciswm,
3., a) sřezati, sesekati,' rozse

kati; b) [v boji:] posekati;
rubati, pobiti; c) nasekati,
bíti (někomu); zřezati,
práskati, zbíti (někoho);
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po
na
vy
d)

(někoho) poraziti, přivésti k
pádu, zničiti
ooncupíscó, ere, concupivž (con

děsiti; (passiv.:) cónfundi, mí
siti se, sliti se, splynouti; ztrá—
ceti hlavu

cupii), concupitum, 3., a) roz
toužiti se, zatoužiti; b) bažiti,
dychtiti, toužiti (aliquid, po

oonquiěscó, ere, conquiévi, con
quiétúrus, 3., a) odpočinouti si;
oddechnouti si, dopřáti si od

něčem)
cónficič, cónficere, cónfe'cí, cón
jectum, 3., a) zhotoviti, doho

dechu; nabýti klidu, nalézati
klid; b) odpočívati, dávati si
pokoj, ustávati

toviti; b) dokonati, dokončiti;
vykonati, vyřiditi; bellum c.,
dokončovati, (do) končiti vál
ku; c) (o spise: ) dokončiti, se
psati, složiti; librós c., sepsati
knihy, spisy; (o cestě:) vyko
nati, uraziti; (a čase:) ztrávi
ti;
d) sehnati, sebrati; shleda
ti; opatřiti; zřiditi; o) zjed
nati, způsobiti, přivoditi, vy
moci;
f) ztravovati, ničiti; ztrmá
ceti, znaviti, zmořiti, ztýrati;
vysiliti, vyčerpati; animum c.,

týrati ducha; calamitátibus
cónfectus, pohromami vyčerpa
ný, vysilený, znavený;
g) skoliti, udolati, doraziti,
dobíti, ubiti
cónfugió, cónfugere, cónfúgi, —,
3., a) utéci se, uchýliti se; b)
uchýliti se (k něčemu), vziti
útočiště, sáhnouti; (I, 492)
oónfundó, ere, cónfúdí, confúsum,
3., a) sliti; smísiti; sloučiti,
spojiti; b) smisiti, zmásti, u
vésti v nepořádek; cónfúsus,
spojený, zmotaný, smíšený,
uvedený v nepořádek; c) zne
tvořiti, zohyzditi; d) přivésti
z (duševní) rovnováhy; po
másti, zmásti, splésti; lekati,

oonquiró, ere, conquísívi, con
quís-ítum, 3., a) shledávati, shá
něti, vyhledávati; b) (ve vo

jenstvi: ) sháněti, sbírati, bráti
na vojnu; c) shledávati, vyhle
dávati, sbirati; sháněti se (po

něčem)
cčnsoró, ere, cónserui, cónsertum,
a) (těsně) spojovati, splétati,
spinati, semknouti; b) spojo
vati; c) manús (manum ) cón
serere, sraziti se, utkati se;
dáti se do sebe, pustiti se do
sebe; manum c. cum hoste,
utkávám se, pouštím se, dávám
se do boje, utkávám se s ne
přítelem
cónSpició, cónsp'icere, cónspexí,
cónspectum, 3., (I, 489; II, 165,
181), &) hleděti, pohlížeti, pa

třiti, divati se, upirati zrak;
b) spatřovati, spatřiti, zřiti,
uzřiti, viděti, uviděti, zpozoro

vati

oónsternó, ere, cónstráví, cón
strátum, 3., a) postlati, po
střiti; b) (hustě) posypati, po
seti, pokrýti
cónsuěscere, (II, 299); cónsuěscó
efficere, mám ve zvyku způso
bovati, obyčejně způsobují;
cónsuěscó castra pónere, mám
ve zvyku rozbíjeti tábor; oby
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čejně, zpravidla rozbijim tá
bor, táborem se kladu; cón
sue'vi accipere, jsem zvyklý
přijímati; cónsuěvi ignóscere,
jsem zvyklý odpouštěti ; zpra
vidla, obyčejně odpouštím;
cónsuěveram cremáre et hu
máre, měl jsem ve zvyku spa

oontexó, ere, conterui, contextum,
3., a) setkati, utkati, splétati,
splésti; b) pletením zrobiti, u
plésti; skládati, sestavovati;
spřádati, osnovati; c) spojo
vati, slučovati; d) připlétati,
dále spřádati; (v něčem) po
kračovati; doplňovati
lovati a pohřbivati: spaloval oontrá, (předložka s akus.), (I,
a pohřbíval jsem; cónsuěvi hu
182), a) [místně-] naproti,
máre : pohřbivám
proti; contrá septentrióněs,
cónsulere alicui. (I, 318; II, 370);
proti severu; I)) [ve smyslu ne
přátelském:] proti; contrá hos
aliquem (I, 318; II, 486, 562);
tem bellum geró, vedu válku
c. dě aliquá re', tázati se o radu
v něčem, stran něčeho
proti někomu; [v příznivém
smyslu se »contrá<< neuživá];
contemnó, ere, contempsí, con
temptum, 3., (I, 318), (aliquem,
c) contrá opiniónem, exspectá
tiónem, p r o ti
očekáváni,
aliquid), a) pohrdati, opovrho
vati, zhrdati (někým, něčím);
mi m o nadání; contrá ea, pro
zlehčovati, snižovati (někoho,
ti tomu, naopak; contrá spem
omnium, (proti, mimo naději
něco); b) nedbati, nevšimati si
(někoho, něčeho);
všech :) proti obecnému oče
ego contemnor, mnou jest
káváni; d) contrá ac. . ., na
opak, jinak, než . . .
opovrhováno, se opovrhuje, se
pohrdá; jsem v opovržení, ne oontumělia, (I, 364); (plur.:)
contuměliae, potupné (čest urá
jsem vážen, jsem snižován;
žející) zacházení; potupné u
contemptus, a, um, opovržený,
rážky; potupná porážka
málo vážený, v opovržení jsou
ci; potupný, potupy hodný, po crěsoó, ere, crévi, cre'tus, 3., (I,
hrdání hodný
318), a) [o něčem, co dosud
nebylo :] růsti, vyrůstati, vzchá
contentus, (I, 372); quó respónsó
contentž, a tou odpovědí (jsou
zeti; b) [o něčem, co jest a če—
ce) spokojeni
ho přz'bývád růsti, vzrůstati,
conteró, ere, contriví, contritum,
vyrůsti; c) růsti (v něco);
(vzrůstem) měniti se (v něco);
3., a) roztírati, rozdrobiti, roz
d) [velikost£, počtem, silou:]
mělniti; b) opotřebovati, hubi—
růsti, vzrůstati, vzmáhati se,
ti. ničiti, mařiti; opěs c., zni
rozmáhati se, přibývati, roz
čiti válečnou moc; o) nevážiti
si; d) (o čase:) (z)tráviti; e)
hojňovati se; a) [politickou
moci:] vzrůsti, zrnoci se, zmo
sě conterere nebo passiv. con
teri, mořiti se, trmáceti se,
hutněti, povznésti se; potentia
pachtiti se
crěm't, moc zmohutněla, po
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vznesla se; urbs crěscit, město
roste, vzrůstá
cůnctus, (I, 260); cúncta, órum,
n. plur., všechny věci; celek;
veškerenstvo
cupidě, žádostivě, dychtivě, hor
livě, ochotně, vášnivě; (II, 653)
currus, (I, 276, 278), Viz: com

mittó

děcornero, (I, 407, 486; II, 348);

senátus décrěvit, senát se u
snesl, učinil usnesení; &senátů
děcrětum est, senátem bylo
usneseno; honórěs décernere,
povoliti, přiřknouti, přisouditi
pocty
decórus, a, um, a) slušný, pří
slušný, vhodný, případný; b)

důstojný, čestný,
c) půvabný,
spanilý

zdobný;

sličný, krásný,

dědoro (II, 562); se" tótum rei
públicae dědere, zcela se oddá
vati, věnovati obci, správě
obce, veřejným věcem, (II,

652); až suaque dědere, vzdáti
se se vším svým majetkem
dědůoero (I, 440; II, 562) coló

niam, zakládati, založiti osadu
děfioič, děficere, de'fe'cl, defec
tum, 3., (I, 492), a) odstupo—

co si zvoliti, si vyhlédnouti, si
vybrati za sídlo; aliquem sibi
amžcum d., (z)zvoliti si někoho
za přítele
děmittó, ere, děmlsl, demisswm,
3., a) spouštěti (dolů); sesí
lati; b) [o trámech:] zapouště
ti, zarážeti; [o zbrani:] vráže
ti, vetknouti, vkláti; [o hlavě,
zraku.-] sklopiti; [o ušich:]
schlipiti; [o vojskud sváděti
dolů; [a slzách:] prolévati; c)
animum (animós) d., klesati
na mysli, ztráceti srdce, (z)ma
lomyslněti
děpingó, ere, děpinxi, děpictum,
3., a) (na)malovati, vymalo
vati; b) zobraziti, vylíčiti
děpónó, ere, děposuí, dépositum,
3., a) skládati (dolů); odklá
dati; b) uložiti (k uschování,
k opatrování), uschovati; svě
řiti, odevzdati; c) odstraňovati,
odkládati, odložiti, zapuditi,
zaplašiti; d) [o úřadu:] složiti
(se sebe); vzdáti se; e) spem
d., vzdáti se naděje; cúrds d.,
zaplašiti, zapuditi z mysli sta
rosti; bellum d., ukončiti válku
děrídeó, ěre, děržsi, dérlsum, 2.,

posmívati se, vysmívati se, tu
piti; děrídeor, docházím po
vati, odpadati, odpadnouti, od
směchu
trhovati se (ab alfiquó, od ně
koho); b) ustupovati, ubývati, děsoondere (II, 588); in Italiam
per Alpěs d., sestoupiti, (při)
scházeti; c) nedostávati se, ne
táhnouti do Italie přes Alpy;
stačovati, docházeti; d) umdlé
vati, chabnouti; e) chřadnouti, _ in forum d., odebrati se, přijiti
hasnouti, umirati;
na římské forum [byloť římské
forum v dolině]
f) opouštěti; (někomu) do
cházeti, nedostávati se
děscíscó, ere, děsciž [zřídka děsci
děligere (II, 588); aliquid' sibi
vi], děscitum est, 3., a) (usná
sedem d., (vazba 2 akusJ, ně
šeti se na odpadnutí), odpada

—744—

ti, odtrhovati se, odvraceti se;
b) (odpadnutim od někoho) při
dávati se (k někomu); 0) od
vraceti se, odchylovati se, uchy
lovati se; ab aliqnó ad aliquem
d., přestoupiti, přidati se od
někoho k někomu
děserere (II, 409) Hannibalem,
(zrádně) opustiti, vydati v šanc

Hannibala; fortúna děseruit,
štěstěna opustila; officium d.,
zpronevěřiti se, nedostáti po
vinnosti
děsinó, ere, děsii, děsitum, 3., a)

přestávati, ustávati (: nepo
kračovati); b) [aliquidL (od
něčeho) ustávati, (něčeho) ne

ničemu se neučiti; nihil didici,
nenaučil jsem se ničemu; nic
nevím, neumím; litterás Grae
cás d., učiti se řeckému písem
nictvi
dispónó, ere, disposui, dispositum,
3., a) klásti (stavěti) na různá
místa; rozkládati, rozestavo
vati; b) pořádati, uváděti v po
řádek, rovnati, urovnávati; u—

pravovati; carmina Homéri
d., upraviti, uspořádati, uvésti
do pořádku Homérovy básně;
c) [o slohu:] uspořádati, roz
vrhnouti, učiniti disposici
disseró, disserere, disserni, dis
sertum, 3., a) rozbirati (řečí),

v y k 1á d a t i, pojednávati,
přednášeti; b) promlouvati,
rozmlouvati, rozprávěti, mluvi
čísti : legere děsi'i. Řeč se pře—
ti, hovořiti; c) [vykládati o ně
stala čísti : přestala býti
čem podle pravidel logiky],
čtena) : órátió legi děsita
vésti vědecký rozbor
est. Přestalo se bojovati :
dissolůtus, a, um, [dissolvereL
pugnári děsitum est.
a) rozpoutaný, rozvolněný; ro
děspěró, áre, dvi, átum, 1., (I,
zeschlý; chatrný; b) nespoje—
367; II, 52); dě omnibus rébus
ný, nesouvislý, rozptýlený; c)
d., zoufati nad vším : zcela si
nedbalý, bezstarostný, liknavý,
zoufati
netečný; d) nevázaný, lehko
děspectus, 123,m., a) rozhled (sho
myslný, lehkovážný
ra); b) pohrdavé shližení, po distringó, ere, distrimci, distric
hrdání; d. in castra, vyhlídka
tum, 3., a) roztahovati, rozpí
na tábor
nati; b) napínati, zvětšovati;
chávati. ——
(Při passivnim infi

nitivu klade se v perf. trpný
tvar děsitus sum.) Přestal jsem

c) (bolestně) napínati, trápiti;
viti před soudem, pronésti ob
d) zaměstnávati, zabavovati;
bellis districtus, zaměstnán
hajovací řeč ve prospěch obža
válkami
lovaného :) obžalovaného há—
jiti řečí (před soudem)
ditior, (komparativ k dives, II,
44); [ditissimus, (superlativ,
discědere (II, 563) 5 monte, od
II, 44)], bohatší, [nejbohatší]
táhnouti, ustoupiti od hory; á
Rónui d., (II, 665)
dívelló, ere, divelli (básn. divul
si), dival—sum (divolsum), 3.,
discere (I, 318; II, 301); nihil d.,

dícere (II. 487. 488) pró reč, (mlu—
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a) rozervati,

rozedrati;

roz—

trhati, rozsápati, rozškubati;
b) odervati, odtrhnouti; odlu
čovati, oddělovati
diversus, a, um, a) místem, smě
rem:] různý, rozdílný, odchyl
ný, protivný, opačný; b) v růz
né strany, s různých stran
(obrácený, jdouci); na různých
místech, na různých stranách;
protilehlý: diversa itinera, růz
né cesty, směry;
c) [mistem vespolek:] oddě
lený, odloučený, rozptýlený;
různo postavený; d) [vůbec:]
oddělený; zvlášť; jednotlivě;
a) vzdálený, daleký, odlehlý;

f) různý, protivný, opač
ný, nestejný, rozdílný;
g) nepřátelský. —- (Viz II,
652!)
dolus audáx, (II. 102; I, 459),

směla lest

(I, 440), a)

[O věcech teku

tých:] vylévati, rozlévati; b)
[o věcech netekutých:] vysy
pávati, vypustiti; c) roztrou
siti, promarniti, prohýřiti, roz
plýtvati; (o jmění;) rozházeti;
(o vojsku: ) rozptýliti, rozprá
šiti; (o složitých věcech: ) roz
pustiti, rozvolniti, uvolniti, roz—_

plésti ; d) oddávati se (něče
mu), rozplývati/ se (v něčem);
o) vydavati, ploditi; f) na

všechny strany házeti, metati;
g) rozprostřiti, rozestříti; h)
v hojnosti vydati, vylíti, vy
chrliti, vysypati
ěmittero věcem, (II, 564), vypus
titi (z úst), pronésti slovo
ěnsis, ěnsis, m., (gen. plur. ěn
sium), meč
oč, (příslovce), 1, [na otázku
kde?:] na tom místě, tam; 2.

[na ot. kam?:] tam; na to; tak

domitus, a, um, (II, 589; 70, 435,
488), zkrocený; přemožený, po
kořený
domus Cýri, (I, 291; II, 488, 489),

Kyrův palác
dónum, viz: accipió (II, 735);
viz: dare (II, 588)
dubius; viz: rés (str. 763)
důrě, (II, 394), a) tvrdě, těžce,
nepoddajně; b) přísně, necitel
ně, krutě; c) příkře, hrubě; d)

neobratně
ě, ex, (II, 348); č numeró hórum

esse, býti z (v) počtu těchto:
náležeti k těmto
ebur, eboržs, n., slonovina, slono
vá. kost; (někdy též: věci zho
tovené ze slonoviny)
effundó, ere, effúdí, effúsum, 3.,

daleko; do té míry; (úl. 65.:)

tam, na ně (:

na. vozy); 3.

[časově:] do té doby, až do té
doby, až potud, tak dlouho; 4.
[přísL urč. miry:] do té míry,
tak velice; 5. [a komparati
vu:] o to, tím; 6. [ve významu

účel.:] proto...

(aby); s tím

úmyslem, za. tím účelem . ..
(aby); 1. [ve význ. odůvodňo
vacim:] proto, z toho důvodu
error, (I, 440); errórěs, bloudění,
bludné cesty, bludné plavby
ěruptió, ióm's, f., 3) výbuch, vy
puknutí, vyšlehnutí; b) (vojen

ský) výpad

ěvomó, ere, ěvomuí, ěvomitum, 3.,

a) vydáviti, zvrátiti; b) chrliti,
soptiti
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cxárděscó, ere, exársi, exársum,
3., vzplanouti, zapáliti se; roz
páliti se; roznititi se; bellum
eatársit, válka vzplanula
excědero (II, 564); [ex] proelió
e., odejiti, vzdáliti se z bitvy,
z boje; urbe e., vycházeti, vy
jíti, vzdalovati se z města
excidó, ere, excidi, —, 3., [ex, ca
dere], a) vypadnouti, spadnou
ti; b) vyklouznouti, uniknouti
(mimovolně); c) zaniknouti,
zajiti, zmizeti; d) vypadnouti
(z paměti); e) (něčeho) po
zbýti, (něčím) se minouti, (o
-něco) přijíti, (o něco) býti při
praven; (ex) óre excidere, vy

klouznouti z úst (o slovech)
oxcipió, cre, excépi, exceptum, 3.,
a) vybírati; chytati; b) vyjí
mati, činiti výjimku; c) vyhra
diti, vyminiti (si); a) zachyco
vati, podpírati, opírati; e) (0
ranách: ) dostati, utržiti; f) za
chycovati (něco, co se žene pro
ti nám); odolati (něčemu); vy
držeti (něco); g) chytati, po
chytiti; h) pochytiti smysly,
zvěděti, vyslechnouti, zaslech
nouti;

excitáro, (II, 70); excitárí, býti ze
spánku probouzen; ze spánku
se probuditi, (I, 484)
exoolere (II, 302) žngenium litte
rís et artibus, vzdělati ducha
ve vědách & uměních
exigore (II, 590) monumentum,
vybudovati, zbudovati pomník,

náhrobek

expelló, cre, expulí, expulsum, 3.,
(I, 441), a) odstrčiti, odraziti;

vyraziti, vyhoditi; vymrštiti,
vytrhnouti; b) vyháněti, vypu
diti; zahnati, zapuditi; vyobco
vati; c) odstraniti, vziti, zba
viti (něčeho)

explčro (II, 489) animum, ukOjiti

touhu

exposcó, ere, expoposcí, —, 3., a)

vyžadovati, požadovati, žádati
za vydání (někoho, něčeho),
b) [aliquidL žádati (za něco);
vyžadovati, dožadovati se (ně
čeho); c) prositi (za něco),
vyprositi si (něco);pácem eac
poscere, (po)žádati za mír
expugnáre Rómam (akusJ, (I.
402; II, 590), dobýti Říma
(gen.), [vojensky] vziti, ztéci
Rim
oxstinguó (extinguó), ere, exstín
i) přejmouti, vziti na se, pod—
xi, emstínctum, 3., a) zhasiti,
stoupiti;
uhasiti (něco); b) vysušiti; c)
]) přijmouti pohostinu, uvi
(zhasiti život :) usmrtiti; d)
tati, pohostiti;
zničiti, vymazati, vyhladiti;
uvésti v zapomenutí;
k) převzíti, pokračovati (v
(passiv. :) exstinguor, exstin
něčem), dále vésti (něco); |)
gui, exstžnctus sum, zhasínati,
následovati (po něčem), pojiti
se (k něčemu);
zhasnouti, zemřiti, upadnouti v
zapomenutí; gaudió exstinctus
těla scútó excipere, oštěpy,
sum, umřel, zemřel 35cm ra
kopí zachycovati, zachytiti
štítem
dosti, z radosti
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exter. exterus, -tera, —terum,
vnější, zevní; cizozemský, cizi;
('komparativ:) exterior, exte
rius, vnější; (superlativy: ) ex

timus, a, um, nejkrajnější;
extrěmus, a, um, a) [míst
ně:] nejzazší, nejvzdálenější,
posledni; b) [časově.-] _posled

ni; c) [00 do významu stup
ně:] nejzazší, nejhorší, nejne
bezpečnější,
nejpovážlivější,
svrchovaný, [po stránce bud'
dobré, bud' zlé]; rozhodný. —
(Viz II, str. 86, 88!) — (Viz
II, str. 652!)
exuere (II, 436, 591) Virtůtěs, od

ložiti, vzdáti se vynikajících
vlastností; aliquem armis e.,
někoho zbaviti zbroje; s ně
koho svléci zbroj; někomu od
níti zbroj; někoho obrati, olou—

piti o zbroj
fació, facere, (I, 493; II, 349,
350); pontem in flúmine fació,
stavím, dávám stavěti most
přes řeku, (II, 650); návěs fa
cere, (II, 302, 349), zhotoviti,
vystavěti lodi; ánulum facere,
(II, 650); (viz impetus);
quó factó, (II, 649); quó
factum est, ut . . ., (II, 649);
(s dopbňkovým předmětným
participiem, o spisovatelich:)
uvádím, líčím, (II, 674);
iúdicžum f., pronésti úsudek;
certiórem f., (II, 247); versus
f., skládati verše; Signum f.,
zhotoviti sochu; sémentem f.,

(učiniti setbu :)

zasíti, osíti;

ut sěmentem fěceris, ita metés,

jak zaseješ, tak budeš žíti :

jaká setba, taková žeň; verba

f., řeč míti, konati, promlou
vati, řečniti; lúdós f., vystrojiti
hry; bellum f., 3) způsobiti
válku, dáti podnět k válce; b)
počíti, zdvihnouti válku (alicui,
proti někomu); facere (s vaz
bou 2 akus.), činiti, dělati,
ustanovovati, voliti (někoho
něčim); iniuržam f., činiti bez
práví, křivdu; křivditi; doi
pouštěti se bezpráví
factió (II, 489) optimátium (I,

354), aristokratické. strana
(politická)
fár, farržs, n., a) samopše, špal
da, běl, (druh to pšenice, prý
nejstarší obilí v Italii); b) obi
lí; c) tluč, (šrot); d) mouka,
kaše; chléb
féliciter, (I, 459; příslovce z ad

jektiva félix), šťastně, zdárně,
se zdarem
[fiděs, is, f.; v klasické próze jen
plur.:] fiděs, fždium, f., 3) stru
ny; strunový nástroj; b) lyra;
c) hudba; básně; lyrické bás
nictvi
fídus (I, 124) amícus, Věrný, spo
lehlivý, oddaný, upřímný přítel

fílum, i, n. a) nit, nitka; vlákno;
b) struna; c) nit života, nit
osudu, (kterou předou Sudič
ky) ; d) tkanice, stuha; e) tka
nina; [f) ráz, způsob, sloh]
findó, ere, fidž, fissum, 3., a) šti
pati, rozštipati, rozštěpiti; tříš
titi; b) rozrážeti; rozrývati;
brázditi; vtam f., raziti si cestu
fírmus, a, nm, a) pevný, Silný:
tvrdý, tuhý; mohutný, mocný;
b) otužilý; c) trvanlivý, stálý;
d) statečný, neohrožený, stá
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lý, vytrvalý, důsledný; e) jistý,
bezpečný, spolehlivý, věrný;
(II, 41, 42; I, 322)
flěre, (II, 490); flěns óró, (pláče

:) s pláčemprosim

fortuítus, a, nm, a) náhodný, na
hodilý: (II, 655); b) nehleda
ný, ledajaký, obyčejný, všeliký
fověre (II, 490) litterás et artěs,
podporovati vědy a umění;
přáti vědám a uměním; ali
quem sinú f., zahřátí někoho
na prsou
frangero (II, 591) Iabóre, zmoci,

zeslabiti, vysiliti námahou; nu
cem frangere, roztlouci, I'OZ— '
lousknouti ořech; fráctus, a)
zemdlený, zmožený, vysilený,
ochromený; zesláblý; b) slabý,
chabý
fremó, ere, fremuí, fremitum, 3.,
(II, .211); vir? fremuěrunt, mu
žové křičeli, stenali, soptili
frequěns, (I, 457); (doplňk.:) v
hojném, plném počtu; hojně;
často; (II, 652)
frequentáre (II, 70) fěstůs diěs,
hojně se účastniti svátečních
dni; slaviti svátky
frětus, a, um, (aliquá ré), spolé
hající (na něco), důvěřujíci
(něčemu); zakládající si (v ně
čem); domýšlivě spoléhající,
domýšlivý, vypinajici se, hono
sivý; frětus viríbus, důvěřuje
silám
frůctus, (I, 285); viz: capió, (str.
740)

gemó, ere, gemuí, gemitum, 3.,
a) úpěti, kvíleti, lkáti, stenati,
naříkati, štkáti; b) [o zvířa
tech.-] smutně bučeti, smutně

cukrovati, houkati; c) [o vě
cech:] vrzati, skřipati, smutně
šuměti; d) oplakávati, naříka
ti, lkátí (nad něčím, aliquid)
genus, (II, 592); genus hominum,
druh, třída lidi
gerero (II, 565); féliciter rem ge
rere, šťastně, se zdarem vésti
válku, válčiti; rem gessí, do
vedl jsem válku až do konce;
skončil jsem válku; doválčil
jsem
gignč, ere, genui, genitum, 3., a)
ploditi, zploditi, roditi; genitus
sum, narodil jsem se; b) [o
zemi a. rostlinách:) ploditi,
nésti; c) [v přeneseném vý
znamu:] stvořiti, vytvořiti; za
viniti; býti příčinou
grátus, a, um, (I, 110), a) půvab
ný, roztomilý, krásný; b) milý,
oblíbený, příjemný, Vítaný;
cenný, vděk, k libosti; (II,
655); c) vděčný
haudquáquam, nikterak; docela
ne
haurió, ire, hausi, haustum, (hau
sůrus), 4., (I, 421), a) čerpati,

nabírati; (nabirati a) pití;
ssáti; b) [o krvi:] prolévati,
cedjti; c) nabírati, vyhrabati,
nahrabati, shrabati; d) vyčer
pati, vyprázdniti (na př. číši);
0) až do konce snésti, přetrpě—

ti; f) do sebe pojimati; vníma
ti, úplně chápati; naslouchati,
slyšeti; g) pozřiti, pohltiti,
stráviti; h) prohýřiti, promar—
niti; ]) prokláti, probůsti
hic, (starší hžce), a) zde, na tom
to místě; b) [časově:] tu, na
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to; o) [modálně:] při této pří
ležitosti, za těchto okolností,
za těchto

poměrů. ——[Rozli

šujte »hic : tento<< (vyslovte
krátce!) a »híc : zde<<(vy
slovte dlouze!) !]
honor, (I, 218); honórěs, hod
nosti, důstojenství, čestné ce
ny, odměny; ozdoby, okrasy;
půvab pocty, chvály, vychva
lování; honórěs děcernere (viz
str. 744)
hospitium, ii, n., a) pohostinství;
iús hospitií, pohostiné právo;
b) pohoštění, přátelské přijetí;
9) pohostiné místo, hospoda,
hostiný dům
humí, (I, 184), na zemi; (II, 666)
humó, áre, dvi, átum, 1., (I, 367),
viz cónsuěscó
hydra, ae, f., vodní had; hydra
Lernaea, lernejská, lernská
saň, (kterou zabil Herakles,
viz II, 410); jiná »hydra<<byla

obluda, jež byla matkou tříhla
vého báječného podsvětniho
psa Kerbera, strážce vchodu
do podsvětí
ibi (ibí), [mistně na otázku
kde?] tam, tu, na tom místě;
[časově.—] tu, tehdy;

(II, 648)

ignóscó, ere, iynóvi, ignótum, [m,
(g)nóscó], (II, 53), odpustiti,
prominouti ; (viz cónsuěscó)
imperium, (II, 252); sub imperió
alicuius esse, býti pod něčí
nadvládou; summum i., vrchní

velitelství
impetum facere (in aliquem), (II,
303), učiniti, podniknouti útok,
hnáti útokem (na někoho)
implicáre, (II, 437); nódí in sémet

ipsós implicáti, uzly v sebe sa—
my zapletené, spletené, zadrh—

nuté

impónó, ere, imposui, impositum,
3., a) vložiti, naložiti; in návěs
i., naložiti, vsaditi do lodi; I:)
(jako povinnost, úkol) uložiti,
vložiti; c) (na úřad) dosaditi,
ustanoviti; d) tribůtum i., ulo
žiti daň
imprůděns, (I, 457); (doplňk.:)
nic netuše, nemaje o tom tuše
ní; bez vědomí; nevědomky;
z neznalosti, z nevědomosti;
neúmyslně; (II, 653)
imprůdentor, z neznalosti, z ne
vědomosti; nerozumně; nón
imprůdenter, nikoli z neznalos—

ti, nikoli z nevědomosti: do
bře věda, vědouc
in Iabóre, v, při práci;
304, 663, 664)

(II, 303,

inánls, e, 2., (II, 592); (doplňk.:)
s prázdnýma rukama (II, 653)
Inaudltus, a, mm a) neslyšený.
(: co nebylo slyšeno); b) ne—
slýchaný, neznámý; o) nevy
slyšený, bez výslechu
incidoro (II. 372) in calamitátem,
upadnouti do neštěstí, pohro
my, záhuby, zkázy
incipió, ere, incěpi, inceptum, 3.,
a) začíti, počíti (něco); b) po
čínati,
mít—i počátek;
coepi, II, 656, 485)
inoolumis, e, 2., (II, 592);

(viz

(do

plňk;) nedotčen, bez úrazu,
bez ujmy; netknut; za živo
bytí, (II, 653)
incumbó, ere, incubui, incubitum,
3., a) ulehnouti (na něco), o
příti se, podepříti se; b) nalé
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hati, doléhati, dotirati, dorá
žeti, prudce stihati; c) dáti se
(do něčeho), oddati se (něče
mu), usilovati (o něco); litte
rís i., oddávati se písemnictví
incusó, áre, dví, átum, 1., žalo
vati (na někoho), obviňovati
(někoho) ; vytýkati
(něco) ;
vyčitati, stěžovati si
inde, (mistně:) odtud; (časově:)
odtud, od té doby; potom, pak;
(příčinné:) následkem toho;
proto; (látkové:) z toho; (II,
648)

indolěs, is, f., vrozená. vlastnost,
povaha; nadání, vlohy, zdat
nost; índows optima, výborné
vlohy
induoro, (II, 593); vestem induó,
oblékam si šat, oblékám se
v šat, odívam se v šat
industria, ae, f., (I, 61, 167), čin

nost, pracovitost,

přičin

livost, pilnost; industriá, ob
industržam, dě (ex) industriá,
úmyslně, schválně
indůtiao, drum, f., příměří
inflígó, ere, inflixi, inflictum, 3.,
a) vraziti, naraziti; b) vulnus
infligere, zasaditi ránu
ingěns, (I, 457; II, 491); ingěns
metus, děsný strach
ingignó, ere, ingenuí, ingenitum,
3., vroditi, vštípiti
inoplnáns, antis, 1., nic netušící,
mimo nadání, (II, 653)
Insciěns, ientis, 1., nevědouci; bez
(mého, tvého atd.) vědomi; ne
vědomky, neúmyslně; (II, 653)
inscius, a, um, 3., nevědomý, ne
znalý; nevěda, nevědomky, (II,
653)

ínscríbere, (II, 153, 566); inscrip

tus, napsán, napsaný
inseró, ere, insěvi, insitum, 3., a)
zasévati, zasazovati, vsaditi;
b) vštípiti, vroditi; insitus sum,
jsem vrozen
insoró, ere, inserui, insertum, 3.,
a) (aliquid in aliquid nebo ali

cui), vstrčiti, vložiti,

za

strčiti (něco do něčeho); b)
přiměšovati, přimísiti, vpléta
ti; zařad'ovati
insporgb, ere, inspersí, inspersum,
3., nasypati, sypati (něco na
něco), nakropiti, naliti
intercipió, ere, intercěpí, intercep
tum, 3., a) zachytiti; b) zame
ziti, přerušiti; brániti, překá
žeti, nepřipouštěti; o) vzíti, od
níti; d) zničiti, jedem usmrtiti,
otráviti; sólem i., vzíti, odníti,
zastiniti, slunce, světlo sluneč
ní; zacloniti světlo; zameziti
přistup slunečního světla
intorfioore, (II, 304),

zabiti, za—

vražditi, usmrtiti
interritus, a, um, nezastrašený,

neohrožený; neděse se; beze
strachu, (II, 653)
interrogáro, (II, 437); aliquid in

terrogátus sum, byl jsem tá
zan, otázán na něco
intostínus, a, um, 3., vnitřní; do
mácí, rodinný
intoxó, ere, intexui, intextum, 3.,
a) vetkati, vplésti; b) protka
ti, proplétati; c) oplétati
ipso, ipsa, ipsum, (II, 37), sám,
sama, samo. ——(Toto zájmeno

vyslovuje hlavni osobu nebo
věc v protivě nebo s vylouče—

ním ostatníchz)
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ego ipse, já.

sám, (t. j. a nikdo jiný).

——

Do češtiny se překládá: sám,
samý, on (sám), pouhý, vlast
ni; osobně; někdy se překládá:
také, též, rovněž; zesiluje-li se
pojem tímto zájmenem, pře
kládá se: sám; docela; sám
sebou; 0 své ujmě, na vlastni
vrub, dobrovolně; pouhý; již;
vymezuje-li přesněji, překládá
se: právě; má-li přivlastňovací
význam, překládá se: jeho, je
jich; je-li spojeno s jiným uka
zovacím zájmenem, překládá
se: i, právě. -—Jako v češtině,
tak iv latině činí se přesný
rozdíl mezi: »Sám sebe miluje<<
=>>Sě ipse diligit<< a »Miluje
sebe sama<<: >>Sěipsum dili
git<<.— Rozeznávejte! Senectús

ipsa. morbus est, kmetstvi sa
mo jest nemoc. Virtus per sě
ipsu colenda est, ctnost jest
ctiti samu o sobě, samu pro
sebe. Re'x ipse aderat, král
(sám :) osobně byl přítomen.
Ipsá spě, pouhou nadějí. Eó
ipsó diě, právě toho dne. Ipsae
meae partěs, vlastní můj úkol.
Meá ipsius operá, mým vlast
ním přičiněním. Plúrima sacra
ipse obibat, většinu obětí vy
konával osobně. In ipsó discri
mine, právě v rozhodném oka
mžiku. Tempore ipsó, quó,
právě v tu dobu, kdy. Nómen
ipsum, již pouhé jméno. —
V nepřímé řeči se někdy zá
jmena ipse užívá k důraznější
mu vyjádření vztahu k pod
mětu řídící věty místo zvrat
ného zájmena. Caesar vehe

menter centurióněs incusávit,
cúr dě suá virtúte aut dě ips'l'us
diligeutiá děspérárent. Caesar
důrazně vytkl setnikům, proč
ztrácejí důvěru ve svou stateč
nost nebo v jeho obezřelost. ——

Má-li vlastní jméno města ne
bo malého ostrova při sobě
>>ipse<<
za přívlastek,

bývá pří

slovečné určení místa na otáz
ku >>kde?<<vyjádřeno bud' pro

stým ablativem, bud' ablativem
s předložkou in, na př. (in)
ipsá Samó, (in) ipsis Athénis,
(II, 664)
irrideó, ěre, irrisi, irrisum, 2., (II,
154)

lrrumpó, ere, irrupi, irrup'tum, 3.,
a) vpadnouti, vtrhnouti, vnik
nouti; b) rušivé se vtírati
ita, tak, takovým způsobem ;
quae si ita sunt, (II, 649)
iter, (I, 219; II, 253), cesta :
směr; iter Alexandriam, (II,
665)
iubeó, ěre, iussi, iussum, 2., a)
poroučeti, rozkazovati, kázati,
přikazovati, nařizovati; [ius

sus, rozkázaný, uložený]; tri
butum i., ukládati, uložiti daň;
iussum, i, n., rozkaz, nařízení;
[iubeor, poroučí se mi, jest mi
rozkazováno; iussus sum, bylo
mi poručeno, rozkázáno;] b)
naříditi, povoliti, potvrditi,
schváliti; lěgem i., schváliti,
přijmouti zákon
iůcundě, (I, 124), vesele, příjem
ně; iůcuudius, s větší chutí
iůdicium, ii, n., a) rozsudek, soud
ní nález, výrok, rozhodnutí; b)
úsudek, mínění; optimum i.,
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nejlepší, nejpříznivější úsudek;
(viz: facere); c) schopnost sou
diti, posuzovati; soudnost;
vkus; d) soudní vyšetřování,
jednáni; soudní řízení; soud;
a) pře, proces; f) soud, soudní
úřad, soudce
iůdicó (II, 593) aliquem dignum
laude, pokládám, uznávám ně
koho za chvályhodného
iungere, (II. 566); iúnctus, spo
Jený
lacessó, ere, lacessivi (lacessii),
lacessitum, 3., a) (obmyslně:)
lákati; vyzývati, vybízeti; po
koušeti, škádliti; drážditi, po
pouzeti; podněcovati; provoko
vati ; procós l., zlákati ženichy,
nápadníky; b) [ve vojenstvi:]
proelió aliquem l., někoho vy
zývati k bitvě, bojem znepoko
jovati, bojem napadnouti; na
někoho bojem dorážeti; tělis l.
aliquem, na někoho dorážeti
oštěpy, někoho oštěpy napad—

nouti

Iaetě, vesele, radostně; (II, 653)
Iaetus, (II, 305), (II, 653, 593);

laeta, órum, n., veselé, radost
né věci; veselé; laetó animó,
s veselou myslí
lapideus, lapidea, lapideum, ka
menný, z kamene
lapis, (II, 593); lapide's, kameny,
kameni
Iaqueus, laquei, m., a) léčka,
smyčka, osidlo, klička; pro
vaz; b) [v lovectvi:] oko; c)
osidlo; pouto
Iectulus, i, m., &) lože, lůžko; po
stel; b) pohovka, lehátko

Iibídč, (I, 374); libidiněs, náru
živosti, chtíče
Iignátor, óris, m., dřevař, dřevo—

rubec
luere scelus, (II, 594), smýti zlo
čin
Iůx, (II, 6; 88, 594); (II, 674:
denní, sluneční světlo); ante
lucem, před úsvitem, přede
dnem
Iůxuria atquo inertia, rozmařilost
a nečinnost
maestus, a, um, 3., a) zarmouce
ný, smutný; b) zarmucujíci,
smutek působící, neblahý, ne
šťastný; (II, 653)
maičrěs, maiórum, m., předkové,
(II, 110, 111)
mandáre (II, 594) imperium (ali

oui), svěřiti velitelství (ně
komu)
maněre, (II. 123, 384), přenoco
vati, zůstati přes noc
maritimus, a, um, a) přímořský.
u moře ležící; b) mořský; na
moři

mátróna, ae, f., paní; vznešená
paní; (a vznešených ženách se
zřetelem k jejich důstojnosti a
čistotě mravů)
mátůráro iter, (II, 253, 283, 284),

(urychliti cestu, chůzi:)

po

spíšiti si; popíliti si s cestou
merx, (I, 348, 392); plur. merce's,
zboží
metó, ere, (messui), messum, 3.,
žití, žnu; požínati; kositi
mlráculum, i, n., podivuhodná
věc, podivuhodný úkaz; div;
zázrak; m. mundi, div světa
mittore aliquem praedam, (II,
567), někoho poslati jako ko
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řist; lúcem in terram m., se
silati, vysílati světlo na zemi
mola, ae, f., 3) mlýnský kámen,
mlýn; b) mouka, tluč, šrot
moló, ere, molui, molitum, 3., me
lu, mliti
monumentum, i, n., (II, 254), ná

hrobek, hrobka
morděre (II, 494); verba momor

děrunt, slova (kousla:)
zila;

sžirati

ura

dolóribus m., bolestmi

morior, mori, mortuus sum, 3.,
zemřiti; (viz: pró) (viz: II, 784)
mověre, (I, 463, 486; II, 353, 494),

dojimati, rozčiliti, rozechvěti;
bellum m., způsobiti, roznítiti
válku; mótus misericordiá,
(byv) jat milosrdenstvim
multó, mnohem, daleko, (II, 53);
multum temporis, mnoho času
můnicipium, ii, n., m č 8 t 0. (Před
r. 90 př. Kr. značí italské mě

neuměti; quis est, qui nesciat,

[kdo jest, jenž nevi :]

kdo

nevi
nihil mali, (II, 495), nic zlého,
špatného; žádné zlo
nóbilitás, átis, f., a) proslulost,
sláva; b) urozenost, šlechtictví;
c) ušlechtilost, vznešenost, vý
tečnost; d) šlechta
nódus, %,m., a) uzel; b) kloub;

c) suk; a) zauzlení, zapleteni,
splet'; závazek; pouto; záplet
ka; překážka, obtíž
nóló, nólle, nólui, nechtiti
nónnihil, něco, trochu, poněkud;
u. temporis, trochu času
nostri, órum, m. pl., naši (vojáci,
lidé, přátelé a j.), (H, 567)
nůbila, órum, n. pl., mraky; (II,
53)

numerus, i, m., a) část, člen;
(v hudbě:) rozčlenění, rytmus,

takt; melodie, nápěv; b) takt

sto, jehož občané požívali řím

ve verši :

ského práva, jehož správa
však byla samostatná; od r. 90

měr;
c) čislo; počet; a) množství;
sbor; (ve vojště:) oddil, četa;
(lodni) mužstvo, (lodní posád
ka); e) postavení, místo; in
numero decem ducum, v počtu

př. Kr., kdy lěge Iůliá byla po

stavena všecka města na ro

veň, značí múnicipíumz) v e n
k ovsk é m ěst o
můsculus, %, m., a) myška;

b)

sval; c) ochranné přístřeší
(mající za účel přiblížiti se ke
zdi nepřátelského města a
podkopati ji)
můtábilis, e, 2., měnlivý, proměn
livý, nestálý; (II, 655)
neglegere, (11,595, 72); aliquem
nón n., nezanedbávati, všim
nouti si někoho
nesció, nescíre, nescii, nescívi,
nescítum, 4., nevěděti, neznati;

stopa; verš; roz

deseti vůdců, velitelů :

mezi

deseti vůdci, veliteli; f) váha,
vážnost; (viz: é, ex)
nůtus, 113,m., a) kýváni, kývnuti
hlavou; pokynutí; pokyn; b)
rozkaz; o) vůle (boží); d) tíže
ob, (II, 53, 396, 495);

(II, 249,

649); (II, 649); (viz: praedi
cáre)
oblinó, ere, oblěvi, oblitum, 3., a)
potřiti, natřiti; b) naplniti, na
pěchovati; c) poskvrníti; par
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ricidió sě oblinere, poskvrniti
se otcovraždou, vraždou
obnůbó, ere, obnúpsi, obn'úptum,
3., zahaliti, zastřiti, pokrýti
obsolěscó, ere, obsolěvi, —, 3.,
opotřebovati se, zastarati; po—

zbýti ceny
occidó, ere, occidi, --—,occásůrus,

3., a) padati; padnouti; b) (o
slunci:) zapadati; c) padnouti;
zemřiti, zajiti; d) (o věcech:)
zaniknouti; (o lodích:) poto
piti se, utonouti, zaniknouti
occídó, cre, occídi, occisum, 3.,

zabiti, usmrtiti; pobiti; tyran
nus servum occždit, tyran dal
zabiti, usmrtiti otroka; mílitěs
in pugná occisž sunt, vojinové
v boji byli pobiti : padli
occuló, cre, occului, occultum, 3.,

skrýti, zakrýti, zatajiti; occul
tus sum, jsem skrytý, tajný
occumbó, ere, occubui, occubitum,
3., klesnouti mrtev; padnouti;
mortem o., podstoupiti smrt,
zemřiti, mrtev padnouti
cfforó, offerre, obtuli, oblátum,
3., &) naproti, vstříc nésti, po

cházeti, vzcházeti; o) vznikati,
míti původ, pocházeti; (II, 787,
788)

68, óris, n., (I, 408); ante óra,
před obličejem, před tváří,
před očima

—

ostendó, ere, ostendi, ostentum,
ostensum, 3., a) vstříc natáh
nouti, nastaviti; předstírati; b)
ukazovati (něco, na něco); c)
prozraditi, učiniti zjevným; d)
dokázati, řeči ukázati, vyslo
viti, prohlásiti; e) sě ostende
re, objeviti se
paene (II. 439) cecidí, málem
'bych byl upadl
pandó, ere, pandí, passum, [pan
sum], 3., a) prostírati, rozesti
rati, rozpínati, roztahovati,
rozkládati, rozšiřovati; b) roz
vírati, otvírati; c) odhalovati,
objevovati, zjevovati; d) zje
vovati řečí, vyjevovati, zvěsto—

válečná moc, politická moc
optimě, (viz: bene, II, 434), nej
lépe, výborně, znamenitě, vel
mi dobře, velmi řádně

vati, oznamovati, hlásati, vy
pravovati, vykládati;
passís manibus, s rozpiatýma
rukama; passís crinibus, s roz
puštěnými vlasy (na znamení
smutku)
parricídium, ii, n., a) (zavraždění
blízkého příbuzného), otco
vražda; vražda; b) velezráda,
násilný (hříšný) čin (proti
vlasti); násilí, hřích
patefació, cre, patefécž, pate
factum, 3., a) otvirati, činiti
přístupným; odkrývati; b) či
niti schůdným, přístupným; c)
činiti viditelným, odkrývati,
odhalovati, objevovati, ukazo

orior, íri, ortus sum, oritúrus, a)
zdvihati se, povstávati; b) vy

vati; (passiv.:) patefžó jsem

dávati; b) nastavovati, na odiv
stavěti; c) přinésti, poskytnou
ti; d) nabidnouti; pácem o.,
nabidnouti mír; a) prokázati,
způsobiti; f) vydati, dáti v šanc
omnipotěns, entis, všemohoucí
opportůně, vhod, včas
opěs, um, f. pl., (I, 355; II, 308),

vati;
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d) vyjevovati, oznamo—

odkrýván, činěn přístupným
patientia, ae, f., a) schopnost
snášeti; otužilost v snášení; p.
labórum, otužilost v snášení
námah; b) trpělivost; c) vy
trvalost; 11) zdrželivost, stříd
most, uskrovňování;

e) povol—

nost, shovívavost; f) nevšíma
vost, netečnost; g) poddajnost,
poddanost, poslušnost; h) po
níženost
paulum, (jen) málo; poněkud,
trochu; (a čase:) maličko, na
chvilku, na okamžik, krátce
pellere (II, 309) aliquem patriá
(abl.), někoho vyhnati, vypb
věděti, vyobcovati z vlasti
per (II, 355) omnem Etrůriam,
celou Etrurii
peroelló, ere, pereulí, perculsum,
3., a) sraziti k zemi, poraziti,
povaliti; b) udeřiti, uhoditi; c)
skoliti; d) (o nepřátelích: ) po
raziti, potříti; e) otřásti, pod

vrátiti, ochromiti; zdrtiti,
zhroutiti, ztroskotati, zhubiti,
zničiti; f) zaraziti, 0 h r o m i
ti, omámiti; g) poděsiti, po
lekati, zastrašiti; multis verbe
ribus perculsus corruit, byv
udeřen mnohými ranami: pod
mnohými ranami se zhroutil
percutió, percutere, percussž, per

zavražditi; secúri percutere,
popraviti, (II, 650); h) (těž
ce) postihnouti, ochromiti, po
chroumati ; (něčim) otřásti; ])
(o duševních dojmech:) za
sáhnouti, proniknouti, zachvá

titi, zastihnouti, postihnouti,
dotknouti se, dojmouti
perfició, ere, perfěcí, perfectum,
3., (II, 123); opera p., tvořiti
díla
perfidia, ae, f., nevěrnost, věro
lomnost, úskočnost; zpronevě
ra, zrada; nepoctivost, ošemet—

nost

perítus belli, (I, 234). zkušený.
zběhlý ve válce, ve vedení vál

ky; znalý vedeni války; (:
zkušený Válečník)
perródó, ere, perrósi, perrósum,
3., přehlodati
persuáděre, (II, 354, 355); tibi
persuádě, bud' přesvědčen, věř!
pessimus, a, um, (viz: malus, II,
110), nejhorší; nejzhoubnější,
nejškodlivější, nejbidnější; vel
mi zlý, velmi špatný, velmi
bidný
petere, (II, 124, 355); a) Italáam,
Rómam p., (za)mířiti, táhnou
ti, ubírati se do Italie, do Ří
ma; urbem p., (za)mířiti, spě—

sáhnouti, zastihnouti, zachvá
titi; e) tepati, du-pati; f) uho

chati, ubírati se, odebrati se,
odtáhnouti do města; montěs
p., mířiti na hory;
c) Rómam p., napadnouti
Řím, hnáti se, udeřiti na Řím;
latróněs p., napadnouti zboj
niky; militěs, hostem p., na
padnouti vojíny, nepřítele; u
deřiti na vojíny, na nepřítele;

diti, miti;

ferró aZ/iquem p., napadati

cussum, 3., (I, 493), a) pro

raziti, protknouti, proniknouti;
b) probodnouti, prokláti, pro
pichnouti; c) vraziti (do ně
čeho), udeřiti, uhoditi; (do ně
čeho) tepati, tlouci, bíti; (1)za

g) zabiti, usmrtiti,
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ně—

koho mečem; hostěs á nostrís
petiti sunt, nepřátelé byli od
našich napadeni; útok našich
mířil proti nepřátelům;
d) fugá salútem p., hledati
spásu v útěku; praemium p.,
vyžadovati si, dožadovati se
odměny; státi o odměnu (o vy
znamenání, o čestný dar);
a) honórés p., (za)toužiti po
čestných úřadech, hodnostech;
f) indútiás, pácem p., (po)
žádati za příměří, za mír; (i se
nátů, á patre p., ut . . ., (po)
žádati senát, otce, aby . . .; ná
věs ab aliquó p., (po)žádati ně
koho za, 0 lodi; žádati lodi na
někom; auxilium ab aliquó p.,
žádati někoho za, o pomoc; vy
žadovati si pomoci na někom,
od někoho; auxilium ab aliquó
petitur, pomoc jest vyžadována
na někom; někdo jest žádán
za pomoc; amícus á mé pecú
niam petivit, přítel mne požá
dal o peníze; pecúm'a & mě pe

tita est, byl jsem požádán o pe
níze; [rozlišujtez]
petó ab amžcís, žádám přáte
le; ab amicís petitum est, přá
telé byli požádáni;
petó hostěs, napadám ne
přátele, útočím na nepřátele;
hostěs petití sunt, nepřátelé
byli napadeni, na. nepřátele byl
podniknut útok
plěnus, a, um, (I, 141). a) plný.
naplněný, přeplněný; b) na
jedený, nasycený, sytý;-c) bo
hatý, obsažný, důkladný; d)
silný; tlustý, tučný; a) úplný,
celý; f) náležitý, dostatečný,

dokonalý; lůna pléna : orbis
(lúnae) plénus, úplněk
plóró, áre, dvi, átum, 1., plakati,
nařikati, hořekovati; oplaká

vati

pónó, ere, posui, positum, 3., (II,
255); castra p., zříditi, rozbíti
tábor; táborem se položiti; in

statióne p., postaviti na stano
višti, na místě; imágó prima
posita est, obraz byl položen

první, na prvním místě : stál
první, v popředí
populáris, e, a) lidový; b) [téhož

národa], národní, tuzemský,

domáci; populáre's, ium, m.,

a) krajané; b) politická strana
lidová, demokratická; o) de
magogové
porticus,

(I, 291, BOB); (byla. to

pomalovaná sloupová síň); (v
Athénách takováto sloupová
síň byla na tržišti, zvala se
>>poecilě<<a byly v ni malby od

Polygnota, Mikona & Panaina;
mimo jiné byla tu též zobra
zena bitva u Marathonu, obraz
to Polygnotův)
poscó, ere, poposci, —, 3., (supi

nové tvary se nahrazují slove

sem postuláre), a) žádati,
požadovati, vyžadovati, doža
dovati se; domáhati se, vymá
hati, chtíti; b) vybízeti, vyzý
vati; c) vzývati, prositi; d) po
háněti k soudu; (p. aliquid ab
aliquó nebo aliquam aliquid,
žádati něčeho od někoho, ně
koho o něco); (viz: solea, II,
441)
possídó, ere, possědí, possessum,
3., (aliquid), a) zmocniti se
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(něčeho); zaujmouti, zabrati
(něco); vejíti v držení, uvázati
se V držení (něčeho), přivlast
niti si; b) opanovati, uchvátiti
possum, posse, potní, (časování
viz na str. 790), a) mohu,
mo ci; b) býti mocen, míti
moc, býti s to, dovésti, uměti;
c) míti moc, zmoci, dovésti, do
kázati, poříditi, uměti; d) míti
váhu, vážnost, vliv, význam;

e) platiti (: něcoznamenati);
vynikati,

předčiti;

(II,

117,

118, 373)

postpónó, ere, postposui, post
positum, 3., (alniquid alicui rei)

klásti (něco)do pozadí,

(zcela) jasně; velmi (zcela)
zřetelně; b) výborně, znameni
tě, skvěle; c) velmi slavně,
přeslavně
praedicó, áre, dvi, átum, 1., a)
hlásati, vyhlašovati, ohlašova
ti, prohlašovati; vyvolávati; b)
zvěstovati, oznamovati; o) ve
řejně mluviti; říkati, tvrditi;
d) hlásati s pochvalou, rozhla
šovati, vychvalovati, velebiti;
aliquem ob aliquid p., někoho
velebiti, vychvalovati pro něco;
o) vychloubati se, chlubiti se
praeditus (II, 6) optimá indole,
nadán, nadaný výbornými vlo

hami
praemium, viz: petere, (str. 756)
praopónó, ere, praeposui, praepo
méně si vážiti
(než ně— situm, 3., a) napřed klásti, na
čeho) ; odstrkovati, snižovati,
před stavěti, napřed dávati; b)
nechávati stranou, zanedbáva
aliquem alicuž (alicui rei) p.,
ti, pomijeti, odkládati
někoho ustanoviti nad někým
(nad něčím, k něčemu); něko
postrěmus, (II, 496, 598), [super
ho ustanoviti, učiniti něčím,
lativ k positivu posterus, a, um
a ke komparativu posterior,
správcem, dozorcem, vládcem,
velitelem (vojenským) , správ
posteriusL a) (mistně:) nej
zadnější, nejposlednější, po
cem (něčeho), dozorcem (nad
něčím); někomu dáti, svěřiti
slední; b) (časově:) poslední;
(doplňk. :) poslední, naposledy,
správu (něčeho), dozor, velení
(II, 652)
(nad něčím); c) aliquid alicui
rei p., něčemu dávati přednost
potěns, (I, 457); potentior, (II,
41), (II, 655)
před něčím; něco stavěti nad
něco
praeběro (II. 496) 85 grátum,
ukazovati se vděčným; vděčně praesěns, (I, 457); (doplňk.:) a)
se chovati, si počínati
přítomen; osobně; b) na světě,
za živa; (H, 653); praesěns
praeceps, (I, 458); (doplňk.) a)
adsum, o s o b n ě jsem příto
střemhlav; b) prudce, o pře—
men
kot, úprkem; c) do hloubi, do
prímó, (II, 105), (II, 653)
lů; d) v nebezpečenstvi, v zá
hubu, na mizinu; (II, 652)
prímum, (II, 497, 598, 256). (II,
653)
praecláre, (příslovce), a) velmi
z a (něco); (něco) m é n ě c e
n i ti (než něco) ; (něčeho)

—758—

prlmus, a, um, (I, 159; H, 86, 87,

88); a) (místně:) nejpředněj
ší, předni; nejbližší; b) (časo

vě a opořadi:) první;

o)

první v minulosti; počáteční;
prvotní; mladý; d) (o hodnosti
a důstojenstvi: ) první, přední;
a) (řadová číslovka: ) první;
f) (doplňk.:) 1) vpředu,vprv
ní řadě, vpřed; 2) nejprve, po
prvé, první, původně, nejdříve;
primas ——primó

— pri/mam,

(II, 653)

príscus, (II, 156); príscae virta

těs, staré, starodávné (:

cti

hodné, úctyhodné) dobré, vy

nikající vlastnosti
prius, (komparativ

příslovce),

dříve; napřed, předtím; [prio1',
II, 4401

priusquam, viz: antequam, (str.
737)

prů, (II, 356); pró patria mori,
zemříti za vlast
proavus, i, m., a) praděd; b) pře
dek, praotec; (II, 90)

]) dale dávati; zanechávati,
zůstavovati; odkázati;
k) připomínati; vypravovati;
zaznamenati ; ,zapsati ; memo—

riae, memoriá pród'itum est,
(II, 254); memoriae pródidit,
zaznamenal, vypravuje
proficíscor, proficísci, profectus
sum, 3., a) vydati se na cestu,
vyjití, odcházeti, odejíti, od
cestovati, vypraviti se; b) (o
lodích: ) vyplouti, vyjetí, od
plouti; c) (o vojsku:) vytah
nouti, podniknouti výpravu; d)
jíti, ubíra'ti se; (ve vojenství.-)
táhnouti; o) (metaforicky :)
[a počátku.-] začinati; [a pů
vodu:] pocházeti, vzcházeti,
vznikati; (viz str. II, 782)
profugió, ere, profúgi, —, 3., utí
kati, ubíhati, unikati, prchati;
rozprchnouti se
prope, (příslovce), (I, 151), a)
blizko, nablízku, zblízka; b)
takřka; c) asi, jaksi, do jisté
míry; d) prope erat, ut . . . .,
bylo blízko, že; nechybělo
mnoho, že by; málem by; e)
ve spojení s předložkou á, ab,
(II, 665);

procus, %,m., nápadník, ženich
pródó, ere, pródidi, próditum, 3.,
(I, 443), a) vydávati; ven dá
(komparativ:) propius, blí—
vati, stavěti, klásti, vynášeti;
že, z větší blizkosti;
b) vydávati ze sebe, roditi, plo
(superlatiw) proximě, nej
diti; c) vydávati na jevo; vy
blíže; (o čase:) nedávno, mi
jevovati, projevovati, ukazo
nule, posledně—
vati; vyhlašovati, pronášeti;
d) prohlašovati, jmenovati; e) propinquus (11,105) alicui lingua,
zaváděti, ustanovovati, zaklá
někomu blízký jazykem; s ně
dati;
kým jazykem příbuzný
f) vyzrazovati, prozrazovati; prósternó, ere, próstrávi, próstrá
tam, 3., a) poraziti, zporážeti,
g) vydávatí (v nebezpečenství,
skáceti, povalití; hostem, opés
na pospas, v záhubu); h) zrád—
ně vydávati, zrazovati;
alicuius p., poraziti nepřítele,
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něčí válečnou moc; b) způso
biti pád (něčeho), zničiti
průděns. (I. 457); (doplňk.)

Vě—

domě, s (úplným) vědomím,
s rozmyslem, úmyslně, schvál
ně, naschvál, (II, 653)
průdenter, (příslovce), a) zkuše
ně, zběhle; b) prozíravě, pro
zřetelně, rozumně; obezřele,
opatrně; moudře, chytře
pulchrě, (přislovce), [kompara

tiv : pulchrius],

[superlativ:

pulcherriměL &) krásně, pěkně.
hezky; b) dobře, výborně, čest
ně ,slavně, příznivě, šťastně,

zdárně; mihi pulchrě est, mám
se dobře; pulcherrimě, nej
krásněji, velmi krásně, pře
krásně a j.
quadrupěs,

—pedis, m., f., (n.),

čtvemožec; (I, 475)
quaerero, (I, 443; II, 599); ali
quid qu., hledati, vyhledávati
něco; parentěs puerós quaerě
bant, rodiče hledali hochy;
pueri quaerěbantur, hoši byli
hledání;
ex aliquó aliquid qu., tázati
se někoho na. něco; ea: al/iquó

quaesitum est, někdo byl tá
zán; quaerébam ex pueris
viam, tázal jsem se hochů na
cestu; em pueris via quaerěbá
tur, hoši byli tázáni na cestu
quater, čtyřikrát; (viz: ter)
quídam, quiddam, (neurč. zájme
na v platnosti substantivni),

kdosi, cosi; někdo, ně

co; quídam, quaedam, quod
dam, (neurč. zájm. v platnosti

adjektivni), ja k ýs i, k t e 
rýsi,

——Zájmenem quidam

se označuje osoba nebo věc ve
skutečnosti sice určitá, kterou
však mluvící sám nechává ne
určenu, bud' že ji zevrubněji
označiti nechce nebo nemůže.
Accurrit quidam, nótus mihi
nómine tantum. Přiběhne kdo
si, známý mně jen podle jmé
na. Vita agenda est certó ge
nere quódam, nón quólibet. Zi
vot se má vésti jakýmsi urči
tým způsobem, ne jakýmkoli.
——
Rozlišujte! Amicitia laudá
tur in quódam Zibró Cicerónis.

Přátelství jest chváleno v kte
rémsi Ciceronově spise; (po
mýšlí se tu na určitý spis, ale
jeho jméno se neuvádí); Lege
librum aliquem Cicerónis! Čti
některý (: ten či onen) spis
Ciceronův!

——

Zájmenem quidam se někdy
stupňuje význam adjektiva;
jindy zase se jím zmírňuje sub—
stantivní výraz. který se zdá
mluvícímu přílišným nebo ne
obvyklým. Při překladu se tu
leckdy užívá příslovcí »při

mo, téměř, op r avdu,

vskutku, zhola, vprav
dě<<.Často se pak v tom pří

padě přidává k zájmenu qui
dam příslovce quasi ve význa

mu »jaksi, ať tak dím,
abych

(tak)

řekl<<. Na

př.: incrédibilis quaedam in
genii magnitúdó, přimo, oprav
du, téměř, vpravdě, neuvěřitel
ná velikomyslnost. Ad breve
quoddam tempus, na hodně
krátký čas. Est áctió quasi
corporis quaedam ěloquentia,

řečnický přednes jest jakoby
jakási výmluvnost těla. —
Jiné příklady: Quaedam fór
ma hominis, jakás takás lidská
podoba. Quódam modó, jakým
si způsobem, jaksi. Divina
quaedam memoria, pamět při
mo božská. Forte quádam di
vinitus, takořka božským říze
nim. - (Sklonění: II, 811, 812.)
quis (qui), quid, (11ě)k d 0, (n ě)

co, (substantiv.); qui (quis),
qua (quae), quod, (n ě)k t e r ý,.

(ně)která,

(ně)které,

(adjektiv.). — [Jsou to ne
určitá zájmena, jestliže nemaji
větného přizvuku; tím se liší
od přízvučných zájmen táza
cích.] (II, 599).

——Tato

zá

jmena se skloňují jako stejně
znějící zájmeno tázací a vztaž
né (I, 93, 248), avšak v nomin.
sing. fem. a v nomin. a akus.

plur. neutr. jest

tvar

qua

častější než quae. — Bez při
zvuku a tedy s neurčitým vý
znamem se užívá těchto zá
jmen zvláště po spojkách si,
nisi, né, po tázacích částicích
num, an, po vztažných příslov
cich quó, quantó a po jiných
přízvučných slovech, zejména
po konjunktivu možnosti. — Si
quis, jestliže (ně)kdo. Si oui
quid prómisisti, id erit fixum,
jestliže jsi (ně)komu (ně)co
slíbil, bude to pevné. Num quid
vis aliud? Chceš snad (ještě)
něco jiného? Dixerit quis, ně
kdo by řekl. Num quis venit?
Zdaž někdo nepřichází? Quó
quis est doctior, čím je kdo

učenější. Né quid dětrimenti,

aby (nic škody:)

žádná ško

da ne . . . Né qua spěs, aby
žádná naděje ne . . . (II, 322,
323, 599).

——

quisque, quidque, (II. 157);
quisque, quaeque, quodque, (II.
157), a) každý; b) kdo (ne

urč.: každý). — (Skloňujese
jako zájmeno táz. a vztaž.,
k němuž přistupuje přiklonka
-que; na př. cuiusque, cuique,
quemque, quamque, quóque,
quáque; plur. quique, quibus
que atd.) —-Zájmeno »quisque
: každý<<má význam podilný:
»každý o sobě, každý pro se
be<<,kdežto »om/nis: každý a
všichni dohromady<< (kolektiv
ně), všichni bez výjimky. —
Zájmeno quisque nikdy nestoji
samo o sobě, nýbrž se vždy při

klání k jiným, přizvučným slo—
vům čili opírá se o jiná, pří
zvučná slova, a to: a) o zvrat
ná zájmena, b) o tázací a
vztažná zájmena a příslovce,
c) o superlativ, d) o řadové
číslovky. — Suum quisque nós
cat ingenium. At' každý po—
znává své nadání. Suum cui
que. Každému [náleží, dej], co
mu patři. -—Diligenter est ob
servandum, quábis quisque sit.
Pilně jest pozorovati, jaký kdo
jest. Dio, unde quidque ěmeris.
Řekni, kde jsi každou (jednot
livou) věc koupil. Ut quisque
sěmentem fěcerit, ita metet.

Jak kdo zaseje, tak bude skli
zeti. ——
Mámimae cuique fortu

nae minimě crědendum est.
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[Každému :] právě největší—
tam, (jen) jednotlivě, (II, 652)
mu štěstí jest nejméně věřiti. recěns, (I, 457; II, 311); recentěs
Optimus quisque, právě nejlep
cópiae, čerstvé, nové vojsko,
ší člověk [v češtině obyčejně
vojenské zástupy, voje

plur.: :]

právě nejlepší lidé.

——
Quintó quóque annó, každé

ho pátého roku (: jednou za
4 léta). ——[Každý : a) quis
que; b) omnis; c) němó nón;
d) němó est quiu; o) singulž;
f) alius ve spojení s alius; g)
(ve vedl. větěz) quisquisJ —
Každý chválí něco jiného, alius
aliud laudat. — Každý tě po
zdravil, němó tě uón salútávit.
-— Leckdo tě pozdravil, nón
němó tě salútávit. — Každý vi,
némó est, qužn (qui uóu) sciat.
——
Každý volí jednoho (po jed

nom), singulž singulós éligunt.
quisquis, quaequae, quidquid
(quicquid), (subst. :) kdokoli,
cokoli; (adjektiv. :) kterýkoli,
jakýkoli; quóquó tempore, V
kterýkoli čas; (genit. u Cice
rona ve rčení cuicuimodi, vše
liký; abl. u Plauta quiquí)
quoad, (spojka), a) [místně:]

recipič, (II, 257, 569); 56 recipere.

(ve vojenství: ) zpět se stáh
nouti, ustoupiti
redeó, redire, redii, reditum, a)
vraceti se; b) přejití, dojíti,
dostati se, přecházeti; o) v ře
či se vrátiti. ——(Složenina slo
vesa »eó, žre<<.)

redigere, (II, 599); pecum'am in
públicum r., dodati, odevzdati,
vyplatiti peníze do státní po

kladný
redimó, cre, reděmi, reděmptum,
3., a) zpět koupiti, odkoupiti;
vykoupiti; koupiti; ca/ptós á

servitúte r., vykoupiti zajaté
z otroctví; b) najmouti; c) na
praviti, vyrovnati

refició, ere, refěci, refectum, 3.,
a) znovu, opět učiniti; b) [o
úřadech:] znova. zvoliti, znova
dosaditi; o) [o mostu, hrad
bách a pod.:] znova vystavěti;
d) obnoviti, opět zjednati; a)
[částečně obnoviti] , opraviti;
pokud; až kam; b) [časo
vě, s indik. prés., impf., perf.,
f) osvěžiti, občerstviti, zotaviti,
fut. I..-] dokud, pokud; 0)
dodati síly; g) vytěžiti, získati
[čas., obyčejně indik. perf., relinquere, (II, 600); relinquor,
prés., fut. II.:] až; dokud
zbývám; relictus, a) zanechán,
ne; d) [čas., konj. prés. a
zůstaven; zděděný; b) pone
impf.:] až; až by; dokud
chán, přenechán; c) opuš
těn(ý); spěs in fugá relinqui
by ne; o) [vztahově:] p o
tur, naděje zbývá v útěku;
k u d. ——(V nepřímé závislosti
castra r., opouštěti, opustiti
může >>quoad: pokud, až, do

kud ne<<býti spojeno i s konj.
perf. & plqupf.)
rárus, a, um, 3., (I. 394). (do
plňk.:) pořídku, (jen)

tua

tábor

repetó, ere, repetíví (repetii) re
petitum, 3., a) opět mířiti,
směřovati, cíliti; útočiti; b)
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vrátiti se; 0) zpět zavolati;
zpět dopraviti, přinésti, při
vésti; d) opět (něco) konati,
opakovati; e) začinati, odvozo
vati; vycházeti (od něčeho);
f) zpět žádati; hleděti zpět
dobýti, opět se domáhati; _ob
siděs r., zpět žádati rukojmí;
g) memoriam alicužus r., v
pamět si znova uvésti někoho,
rozpomenouti se na někoho;
memoriá aliquid T., V pamět si
znova uvésti něco;
h) res r., zpět žádati kořist,
lup na. nepřátelích; požadovati
zadostiučinění; ]) domáhati se
peněžité náhrady
requiěscó, ere, requiéví, requič
tam, 3., (II, 157); e" negótižs
r., po veřejné činnosti pookřáti,
odpočinouti si, zotaviti se
rěs, (I, 299, 321, 375; II, 435, 569,

649); res dubia, sporná věc;
glória rei militáris, vojenská
sláva
responděro (II, 397) ad aliquid,
odpověděti na něco

lář, vězení; a) tvrdost, bezcit
nost; f) sila, pevnost; g) nej
silnější část předmětu; h) já
dro vojska; j) východisko, zá
klad
sacer, saera, sacrum, a) [zasvě
cený některému božstvu a pro

to nedotknutelný], posvát
ný, svatý; alicuius (genit.)

sacer, někomu zasvěcený; b)
božstvu propadlý; kletý, pro
kletý, zlořečený
sacerdós, dótis, m., f., (osoba ko
nající obět), obětnik; kněz;
kněžka; (I, 394)
scelestus, a, um, zločinný, bez
božný, bohaprázdný; scelestus,
i, m., zločinec, bezbožnik, pa
"douch

sciěns, ientis, a) vědouci, vědo
mý; b) vědomosti mající, zna
lý, obratný;
(doplňk.:) vědo—
mě, s vědomím, (II, 653, 654)
scienter, s porozuměním, uměle,
obratně, (II, 654)
scriptor cómoediárum, (II. 600),

rospónsum, % n., a) odpověď; b)

spisovatel, skladatel veseloher,
komedií

věštecká odpověď, věštba; c)
(soudcovský) výrok, dobro
zdání
revortor, [inf. prés. revertž; indik.

sěditió, ióm's, f., 3) rozkol, různi
ce, spor, rozbroj; b) nepokoj.
vzpoura, odboj
sědó, are, avi, átum, 1., a) usa

perf. akt. reverti; particip.
perf. reversusL 3., vrátiti se
rivus, i, m., a) tok, proud; b)
potok, potůček; c) zavodňo
vaci příkop, strouha, náhon
rčbur, róboris, n., (I, 202), a)
dubové dřevo; tvrdé dřevo; b)
dub (strom); o) věci z dubové
ho dřeva, (dubový kyj, dubová

vrata železem okovaná); d) ža

diti; utišiti, uklidniti, upokoji
ti; b) nasytiti, ukojiti; c) (o
vzpouře:) potlačiti
sěmentis, is, f., 3) setba; semen
tem facere, zasíti; b) osení
sěmet: se, sebe, (II, 4), (zesile
né zvratné zájmeno sě)
septemtrióněs, septentrióněs, um,
m., a) sedmihvězdí Velkého
i Malého Vozu; b) sever; půl
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noční strana, půlnoc; [trióněs

solvere poenam, (II. 601). odpy

se|-ó, serere, sěvi, satum, 3., a)
siti, sázeti; zasazovati; arbo
rem s., zasaditi, sázeti strom;
agrum s., osíti, osévati pole;
b) ploditi; c) aetás sata est,
věk vzešel
síca, ae, f., 3) dýka; b) úkladná
vražda, vraždění
sicárius, ii, m., úkladný vrah, zá
keřnik, zbojník, bandita
signum (I, 336, 376) Iovis et Sč
lis, socha Jovova (Zeva) a So
lova (Helia, boha slunce)
singull, ae, a, jednotliví, po jed
nom; singuli singulós ěligunt,
každý volí po jednom, vždy jed
noho; singulis militibus quinós
captivós dedi, každému vojí
noví jsem dal po pěti zajat
cich, pět zajatců; m'mtium ad
vós mittó, ut cum singulis ami
cis veniátis, posílám k vám
posla, abyste přišli každý s jed
ním přítelem; (II, 25)
sinó, ere, sivi, situm, 3., dovoliti,
nechati, dopustiti, strpěti, sné
sti; sinó tě abire, nechávám tě
odejíti, dovoluji ti odejíti; do
voluji ti, abys odešel; (v lat.

somnium, ii, n., a) sen; b) snění,
blouznění, planá domněnka
sonáre, (II, 441), (0 P0t0ku5)
hučeti

: bověs]

kati trest

spargó, ere, sparsi, sparsum, 3.,
a) trousiti, sypati, házeti; b)
síti; c) kropiti, stříkati, nastří
kati, nakopati; d) rozptýliti,
roztrousiti, rozšířiti; e) posy
pati; pokropiti; zabiti; povléci;
sale sparsus, posypán solí; smi
šen( ý) se solí
spamů, ere, sprévi, sprětum, 3.,
(aliquem, aliquid), pohrdati,
opovrhovati (někým, něčí/m);
nevšimati si (někoho, něčeho);
pácem, periculum, cónsilium,
voluptátěs s., pohrdati mírem,
nebezpečenstvím, radou, roz
košemi; ně sprěveris, neopo

vrhni, nepohrdni (: neopovaž
se opovrhnouti, pohrdnouti)
sponte (meá, tuá, sud, nostrá,
vestrá, sud), (já, ty, on, ona,
my, vy, oni, ony) z vlastní vů
le, dobrovolně, sám (sama, sa
mi, samy) od sebe, úmyslně;
o své ujmě; sám (sama, sami,
samy)

o sobě.

—— (»Sponte<<

sollemnis (sollenm's, sólemm's, só

jest schodné subst. mající pou
ze abl. sing.)
statió, iónis, f-, a) postavení;
stanovisko; sídlo, misto poby
tu; (určené) místo (vůbec);
b) přístaviště, rejda, záliv; c)
útočiště; d) stráž (jako místo,
úkon i osoba); [viz: pónó,

lennis), e, [sollus, annusL a)
(každoročně se vracející), vý
r o č n í; b) slavnostní

sternó, ere, stráví, stratum, 3.,
a) prostříti; b) rozkládati; na

na slovese >>sinere<<závisí vaz

ba akus. s inf.)
sitió, sitire, sitíví (sitii), —, 4.,
a) žizniti, býti žízniv; b) prah
nouti; 0) (po něčem) žizniti,
dychtiti; (I, 367)

str. 757]
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tahovati (se); c) k zemi po
valiti, poraziti; d) rovnati, hla—

diti; e) dlážditi; sternó viam,
dávám vydlážditi silnicí (II,
650); f) posypati, pokrýti
stě, stare, steti, statúrus, 1., stá.
ti; ab aliquó s., státi při ně
kom; cum Hannibale s., státi
na straně Hannibalově; pró
patriá s., býti na straně vlasti;
(I, 150)

strapó, ere, strepui, —, strepitú
ms, 3., a) dělati hluk, hlučeti;
šuměti, šustěti; praskati; lo
moziti, syčeti, hulákati, povy
kovati; drnčeti, chřestiti ; b)
ozývati se (clámoribus, výkři
ky, nářky), zaznívati; o) šu
měti; duněti a pod.
studiósus, (II. 313). (II, 653):
studiósě, (II, 601); studiósissi
mé, (superlativ), nejhorlivěji,
nejpečlivěji, nejusilovněji, vel
mi horlivě, velmi pečlivě, velmi
usilovně

succumbó, ere, succubui, succu
bitum, 3., a) dolů, na zemi
padnouti; dolů klesati; b) pod
lehnouti; viribus Rómánórum
s., podlehnouti branné moci
římské; am'mó s., klesnouti na
mysli
sůmere (II, 570) sibi aliquam du
cem, (vazba 2 akus.), zvoliti
si někoho za vůdce
sůmptus, ús, m., náklad, vydání;
(viz: alere)
superior (II, 374) glória, dřívější,
minulá. sláva; Italia superior,
horní Italie; suprěmus, a, um,
nejvyšší, nejhořejší; (časově:)

poslední; suprémó die, v po
slední den, v posledním dní
supportó, áre, dví, átum, 1., do
vážeti, dopravovati; frúmen
tum návibus supportó, dová

žím, dávám

dovážeti obilí

po lodích, (II, 650)
suprěmus, viz: superior
suscipere (II, 313, 397) servitů
tem, vziti na. sebe, uvaliti na
sebe otroctví, poddanství; po

drobiti se, vydati se v otroctví
suus (II, 146, 313); suus cuique
Locus,každému místo náležité,
jemu náležející, jež mu náleží
tacitě, mlčky; potichu, tiše, ne
pozorovaně; (II, 654)
tacitus, a, um, a) smlčený, za
mlčený, (o čem se nemluví);
b) tichý, tajný, skrytý, nepo—
zorovaný; c) mlčící, zamlklý,
němý; d) pohřížený v mlčení,
zamýšlený; e) tichý, němý;
(doplňk.: ) mlče, mlčky, beze
zmínky; potichu; v myšlen
kách; (II, 653, 654)
tardě, (příslovce), a) zdlouhavě,
váhavě, zvolna, volně, pomalu,
loudavě; b) pozdě; c) rozváž
ně, s rozvahou; (H, 653)
tardus, a, um, a) zdlouhavý, vá.
havý, volný, loudavý, liknavý;
b) (a čase:) zdlouhavý, dlouho
trvající, dlouhý; 0) váhavý,
opožd'ující se, nedbalý, líný; d)
zdlouhavým činící, zdržující,
ochromující, zmalátňující, otu
pující: e) loudavý, pozdě při
cházející, pozdní; (II, 653)
tegó, ere, těmi,téctum, 3., a) krý
ti, pokrývati, přikrývati; b) za

halovati, zastírati; c) odívati;
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d) zakrývati, ukrývati, skrý
vati; e) tajiti, zatajovati, za
mlčovati; f) krýti (k ochraně),
chrániti, brániti, hájiti
tenebrae, drum, f., 3) tma., tem
nota, temnost; b) (noční) tma;
noc; c) tma očí; slepota; d)

tma (před očima), mrákoty;
e) tma smrti; smrt; f) tmavé
místo, temný kout; g) temnota
žaláře; žalář; h) temnota pod
světní, podsvětí; j) neznámost,
skrytost, ústraní; nejasnost,
nezřetelnost; k) nízké postave
ní, nízký rod, nízký původ; |)
chmury, zármutek
ter, třikrát; terque quaterque

beáti, [třikrát a. čtyřikrát :]
mnohokráte, velmi šťastni;
přešt'astní; (II, 8)
terra, ae, f., země; hlína, prst';
půda; souše; krajina; (I, 42)
texó, ere, texui, textum, 3., a)
plésti, splétati; vplétati, Viti;

b) tkáti,

utkati; c) tesati,

stavěti, roubiti; d) [a slohu:]
skládati; epistulás verbís t.,
skládati dopisy ze slov
torquěro (II, 501) saxum (in ali
quid), mrštiti, metati, hoditi
balvanem (po něčem); vy
mrštiti balvan (na něco)
torreó, ěre, torrui, tóstum, 2., a)
sušiti, vysoušeti (ohněm); b)
pražiti, péci, smažiti; c) páliti;
rozpáliti, opáliti, připáliti ;
tóstus, pražený; pečený; opá
lený; ohořelý
tótus, a, um, (I, 323), a) [O úpl

ném a neporušeném celku:]

c e l ý; [o číselné úplnosti všech
částí:)

v š e 0 h e n;

D)

[do—

plňk.:] zcela, úplně; s tělem
iduší; vší silou; (viz: dědere);
(II, 652). — (U jmen místního
významu: II, 664.)
trádó, ere, trádidí, tráditum, 3.,
(II, 158); memoriae t., vypra
vovati; (memoriae) tráditum
est, vypravuje se, jest zazna
menáno; (viz: pródere, II, 254,
759); aliquem in servitútem t.,
někoho vydati do otroctví
tránsportó, áre, dvi, átum, 1., a)
přenášeti, převážeti, přepravo
vati; b) dovážeti, dopravovati
tránsvehč, trávehó, ere, tránsvě
xi, transvectum, 3., převážeti,
převézti, přepravovati
tremofació, ere, tremefěci, treme
factum, 3., (aliquid), třásti,
otřásati, otřásti, zatřásti (ně
čím); (passiv.: tremefió,-fieri,
-factus sum)
tremó, ere, tremui, —, 3., a) třá
sti se, chvěti se, teteliti se;
omnibus artubus t., třásti se,
chvěti se na celém těle, na
všech údech
trepidus, a, um, 3., a) třesoucí 88,

chvějící se (strachem) ; b)
spěšný, kvapný, chvatný, rych
lý; c) (sem tam, zmateně, ne
klidně, rozčileně, úzkostlivě)
pobíhající; d) zmatený, nepo
kojný, znepokojený, vzrušený,
rozechvěný, rozčilený; e) za
strašený, ustrašený, postraše
ný, zaleknutý, polekaný, po
děšený, zděšený, úzkostlivý,
bázlivý, bojácný, plachý; f)
znepokojující, rozčilujicí; po
plašný; g) kolísající se, ne
jistý; (II, 653)
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trlbuero (II, 501) principátum,
propůjčiti, dáti vládu, panství;
alicui rei tempus t., věnovati
čas něčemu
turbidus, a, mm a) vzbouřený,
rozbouřený; bouřlivý; neklid
ný; nepokojný; b) [a vodě:]
zkalený, kalný; c) [o podsvě
ti:] chmurný, temný, ponurý;
d) [o povaze:] prudký; buřič
ský, odbojný; e) [a duševních
hnutich:] vzrušený, rozrušený,
rozčilený, znepokojený, ustraá
šený; prudký, hněvivý
ubi, (H, 602, 648)
umquam, unquam, někdy, (ně)
kdy; [při záporu:] nikdy; ne
que umquam — neque . . . .,
ani nikdy ne ——
ani ne . ..

undo, od kud, (tázací a vztaž
ně); (relat. copul.:) (II, 648);
[o původu, přičině a nástroji
často lze přeložiti:] pročež,
z čeho, čím a pod.
ůnicus, a, um, a) jediný, jedinký,
samojediný; b) jedinečný, ob
zvláštní; neobyčejný, vzácný,
výtečný
ůnusquisque, únaquaeque, unum
quidque (subst.), unumquodque

(adjekt.), jedenkaždý

(H, 259); (:

věnum dó, dá

vám do prodeje; věnundó)
veněnósus,a, um, jedovatý, otrav

ný
versus,

směr em
k..., (příslovce),
směremdo....;

(timto příslovcem bývá někdy
doplňován akusativ směru, ať
jest opatřen předložkou či jest
bez předložky; na př.:) Ró
mam versus proficiscor, táhnu
směrem k Římu; ad Oceanum
versus, směrem k Okeánu
vetulus, a, um, a) obstárlý, ob—

starožní; b) starý, starši
via, viae, f., a) cesta, cestička,
dráha; b) pravá. cesta; c) sil
nice; a) (v městě, v táboře:)
ulice; e) pruh;
f) cesta, chůze; (ve vojen
stvi:) pochod; g) jizda; plav
ba;
h) způsob, prostředek; ]) po
stup, metoda;
viae sunt ad Mutinam, (II,
665); via Appia, viz: Appius
(str. 802)
victima, ae, f., žertva, obětní zvi
ře, obět

uxor, óris, f., manželka, choť,

žena
varius, a, um, (I, 182), a) pestrý,

strakatý; b) pestrý, rozmani
tý, rozličný; c) všelijaký, vše
liký; d) různý, rozdílný, ne
stejný; a) proměnlivý, měni
vý, nestálý, vrtkavý, kolísavý;
f) střídavý, střídající se; (II,
655)

veheměns (I, 458) Ira, prudký.
vášnivý hněv
věndó, ere, věndidi, věnditum, 3.,

vidělicet, videlicet, a) patrně.
zřejmě, zjevno (že . . .); b)
jistě, věru, ovšem, arci, rozumí
se; c) totiž
video, ně . . ., (viz 11.360. lit. f);
videor beátus, (II, 38), zdám se
blaženým
villa, ae, f., (1, 36; II, 259)

vímen, inis, n., prut, proutek;
(pl/ur.:) proutí; pletivo
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vinoero cuplditátěs, (II, 259. 603).

a) ovládati, ovládnouti vášně;
b) přemoci, překonati, potla
čiti vášně, náruživosti; victus,
přemožený, poražený
vínea, vineae, f., 3) vinice, vino

hrad;b) ochranné loubi

(: dřevěný posunovací pří
střešek, jímž se chránili vojáci
při dobývání města proti ne
přátelským střelám)
violó, are, dvi, átum, 1., (I, 429);
iús hospitii v., (po)rušiti po
hostiné právo; prohřešiti se
proti pohostinému právu
vis; vírěs, viz: succumbó
vivó, cre, vizi, —, vžctúrus, 3.,
(I, 337)
volů, velle, volui, —, a) c htit i;
b) přáti si, žádati si (něčeho),
státi (o něco), míti chut (na
něco); c) stanoviti, určití, na

řizovati [O bozích, v různých
formulích]; d) [chtíti, aby ně—

co bylo uznáno:], tvrditi, míti
za to, míniti, pokládati
voluntárius, a, um, dobrovolný,
úmyslný; (II, 653)
volvó, ere, volvi, volútum, 3., a)
valiti, váleti, kouleti; obraceti;
svíjeti, stáčeti; b) rozvinovati
(popsaný svitek); librum v.,
pročitati, čísti knihu; o) pře
mitati, rozvažovati, rozjímati,
přemýšleti
vóx, vócis, f., a) hlas; b) mluve
ní, řeč, volání, křik, zpěv; c)

[o zvířatech:] řvaní, štěkot,
vytí, skřek, bzučení; a) zvuk,
hlas, hlahol, tón; e) slovo; vóx
opportúné ěmissa, slovo včas
pronesené; f) slova, řeč; g) vý—

rok, věta; h) řeč, jazyk, mlu
va; j) výslovnost; k) přízvuk
vulnerč, áre, dvi, átum, 1., (I, 217)

| Skupiny slov. — VI. — Viz str. 576!) 1
Cancer, cancrž, m., rak; ooclea, cocleae, f., hlemýžď, slimák;
hirůdó, dinis, f., pijavice; můrex, icis, m., jedlý hlemýžď nachový
(z něho byla připravována. nachová barva) ; ostrea, ae, f., (ostreum,
i, n.), škeble, ústřice; rána marina, mořský ďas; testůdó, dinis, f.,
želva.
Apis, iS, f., včela; apis terrestris, čmelák; aránea, meae, f.. pa
vouk; asílus, i, m., ovad, střeček; cicáda, ae, f., cikáda, cvrček;
crábró, óm's, m., sršeň; culex, icis, m., komár; curculió, ióm's, m.,
pilous; formíca, ae, f., mravenec; fůcus, i, m., trubec; lócusta ( lů—
casta), ae, f., kobylka; musca, ae, f., moucha; terědó, dinis, f.,
červotoč; vespa, ae, f., vosa;
aráneus, m., pavouk; gryllus, i, m., cvrček.
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| Pll'irňllatantumj
I. deklinace:

-ae,drum.

angustiae, soutěsky, průsmyk; argůtiae, důvtip, bystrost; balneae,
lázně; came, kolébka; děliciae, rozkoš, potěšení; dívitiae, bohatství;
ewsequiae, pohřeb; facětiae, vtip, šprým; fčriae, svátky; indůtiae,
příměří;insidiae, záloha, nástrahy, úklady; mince, hrozby, vyhrůžky;
nůgae, hlouposti, trety; ni?/ptice,sňatek, svatba; reliquiae, ostatky,
zbytky, zbytek; repetundae, vydírání peněz; scdlae, žebřík; scópae,
koště; tenebrae, tma, temnota; valvae, veřeje; Athénae, Athény;
Thébae, Theby.

II. deklinace:

-l, -ěrum.

gemini, blíženci, dvojčata; liberí, děti; posted, potomci; fastí,
kalendář; Delphi, Delfy; Věii, Veje.

II. deklinace:

-a, -6rum.

arma, zbroj, zbraň; castra, tábor; cibária, potrava, pokrmy;
spona, zbroj (svlečená zabitému protivníkovu; Leuctra, Leuktra
(osada); Sůsa, Susy (perské město).

III.deklinace:
Alpěs, (Alpium), f., Alpy; cervicěs, (cervicum), f., šije, týl;
faucěs, (faucium), f., hltan, jícen; fiděs, (fidium), f., lyra, kytara;
Gáděs, (Gádium), f., Cadix (město); ilia, (ilium), n., střeva, útroby;
Máněs, (Mánium), m., duchové zemřelých; moenia, (moenium), n.,
hradby; Penátěs, (Penátium), m., penatové; precěs, (precum), f.,
prosba, modlitba; prímórěs, (primórum), m., předáci, náčelníci;
procerěs, (procerum), m., předáci, šlechta; Sarděs, (Sardium), Sardy
(lydské město); sorděs, (sm-diam), f., nečistota, špína; víscera,
(víscerum), n., vnitřností, útroby.

Jména dní v měsíci a jména svátků:
Calendae (Kalendae), drum, f., kalendy (1. den v měsíci); Nónae,
drum, f., nony (pátý, případně sedmý den v měsíci); Idús,
(Iduum), f., idy (13., případně 15. den v měsíci);
Bacchánália, (-álium neb -áliórum), n., (slavnost k poctě boha
Bakcha), Bakchanalie; Sátumália, (-áliórum), n., (slavnost k poctě
boha Saturna), Saturnalie; Terminália, (-álium nebo -áliómm), n.,
(mezniková slavnost), Terminalie.

|

Římský kalendář.

|

V římském kalendáři se rok dělil na dvanáct měsíců, je
jichž jména jsou: Iánuárius, leden; Februárius, únor; Már
tius, březen; Aprilie, duben; Maius, květen; Iůnius, červen;
Iulius, červenec; Augustus, srpen; September, září;
Octóber,r1
říjen; November, listopad; December, prosinec.
Jednotlivé dni Římané nepočítali od prvního dne měsíce
do posledního dne měsíce, jako počítáme my, nýbrž podle
tří hlavních dni každého měsíce. Tyto dni byly:
Kalendae,zkratka K. nebo Kal. : první den
pátý den
Nónae,
„
Nón.
:
nebo
sedmý den
třináctý den

ldus,

„

Id.

:

nebo
patnáctý den

.:

aždého
měsíce.

Tím se měsíc dělil ve tři části. — )Kaiendyc byly vždy prvního
dne každého měsíce. ——
)Nónyc připadaly v březnu, květnu, červenci
a říjnu na 7. den v měsíci, v ostatnich měsících (lednu, únoru, dubnu,
červnu, srpnu, zaří, listopadu a prosinci) na 5. den v měsíci. — >Idy<
(vyslovte všude: sidyc) připadaly v březnu, květnu, červenci a říjnu
na 15. den v měsíci, v ostatních měsících na 13. den v měsíci.

Abyste si snadno zapamatovali, v kterých měsících jsou mónyc
1. den v měsíci a >idy< 15. den v měsíci, bylo vytvořeno mnemo—

technické slovo »Milmoc z nasiovi jmen příslušných čtyř měsíců:
martina (březen), Minus (července). Maine (květen) a octóber (ři
jen), v nichž jsou )nónyc 1. den a sidyc 15. den v měsíci; v ostatních
měsících, jejichz naslovi neni skryto ve výraze »Mílmoc, jsou >nóny<
;. den v měsíci, >idy< 13. den v měsíci.

(PokračováníJ
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Zemědělské knihkupectví A. Neubert.

Opakování z latinské mluvnice.
|

Rímský kalendář.

(Pokračování)

|

K těmto třem jmenům (Kalendae, Nónae, Idůs) se při
pojovala jména měsíců jakožto adjektivní přívlastky (lá
nuárius, Februárius, atd.) a datum bylo vyjadřována abla
tivem:
1. ledna »Kalendis Iómuáriiu, 1. února. >Kale'ndi8 Februáriísc,
1. března »Kalend'zs Mártiisc, 1. dubna »Kalendis Aprílibusc, 1. květ
na »Kalendis Maiisc atd.
5.1edna >Nónís Iánuáriisc, 5.června >Nónís Iúniíac, 5. srpna->Nónis
Augustis<<,5. září >Nónís Septemb'ribuu atd.
7. března »Nónis Mártžis<, 7. května »Nónís Haim, 7. července
»Nónis Iůliisx, 7. října >Nónis Octóbribuu.
13. ledna »Idibus Iánuáriisc, 13. listopadu >IdčbusNovemb1—ibusc,
13. prosince »Idibus Decembn'busc.
15. března »Idibus Mártiisqr, 15. května »Idibus Maiisc, 15. čer
vence »Ídibus Iúliísqz, 15. října >Idibus Octóbribusc.

Ostatní dny v měsíci Římané určovali tak, že odčítali od
n á s l e d uj i c i h o nejbližšího dne z těchto tří hlavních dní.
Den přímo před nimi předcházející byl označován slovem
>>prždiě<<,
k němuž přistoupilo jméno hlavního dne v akusa

tivu (Kalendás, Nónás, Ídús) a adjektivum označující mě
síc, při čemž u >>nón<<
a »id<< bylo adjektivum označující
t e n t ý ž měsíc, u »kalend<< adjektivum označující n á—

sledující

měsíc;na př.:

4. ledna : »p'ridié Nónás Iánuáriásx, 12. ledna : pridiě Idíw
Iánuáriása, 31. ledna : >pridiěKalendás Februdriáac;
midiě Ídús Mártiás (14. března); prime Nónás Maiás (6. května);
prídiě Kalendás Augustás
(12. prosince).

(31. července);

pridviě Idůs Decembrěs

Datum se nezřídka píše zkratkami; z několika příkladů
se naučte čísti všechny ostatní zkratky!
Kal. Apr. (Kalendís Aprílibus, 1. května), Nón. mn. (Nónis Iůniís,
5. června), Id. Dec. (Ídjbus Decembribus, 12. prosince);
príd. Kal. Ián. (prídíě Kalendas Ianuáriás, 31. prosince), prid.
Nón. Febr. (pridiě Nónás Februáriás, 4. února), príd. Id. Márt.
(pridiě Ídůs Mártiůs, 14. března).

V 1000

atm

S |(y

SLOVECH

Pro pokročilé.

Napsal profesor Josef Bradáč.
Všechna práva vyhrazena.
Vydává Zemědělské knihkupectví A. Neubert v Praze.

SQ. HODINA.
Verba děpónentia.
Slovesa krytočinná.
Slovesa k r y t o č i n n á. (ve-rba děpónentia) slovou taková. latin

ská slovesa, která mají tvar

trpný, ale význam

činný. Tato

slovesa, tvarem passivní (trpná), se do češtiny překládají tvary
aktivními (někdy tvary sloves zvratných). Pozorujte:

hortor, povzbuzují; hortárž, povzbuzovatí; hortátus sum,
povzbudil jsem;
laetor, veselím se, radují se; laetárí, veseliti se, radovati
se; laetátus sum, veselil jsem se, zaradoval jsem se;
misereor, cítím soustrast, smilovávám se; miserěri, cítiti
soustrast, smilovati se; miseržtus sum, pocítil jsem sou
strast, smiloval jsem se;
sequor, následují; sequi, následovati; secútus sum, násle
doval jsem;
'
morior, umírám; mori, zemříti; mortuus sum, zemřel
jsem;
largior, uštědřuji; largiri, uštědřovati; largžtus sum,
uštědřil jsem. '
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_'i':

Verba děpónentia. — Slovesa krytočinnáf.

Konjugace
I.
Vzor:

II.
Vzor:

III. A.
Vzor:

III. B.
Vzor:

IV.
Vzor:

hortor

misereor

fungor

patior

largior

časuje se jako trpný rod těchto slovesných vzorů
(aktivni tvary jsou toliko: aktiv. partie. prés., aktiv. partie.
fut., aktiv. infin. fut. a supinum):

laudor,
, laudári.

děleor,
dělěri.

carpor,
carpí.

capior,
capi.

audior,
audírí.

Pamatujte!
1. Deponentia (krytočinná slovesa) mají svůj zvláštní
imperativ.
2. Deponentia mají všechny tvary passivní mimo těchto
pět tvarů aktivních (těchto pět aktivních tvarů se tvoří po
dle čin n é h o rodu příslušných vzorů) : a) aktivní pré
sentní participium, b) aktivní budoucí participium, c)
aktivní budoucí infinitiv, d) supinum, e) gerundium. —
(Ve futuru tudíž se passivní tvar infinitivní u deponentií
nevyskytuje.)

Krytočinná
Děpónentia slovesa ; první
konjugace.
Vzor: hortor, hortárí, hortátus sum.
V š e c h n a deponentia první konjugace se časují podle
vzoru »hortor, hortárž, hortátus sum<<.Tento vzor—a s ním
všechna deponentia první konjugace — se časují jako »lau
dor, laudárž, laudátus sum<<(odchylných tvarů není).
(Tvary vzoru »laudárm naleznete v I. díle na str. 48, 49, 98 až

101, 173 až 177, 208 až 216, 226 až 231, 237 až 239; v tomto díle na
str. 82, 83, 99, 100, 114, 126, 127, 135, 161, 162, 175, 176, 215, 225,
282, 382 až 384, 390, 391, 413, 414.)

*
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hortor, hortáris, hortátur, hortámur, hortámini, hor
tantur; (jako laudor); povzbuzují atd.
Konj. prés.: horter, hortěris, atd.; (jako lauder); ať povzbuzují atd.
Ind. impf. : hortábar atd.; (jako laudábar); povzbuzoval (-a, -0)
jsem atd.
Konj. impf.: ho-rtárer,hortárěris, hortárětur, atd.; (jako laudárer);
povzbuzoval (-a, -o) bych atd.
Ind. fut. I.: hortábor, hortáberis, hortábitur, atd.; (jako laudábor);
budu povzbuzovati, povzbudírn atd.
Imperat. :
hortárox povzbuzuj! hortáminil povzbuzujte!
Inf. prés. :
hortárí, povzbuzovati.
Partie. prés.: hortáns, (genit. hortantis), povzbuzuje, povzbuzujíc;
Ind. prés. :

povzbuzující.
Ind. perf.:
hortátus (hortáta, hortátum) sum, atd.; povzbudil (-a,
-0) jsem atd.
Konj. perf.: hortátus (hortáta, hortátum) sim, atd.; ať jsem po
vzbudil (-a, -o) atd.
Ind. plqupf.: hortátus (hortáta, hortátum) eram, atd.; (byl, -a, -0)
jsem povzbudil (-a, -o) atd.
Konj. plqupf.: hortátus (hortáta, hortátum) essom, atd.; byl (—a,-o)
bych povzbudil (-a, -o) atd.
Ind. fut. II.: (cum) hortátus (hortáta, hortátum) eró, atd.; [až]
povzbudim atd.
Supinum :
hortátum, povzbudit.
Partie. pf.: hortátus, hortáta, hortátum, povzbudiv, povzbudívši.
Partic. fut. : hortátůrus, hortátúra, hortátůrum, hodlaje (hodlajic)
povzbuzovati.
Infin. pf.:
(mě) hortátum (hortátam, hortátum) esse, že (já) jsem
povzbudil (-a, -o);
(nás) hortátós (hortátás, hortáta) esse, že (my) jsme
povzbudili (-y, -a).
Infin. fut.:
(mě) hortátůrum (hortátúram, hortátú'rum) esse, že
(já.) povzbudím;
(nós) hortátůrós (hortátúrás, hortátúra ) esse, že (my)
povzbudíme.

*
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Pro příklad uvádím některá. deponentia (krytočinná. slovesa)
první konjugace:
1. adůlor, adúlári, adúlátus sum, lichotiti, pochlebovati;
2. adversor, adversári, ad'versátus sum, odporovati, protiviti se;
3. aemulor,-aemulári, aemulátus sum, horlivě následovati; závoditi;
řevniti, sočiti;

. arbitmr, arbitrári, arbitrátus sum, souditi, domnívati se, poklá
dati, mysliti; míti za to;
. áspemor, áspernári, dspernátus sum, odmitati, zavrhovati, zhrda
ti, pohrdati, nevšímati si;
. auxilior, auxiliári, auxiliátzw sum, pomáhati, přispívati na pomoc;
. oomitor, comitári, comitátus sum, provázeti, býti průvodcem;
. očnor, cónárí, cónátus sum, pokoušeti se, činiti pokus, podnikati;
usilovati, snažiti se;
. oónsólor, cónsólári, cónsólátus sum, těšiti, potěšovati;
10. oónspioor, cónsp'icárž, cónspicátus sum, shlédnouti, spatřiti, zpo

zorovati, uzřiti, uviděti;
11. oontemplor, contemplári, contemplátus sum, a) pozomvati, hle

děti; |:) rozvažovati; uvažovati;

12. oriminor, criminári, criminátus sum, a) nařknouti, viniti; b) stě

žovati si; vytýkati, viniti (něco);

'13. oůnctor, cúnctári, m'mctátus sum, váhati, otáleti, meškati, pro
14.
15.
16.
17.

18.

19.

20.

dlévati; zdráhati se; vzpírati se; rozmýšleti se, rozpa
kovati se, býti na rozpacích; kolísati;
dominor, dominárž, dominátus sum, býti pánem, vládnouti, pano
vati;
opulor, epulári, epulátus sum, jisti, hodovati, stolovati;
fabrioor, fabricári, fabricátus sum, dělati, robiti, vytvářeti, hoto—
Viti, kovati, tesati, stavěti;
frůst'ror, frústrári, frústrátus sum, (z)k1amati, mýliti, šáliti;
mařiti;
glčrior, glóm'ári, glóm'átus sum, honositi se, chlubiti se, vychlou
bati se;
grátulor, grátulári, grátulátus sum, a) blahopřáti, přáti štěstí;
b) děkovati, vzdávati diky;
hortor, hortári, hortátus sum, povzbuzovati, pobízeti, vybizeti;
domlouvati, napominati;
adhortor, adhortári, adhortátus sum, povzbuzovati, vybízeti, na
bádati, ponoukati', rozněcovati, napominati;
oohortor, cohortdri, cohortátus sum, povzbuzovati, vybizeti, pod
něcovati, napominati;
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21.

22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.

29.

30.
31.
32.
33.

34.

35.
36.
_37.

exhortor, exhortári, exhortátus sum, povzbuzovati, pobizeti, vy
bízeti, vyzvati;
imitor, imitári, imitátus sum, a) napodobiti, napodobením vy
tvářeti; b) nahrazovati;
indignor, indignári, indignátus sum, horšiti se;
lnfitior, žnfitiári, infitiátus sum, popírati, zapirati;
insidior, insidiárí, insidiátus sum, čihati v záloze; činiti, strojiti
nástrahy, úklady; ukládati;
interpretor, interpretári, interpretátus sum, a) vykládati, vysvět
lovati; b) rozuměti; dovésti posouditi; chápati, poji
mati; c) překládati;
iocor, iocári, iocátus sum, žertovati; dělati vtipy;
Iaetor, laetári, laetátus sum, veseliti se, radovati se, miti radost,
těšiti se, plesati, býti potěšen;
lámentor, lámentári, lámentátus sum, naři'kati, hořekovati, bědo
vati;
luctor, Zuctári, luctátus sum, a) zápasiti (v křížku), zapoliti;
potýkaéi se, bojovati; b) namáhati se, trmáceti se,
lopotiti se, hmožditi se;
meditor, med/itárž, meditátus sum, a) mysliti, přemýšleti; b)
chystati se, připravovati se;
minitor, minitárí, minitátus sum, často hroziti, vyhrožovati;
minor, minári, minátus sum, a) přečnívati, vyčnívati, strměti;
b) hroziti, vyhrožovati;
miror, mirári, mirátus sum, diviti se, podivovati se, obdivovati se;
s podivem poslouchati, s podivem zírati; udiveně se
přeptávati;
admímr, admirári, admirátus su/m, a) diviti se, podivovati se;
vynadiviti se; žasnouti;
misoror, miserári, miserátus sum, litovati, jeviti útrpnost; na
řikati, plakati (nad něčím);
moderor, moderári, moderátus sum, a) mirniti, krotiti; b) ovlá
dati, říditi, vésti; c) šetřiti miry;
momr, morárž, morátus sum, a) prodlévati, zdržovati se, meškati;
b) zdržovati (někoho, něco);
opínor, opinárí, opinátus sum, domnívati se, domýšleti se, myslíti;

tušiti;

38. čsoulor, ósczdári, óswlátus sum, ]íbati; laskati, hýčkati;
39. peroontor, percontárž, percentátus sum, zkoumati, zpytovati; do

tazovati se, vyptávati se, poptavati se;
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40. poríclitor, periclitári, periclitátus sum, a) zkoušeti; pokoušeti se,

odvažovati se; b) přicházeti do nebezpečenstvi; pod
stupovati nebezpečenstvi, býti v nebezpečenstvi; c)
uváděti do nebezpečenstvi, vydávati v nebezpečenstvi;
d) zkoumati, podrobovati zkoušce;
41. philosophor, philosophári, philosophátus sum, zabývati se filo
sofií; filosofovati; badati;
42. populor, populári, populátus sum, pleniti, vypleniti, popleniti,
pustošiti, drancovati;
43. praedor, praedári, praedátus sum, (u)kořistiti, pleniti, loupiti;

krásti;

44. preoor, precári, precátus sum, a) prositi, vyprošovati si, doprošo

vati se, prosebné vzývati; modliti se; b) přáti si, žá.
dati; c) přáti (někomu něčeho); d) zlořečiti; proklinati;
45. proelior, p'roeliári, proeliátus sum, bojovati, potýkati se, zápasiti;
46. reoordor, recordári, recordátus sum, a) upamatovati se, vzpomi
nati; b) míti na mysli, uvažovati;
47. scíscitor, sciscitári, sciscitátus sum, doptávati se, vyzvidati,

pátrati;

48. scítor, sátári, scitátus sum, dotazovati se, pátrati, vyzvidati;
49. sólor, sólárí, sólátus sum, a) těšiti, potěšiti, dodávati útěchy,

zmužilosti; b) tišiti, mírniti;
50. suspioor, suspicárí, suspicátus sum, a) podezřívati, míti pode

zření; b) tušiti, míti tušení, domnívati se, domýšleti se;
51. tostifioor, testificári, testifžcátus sum, a) svědčiti, dosvědčovati,

jako svědek vypovídati; b) býti svědkem; c) ujišťo—

vati, tvrditi, prohlašovati; u) bráti za svědka, doklá
dati se jako svědka;
. tostor, testári, testátus sum, a) činiti svědkem, bráti za svědka;
dokládati se, dovolávati se (někoho jako svědka); za
přisahati; b) býti svědkem, svědčiti; c) prohlašovati,
ujišťovati; d) činiti závět.

Krytočinná slovesa.? druhé
Děpónentia
konjugace.
Vzor: misereor, miserěrí.

Deponentia druhé konjugace se časují jako »misereor,
miserěrž<<.Tento vzor se časuje jako »děleor, dělěrž<<.
Supinum v »-itum<<mají slovesa: »lžceor, polliceor, me

reor, ěmereor, prómereo'r, misereor, vereor, revereor<<.
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Supinum v »-sum<<mají slovesa: »fateor, cónfz'teor, pro

fiteor, videom.

Supinum v »-tum<<má sloveso »reom.

Supina nemají slovesa: »tueor, medeom.
(Tvary vzoru >>dělěre<<
naleznete v I. díle na str. 262 až 270, 279
až 284; V II. díle na. str. 65, 67, 68, 82, 134, 135, 136, 161, 162, 175,
177, 178, 282.)

*
Ind. prés.:

misereor, miseréris, miserětur, miserěmur, miserěmini,
miserentur; (jako děleor); smilovávám se atd.
Konj. prés.: miserear, misereáris, misereátur, atd.; (jako dělear);
ať se smiluji atd.
Ind. impf.:
miserěbar, miserěbáris, miserěbátur, atd.; (jako de'
lěbar); smilovaval (-a, -0) jsem se atd.
Konj. impf.: miserěrer, miserěrěris, miserérétur, atd.; (jako dě
lěrer); smílovával (-a, -o) bych se atd.
Ind. fut. I.: miserěbor, miserébem, miserěbitur, atd.; (jako dělě
bor) ; budu se smilovavati, smiluji se atd.
Imperat. :
miserěre! smíluj se! miserěmini! smilujte se!
Inf. prés. :
miserěrí, smilovati se.
Partie. prés.: miserěns, (genit. miserentis), smilovávaje se, smilova
vajic se; smilovavajici se.
Ind. 'perf.:
miseritus (miserita, misem'tum) sum, atd.; smiloval
(-a, -0) jsem se atd.
Konj. perf.: miseritus (miserita, miseritum) sim, atd.; ať jsem se
smiloval (-a, -o) atd.
Ind. plqupf.: miseritus (miserita, miseritum) eram, atd.; (byl, -a,
-0) jsem se smiloval (-a, -o) atd.
Konj. plqupf.: miseritus (miserita, mžseritum) essem, atd.; byl (-a,
-o) bych se smiloval

(—a, —_o)atd.

Ind. fut. II.: (cum) miseritus (miserita, miseritum) eró, atd.; (až)
se smíluji atd.
Supinum:
miseritum, smilovat se.
Partie. pf.: miseritus, miserita, miseritum, smilovav se, smilovavši
se; smilovavši se.
Partie. fut. : mlseritůms, miseritúra, miseritúrum, hodlaje (hodla
jic) se smilovati.
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Inf. pf.:

Inf. fut.:

(mé) miseritum (miseritam, miseritum) esse, že (já)
jsem se smíloval (-a, -o) ;
(nós) miseritós (miseritás, miserita) esse, že (my)
jsme se smilovali (-y, -a).
(mě) miseri'tůrum (miseritúram, miseritúrum) esse, že
(já) se smiluji;

(nós) miseritůrós (miseritůrás, miseritúra)
(my) se smilujeme.

esse, že

*

K tomuto vzoru připojuji deponentia (krytočinná slovesa) druhé
konjugace:
1. oonfiteor viz fateor, (čís. 3);
2. ěmereor viz mereor, (čis. 7);
3. fateor, fatěrž, fassus sum, a) vyznávati, přiznávati se, hlásiti se;

b) souhlasiti, přisvědčovati, uznavati; c) prohlašovati,
veřejně hlasati, pronášeti, projevovati, dávati na jevo,
prozrazovati, ukazovati; (u soudu:) učiniti doznání;
cónfiteor, cónfitěri, cónfessus sum, a) vyznati, doznati přiznati
se, vyznati se; b) vyjeviti, dati na jevo, prozradíti;
profiteor, profitěri, professus sum, a) veřejně vyznavati, přizná
vati (se); b) (veřejně) prohlašovati, ohlašovati, vy
hlašovati, činiti prohlášení; o) ohlašovati (u úřadů),
přiznávati, udavati; d) prohlasiti se, jmenovati se (ně
kým); e) ohlašovati, slibovati, připovidati, prohlašo
vati se ochotným, nabízeti se;
. intueor viz tueor, (čís. 14);
O!

. Iiooor, licěri, lic—itussum, (při dražbě) podávati, v dražbě kupo

vati;

pollioeor, pollicérž, pollicitus sum, nabizeti; slibovati; připovidati;
. medeor, medě'ri, —, —, a) léčiti; b) pomoci, odpomoci; zažehnati;
(tvary z perfektního kmene tvořené se nahrazují při

slušnými tvary slovesa sánáre);
. meteor, meréri, meritus sum, zasluhovati; bene merěrž, zjednati
si zásluhu;
ěmereor, ěmerěrí, ěmeritus sum, a) zasloužiti si (něčeho), vyslou
žiti si (něco), dosloužiti se (něčeho); b) zjednati si
zásluhu, zasloužiti se (o něco); 0) [ve vojenstvid vy
sloužiti, dosloužiti, dokončiti službu; d) (vůbec:) vy
sloužiti;
__ pramereor, prómerěri, prómeritus sum, a) zasluhovati (něčeho);
b) míti zásluhu, zasloužiti se; ziskavati si zásluhy;
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misereor, miserérž, miseritus sum, cititi soustrast, smilovati se;
miserětur, —, —, jest líto (někomu něčeho);
ipollioeor viz liceor, (čis. 5);
10. profiteor viz fateor, (čis. 3);
11. prómereor viz mereor, (čis. 7);
12. reor, rěrí, ratus sum, souditi, (z rozumových důvodů) věřiti;

domnívati se, mysliti;
13. roveroor viz vereor, (čís. 15);
14. tueor, tuěri, tútátus sum, (perfektní

tvary se nahrazují přisluš
nými tvary slovesa tútor, tútári), a) hleděti, dívati se,
patřiti, zírati, zřítí, pozorovati, viděti; b) opatrovati,
ostříhati, stříci; c) chrániti; starati se (o něco); krýti;
vésti, říditi; d) hajiti, braniti, uhájiti, ubrániti; e) za
chovávati, udržovati; f) vydržovati, živiti;
intueor, intuěri, (intuitus sum), &) hleděti, pohlížeti, pozorovati;
b) uvažovati, míti zření, přihlížeti; (tvary perfektního
systému se často nahrazují příslušnými tvary slovesa
aspicio, viz str. 693 čis. 368);

15. vereor, verěri, veritas sum, a) ohlížeti se (na něco), zřiti, dbáti;

b) báti se, obávati se, míti obavu, strachovati se;
varovati se, stříci se; c) ostýchati se, styděti se; d)
ctíti, míti v úctě, vážiti si, s úctou se chovati;
revereor, reverěri, reveritus sum, a) ostýchati se, báti se; b) míti
v úctě, ctíti;
16. videor, viděri, visus sum, jeviti se, zdáti se.

Krytočinná slovesa třetí
Děpónentia
konjugace.
Vzory: fungor, fungi, patior, patí.
Deponentia třetí konjugace, zakončená v 1. os. sg. prés.
indikativu v »-or<<, v prés. infinitivu v »-'i<<,se časují jako
»carpor, carpž<<. Vzor: >>
fungor, fungi, fúnctus sum<< (viz

str. 780, čís. 7).
Deponentia třetí konjugace, zakončená v 1. os. sg. prés.
indikativu v »-ior<<,v prés. infinitivu v »-í<<,se časují jako
»capzor, capi<<. Vzor: »patior, patž, passus sum<< (viz str.
784, čís. 26).
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Deponentia třetí konjugace mají supinum zakončeno:
některá v »-tum<<,
jiná V »-sum<<.

O tom se poučte z připojených dále stupnic!
Některá deponentia nemají supina (na př. fruor, žráscor,

věscor) .

Některá deponentia tvoří aktivní budoucí participium
v »-itůrus<< (na př. fruor — fružtúrus, morior — marita
rus) .
U některých deponentií se perfektní tvary nahrazují per
fektními tvary jiných sloves: fruor — ůsus sum nebo
frůctum cěpž; žráscor — succěnsuž; věscor — vinci nebo
ědi; reminiscor — recordátus sum.
Tvary vzorů >>carpere<<a >>capere<<vyhledejte

stříku, který jest v 18. sešitě.

podle rej

*

Ind. prés. :

fungor, y'ungem's,fungitur, fungimur, fungimini, fun

guntur; (jako carpor); zastávám atd.;
Konj. prés.:

Ind. impf. :

patior, pater—is,patitur, patimur, patimini, patiuntur;
(jako capior); trpím atd.
fungar, fungáris, fungátur, atd.; (jako carpar); at' za

stávám atd.;
patiar, patiám's,patiátur, atd.; (jako capiar); ať trpím
atd.
fungěbar, atd.; (jako carpěbar); zastával (-a, -0) jsem
atd.,

patiěbar, atd.; (jako capiěbar); trpěl (-a, -0) jsem atd.
Konj. impf.: fungerer, fungerěris, fungerětur, atd.; (jako camera—r);
zastával (-a, -o) bych atd.;

paterer, paterěris, paterětur, atd.; (jako caperer);
trpěl (-a, -o) bych atd.
Ind. fut. I.: fungar, fungěris, fungětur, atd.; (jako carpar); budu
zastávati, zastanu atd.;
patiar, patiěris, patiětur, atd.; (jako ()a/pian; budu
trpěti, utrpím atd.
Imperat. :
fungore! zastávej! fungiminí! zastávejte!
patem! trp! patiminí! trpte!
Inf. pres.:
fungi, zastávati; pat'l', trpěti.
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Partic. prés. : fungěns, (genit. fungentis), zastávaje, zastávajic; za
stávající;
patiěns, (genit. patientis), trpě, trpic; trpící.
Ind. perf.:
fůmtus (fúncta, fímctum) sum, atd.; zastal (-a, -0)
jsem atd.;
.
passus (passa, passum) sum, atd.; utrpěl (-a, -0)
jsem atd.
Konj. perf.: fůnctus (fúncta, fúnctum) sim, atd.; ať jsem zastal
(-a, -o) atd.;
passus (passa, passum) sim, atd.; ať jsem utrpěl
(-a, -o) atd.
Ind. plqupf.: fůnctus (fúncta, fůnctum) sram, atd.; (byl, -a, -0)
jsem zastal (-a, -o) atd.;
passus (passa, passum) eram, atd.; (byl, -a, -0) jsem
utrpěl (-a, -o) atd.
Konj. plqupf.: fůnctus (fúncta, fúnctum) ossem, atd.; byl (-a, —o)
bych zastal (-a, -o) atd.;
passus (passa, passum) essom, atd.; byl (-a, -o) bych
utrpěl (-a, -o) atd.
Ind. fut. II.: (cum) fůnctus (_fúncta, fúnctum) eró, atd.; (až) za

stanu atd.;

(cum) passus (passa, passum) eró, atd.; (až) vytrpim
atd.
Supinum:
fůnctum, zastat; passum, vytrpět.
Partic. 'pf. : fůnctus, fúncta, fímctum, zastav, zastavši; zastavší:
passus, passa, passum, utrpěv, utrpěvši; utrpěvší.
Partie. fut. : fůnctůrus, fúnctúra, fúnctúrum, hodlaje (hodlajic) za

stávati;

Inf. pf.:

Inf. fut.:

passůrus, passúra, passúrum, hodlaje (hodlajíc) pře
trpěti;
fůnctum (fúnctam, fúnctum, fúnctós, fúnctás, júncta)
esse, že jsem (jsi atd.) zastal, -a, -o;
passum (passam, passum, passós, passás, passa ) esse,
že jsem (jsi atd.) vytrpěl, -a, -o.
'
fůnctůrum (fúnctúram, fúnctúrum, fůnctúrós, fúnctú
rá's, fúnctúra) esse, že (já., ty atd.) zastanu, budu za
stávati (zastaneš, budeš zastávati atd.);
passůrum (passúram, passúmm, passúrós, passúrás,
passůra) esse, že (já., ty atd.) utrpím, budu trpěti
(utrpiš, budeš trpěti atd.).

*
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K těmto dvěma vzorům připojuji deponentia (krytočinná. slovesa)
třetí konjugace:
1. adipísoor, adipisci, adeptus sum, a) dojíti, dostihnouti, dohoniti;
b) dojíti, dosíci, dosáhnouti, získati;
2. amplector, amplecti, amplexus sum, a) obemknouti, ovinouti; b)
objímati, bráti do náručí; c) objímati, obkličovati, ob—
sáhnouti; d) uvažovati, přemítati; f) (slovy, výkladem)
obsáhnouti, zahrnouti; ličiti, pojednávati;
— oomplector, complecti, complexus sum, a) objímati, bráti do ná
ručí; obklopovati, svirati; b) pojmouti, shrnouti, za
hmouti, obsáhnouti; c) slovy shrnouti, vyjádřiti, vy
pravovati, vyličiti; d) (mysli) obsáhnouti, pochopiti;
. oomminísoor, comminisci, commentus sum, vymýšleti, smysliti;
CD

——reminísoor, reminisci, recordátus sum, v paměti si obnoviti, vzpo
menouti si, rozpomenouti se; vymysliti si;
4. exporgísoor, expergisci, experréctus sum, probuditi se; vzchopiti
se (k činu);

. fa-tisoor,fatísci, —, rozestupovati se, umdlévati, slábnouti, ochab
nouti;
_ děfetlsoor, děfetisci, unavovati se, zemdleti; děfessus, unaven(ý),
CJ!

umdlen(ý), vysilen(ý);
6. fruor, frui, —, fruitúrus, a) užívati, využivati, upotřebovati, bráti
užitek; b) obcovati, stýkati se; o) požívati; míti požitek
(z něčeho); užívati, kochati se, těšiti se;
— perfruor, perfrui, perf'rúctus sum, užívati, využívati; těšiti se
(něčemu); dopřávati si, kochati se;
7. fungor, fungi, fůnctus sum, a) vykonávati, konati, prováděti,
plniti; b) (o úřadě:) zastávati, spravovati; c) zabývati
se (něčím), dostati (něčemu); d) dodělati, vyřiditi,
poříditi; e) prožívati, zaživati, zakoušeti; přestati;
—- děfungor, děfungi, děfúnctus sum, a) úplně vyřiditi, dokončiti,
dokonati; b) přetrpěti; dostati ; prožití; c) dokonati
život, zemřiti;
— porfungor, perfungi, perfúnctus sum, a) vykonati, provésti, do
končiti; b) prožíti, přestati;
8. írásoor, irásci, —, hněvati se, zlobiti se, býti rozhněván; (per
fektní tvary se nahrazují příslušnými tvary slovesa
succěnsěre: succěnsui atd.) ;
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. lábor, lábi, lápsus sum, a) smekati se, klouzati se; plynouu,
plouti, plaviti se; letěti; jeti; plaziti se; pližiti se;
b) káceti se, klesati, padati; c) uklouznouti; uplývati,
ubihati, míjeti, mizeti; d) poklesnoutí, upadati, zhrou
titi se; ochrnouti;
oollábor, collábí, collápsus sum, klesati, řititi se, hroutiti se;
dělábor, délábí, dělápsus sum, a) sklouznouti, smeknouti se, spad
nouti, sklesnouti; upadnouti (do něčeho);
dílábor, dilábž, džlápsus sum, a) rozpadati se, sesouvati se; ty) za
cházeti, mizeti; c) rozplývati se, roztékati se; d) roz
ptylovati se, rozprchnouti se;
ělábor, ělábi, ělápsus sum, vyklouznouti, uklouznouti, vysmek
nouti se; uniknouti, ujíti; upadnouti, dostati se (do
(něčeho);
. quuor, Zoqui, locútus sum, mluviti, hovořiti, promlouvati, po
vidati, řikati;
alloquor, alloqui, allocútus sum, oslovovati; promlouvati (k ně

komu);
oolloquor, colloqui, collocútus sum, rozmlouvati; vyjednávati;
smlouvati se;

11. nanoisoor, množsci, nanctus i nactus sum, a) náhodou dostati, ná

hodou nalézti; b) dosíci, dosáhnouti;
násoor, násci, nátus sum, a) roditi se, naroditi se, pocházeti;
b) růsti, vyskýtati se; c) vznikati, míti počátek;
ěnásoor, ěnáscí, ěnátus sum, vzrůsti, vyrůsti;
imásoor, innáscž, innátus sum, naroditi se, vyrůsti (na, v něčem);
ronásoor, rendsci, renátus sum, znova., opět se naroditi;
. nítor, niti, nímus a nísus sum, a) opirati se (o něco); vzpřimiti
se, vzchopiti se; b) spočivati (na něčem); spoléhati (na
něco); o) namáhati se, usilovati, dychtiti; ciliti, miřiti;
adnitor (annitor), adnitž, adnixus a adnísus sum, opirati se: na
máhati se, usilovati, snažiti se, přičiňovati se, horlivě
se zasazovati;
ěnítor, ěníti, ěnžxus a ěnisus sum, a) namáhavě se dostati ven,
vydrati se; vylézti; vyvinovati se; b) namáhati se, sna
žiti se; přičiniti se; o) poroditi;
renitor, renití, renísus sum, vzpírati se, zpěčovati se, vzpouzeti se;
14. oblivísoor, oblivisci, oblitus sum, zapomenouti;
12.
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15. pacíscor, pacísci, pactus sum, a) uzavřiti, udělati smlouvu; smlu

viti se, ujednati se, shodnouti se; zavázati se smlouvou;
smlouvou zajistiti, slibiti, zaručiti; uvoliti se, svoliti;
b) zasnoubiti; c) smlouvou si zajistiti, vyminití si, vy
hraditi si, vyjednati si;
16. pásoor, pásci, pástus sum, živiti se, požívati, pojidati; žráti; pásti
se ;

děpásoor, děpásci, spásati; pásti se;
17. proficísoor, proficisci, profectus sum, a) vydati se na Cestu, vy

jíti, odcházeti, odcestovati, vypraviti se; (o lodích:)
vyplouti, vyjetí, odplouti; I)) (ve vojenství.-) táhnouti,
vytáhnouti, podniknouti výpravu; c) jíti, ubirati se;
d) (a počátku a původu:) vycházeti, začinati; pochá
zeti, vzcházeti, vznikati;
18. queror, queri, questus sum, naříkati, stýskati si, bědovati, úpěti;

stěžovati si;
oonqueror, conqueri, conquestus sum, stýskati si, stěžovati si,
naři—kati;

19. sequor, sequí, secútus sum, a) následovati, provázeti; jíti (za ně

kým), držeti se (někoho); b) stihati, pronásledovati;
c) honiti se, pachtiti se (po něčem, za něčim); snažiti
se (o něco); d) [časově následovatiL dostaviti se, při
jiti (po něčem); e) plynouti, vyplývati; f) poddati se,
povoliti, vyhověti; řiditi se (něčím); g) připadnou-ti,
dostati se;
assequor (adsequor), assequž, assecútus sum, a) doháněti, do
stihovati; b) dostihnouti, vyrovnávati se; c) dojíti (ně
čeho), dosáhnouti; d) dostihovati mysli, chápati, roz
uměti, domýšleti se, dovtipovati se;
consequor, cónsequi, cónsecútus sum, a) následovati; provázeti;
b) pronásledovati, stihati; c) (za něčim) následovati,
jíti, dostaviti se, přijíti, státi se, nastati; d) držeti se
někoho, něčeho), řiditi se (někým, něčim); o) dostiho
vati, dohoniti, dojíti; f) dosáhnouti, dosíci, dojíti, na—
býti, získati; g) dostihovati, vyrovnávati se; h) (slovy)
vystihovati, vyjadřovati, vypočítati; i) (duševně) do
stihnouti, vystihnouti, pochopiti;
exsequor, exsequí, exsecútus sum, a) vyprovázeti k hrobu; b) sle
dovati až do konce, následovati; c) prováděti, vykoná
vati, plniti, vyřizovati, konati; d) vypravovati, ličiti,
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popisovati; e) hleděti vypátrati, vyšetřiti; dotazovati
se, vyzvídati; f) mstíti, stihati trestem;
obsoquor, obsequi, obsecútus sum, a) býti po vůli, vyhověti; b)
býti poslušen, poslouchati; c) oddávati se (něčemu);
persequor, persequi, parse—altussum, a) následovati, provázeti;
b) pronásledovati, stíhati; c) dostihnouti, dohoniti; d)
napodobovati, řiditi se (něčim); e) usilovati, domáhati
se, vyhledávati; dosahovati, nabývati; f) pokračovati,
postupovati; g) prováděti, vykonávati, zabývati se,
pouštěti se; h) vystihnouti, vyšetřiti, prozkoumati;
vyličiti, vyjmenovati, vyložiti;
prósoquor, prósequí, prósecútus sum, a) pronásledovati; b) pro
vázeti, doprovázeti; c) prokazovati, dokazovati, daro
vati, dáti, věnovati, poctíti; d) vésti (k cíli), pokra
čovati, postupovati; e) vystihovati (řečí, písemně), lí—

čiti, vykládati;
20. ulcísoor, ulcisci, ultus sum, a) mstíti se; zjednávati pomstu, za

dostučinění; b) trestati, kárati; mstíti se;
21. ůtor, útí, úsus sum, a) užívati; b) používati, upotřebovati, za—

cházeti (s něčím), zabývati se; c) požívati, jisti, živiti
se; d) říditi se (něčim), zachovávati, dbáti, šetřiti;
o) obcovati, stýkati se, žiti, nakládati (s někým), cho
vati se (k někomu);
abůtor, abúti, abúsus sum, užíti, využiti, využitkovati; zneužítí,
naduživati;
22. vohor, vehí, večtus sum, vézti se, jeti, jezditi;
praetenohor, praetervehi, praetervectus sum, a) vézti se, jeti
mimo, vedle, podél; ujižděti, přejížděti mimo; b) obe
jíti, obeplouti; c) vyhnouti se (něčemu); minouti (ně
co); ujiti (něčemu);
23. včsoor, věsci, —, (perfektni tvary se nahrazují příslušnými tvary
sloves vivere nebo edó, ěsse), živiti se, poživati, pojí
dati, jisti; hodovati;

*
24. gradlor, gradí, gressus sum, kráčeti, jíti;

aggredior, aggredi, aggressus sum, a) přikročiti, přistoupiti; b)
(slovy, s prosbou) přistoupiti, obrátiti se (k někomu);
c) [nepřátelsky] napadnouti, udeřiti, dorážeti; d)

přikročiti (k něčemu), dáti se (do něčeho); chopiti se
(něčeho) ; podniknouti (něco) ;
— oongredior, congredi, congressus sum, a) sejiti se, setkati se;
b) utkati se, dáti se v boj; boj podstoupiti;
——díglredior, digredi, džgressus sum, rozcházeti_se; odcházeti, vzda
lovati se; uchýliti se, odbočiti;
— ěgredior, ěyredi, égressus sum, a) vystoupiti, vyjití, vykročiti;
b) překročiti, přejití; c) vytáhnouti, vytrhnouti, dáti se
na pochod;
——prógredior, prógredi, próg'ressw sum, a) jíti vpřed, předstupovati;
vystupovati, vykročiti, vyjití; b) (o vojsku: ) táhnouti,
vytáhnouti; c) postupovati; pokračovati; činiti po
kroky, prospivati; d) dostoupiti (jisté) míry; zachá
zeti, jíti;

25. morior, mori, mortuus sum, zemřiti; odumřiti; zajiti, mizeti;
—- děmorior, děmori, demortuus sum, zemříti, odumřiti;
-— ěmorior, ěmorí, ěmortuus sum, zemříti, umřiti; odumřiti, vymřiti,

vyhynouti, zajiti;
26. patior, pati, passus sum, a) snášeti, trpěti, vydržeti; b) zakoušeti,
zažiti, přetrpěti, přestáti, utrpěti; c) trpěti : při
pouštěti, dovolovati, dopřávati, dopouštěti, nechávati;
——perpetior, perpetí, perpessus sum, a) snésti, snášeti, trpěti, vy
trpěti, přetrpěti, přestáti; zkusiti, zakusiti; b) strpěti,
dovoliti, připustiti.

*

Krytočinná slovesa %čtvrté
Děpónentia
konjugace.
Vzor: largior, largirí.

Deponentia čtvrté konjugace se časují jako »largior,
largžrž<<.Tento vzor se časuje jako »audžor, audírž<<.
Většina deponentií čtvrté konjugace má supinum v »-ítum<<.
Supitnum v »tum<<mají tato deponentia: adom'or, coo

mor, exorior, experior, opperior, oržor.
Supinum v >>-sum<<
mají tato deponentia: assentžor, dimě
tzor, emětzor, exórdžor, mětior, órdior.
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Deponens »orio'r<< vedle perfektního
má budoucí participium >>oržtúrus<<.

participia

>>0rtus<<

Rozlišujte sloveso »mentior, mentžrž, mentžtus sum, lháti<<
od slovesa »mětior, mětirž, měnsus sum, měřitž<<!
Tvary vzoru >>audžre<<
vyhledejte podle rejstříku!

*

Ind. prés.:

largior, largiris, largitur, largžmur, largimini, largiun
tur; (jako audior); uštědřuji atd.
Konj. pres.: Iargiar, largiáris, largiátur, atd.; (jako audiar); ať
uštědřuji atd.
Ind. impf.:
largiěbar, largiébáris, atd.; (jako audiěbar); uštědřoval
(-a, -0) jsem atd.
Konj. impf.: largírer, largírěris, largirětur, atd.; (jako audirer);

uštědřoval (-a, -o) bych atd.
largiar, largiěris, largiětur, atd.; (jako audia7'); budu
uštědřovati, uštědřim atd.
Imperat. :
largíre! uštědřuj! largímini! uštědřujte!
Inf. prés. :
largírí, uštědřovati.
Partic. prés. : largiěns, (genit. largientis), uštědřuje, uštědřujíc;
uštědřující.
Ind. perf.:
largítus (largita, largitum ) sum, atd.; uštědřil (-a, -0)
jsem atd.
Konj. perf.: Iargítus (largita, largitum ) sim, atd.; ať jsem uštědřil
(-a, -o) atd.
.Ind. plqupf.: largítus (largžta, largítum) oram, atd.; (byl, -a, -0)
jsem uštědřil (-a, -o) atd.
Konj. plqupf.: Iargitus (largita, largitum) essem, atd.; byl (-a, -o)
bych uštědřil (-a, -o) atd.
Ind. fut. II.: (cum) largítus (largita, largitum) oró, atd.; (až)
uštědřim atd.
Supinum :
Iargítum, uštědřit.
Partic. pf.: Iargítus, largita, largitum, uštědřiv, uštědřivši; uště

. Ind. fut. I.:

dřivši.

Partie. fut. : Iargitůrus, largitůra, Zargitúrum, hodlaje (hodlajic)
uštědřiti.
Inf. perf. :
(mě) largítum (largitam, largitum) esse, že (já) Jsem
uštědřil (-a, -o);
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Inf. fut.:

(nás) Iargltós (largitás, largita) esse, atd.; že (my)
jsme uštédřili (-y, -a).
(mě) largítůrum (largitúram, largítúrum) esse, že (já)
uštědřim;
(nás) largitůrós (largitúrás, largitúra) esse, že (my)
uštédi'íme.

*

K tomuto vzoru připojuji deponentia (krytoéinná slovesa) čtvrté
konjugace:
I. Podle vzoru »la/rgior, largiri, largitus sum<<se časuje většina
krytočinných (deponentních) sloves čtvrté konjugace. Jsou to na př.:
1. blandior, blandiri, blanditus sum, a) lichotiti, lichotiti se, pochle
bovati; b) lahoditi, vábiti (k požitku);
2. largior, largirí, largitus sum, a) uštédřovati; štědře rozdávati,
rozdélovati; dávati štédré dary; b) dáti, dopřáti; c)

darovati :

promíjeti, odpouštéti;

3. mentlor, mentiri, mentžtus sum, lháti; vylhati, klamné řikati,
klamné tvrditi, (klamné) předstirati;
——ěmentior, ěmentíri, ěmentitus sum, lživé si vymysliti, vylhati;
lživé předstirati, lživé hlásati, lživé vypovídati;
4. mělior, móliri, mólitus sum, a) nějaké břímě usilovné uvádéti
v pohyb; b) prováděti namáhavou práci; o) usilovati,
zamýšleti, pomýšleti; d) plahočiti se, pachtiti se;
——ámólior, ámóňri, ámólitus sum, odstraňovati, odklizeti;
——děmólior, děmólžri, děmólitus sum, a) skáceti, strhnouti,

zbou
rati, zbořiti, rozvaliti, rozbořiti; b) zkaziti, zničiti;
5. partior, partžrí, partitus sum, déliti, rozdělovati;

6. potlor, potiri, potitus sum, a) zmocniti se, opanovati; b) dobýti,
nabýti, dojíti, dosáhnouti, získati; c) míti svrchovanou
moc, vládu; vládnouti; d) dojíti (cíle, cesty); dojíti
(splnéni nééeho); o) míti v moci, býti pánem, vlád
nouti (nad nééim);

7. půniof, púniri, púnitus sum, trestati;
8. sortior, sortiri, sortžtus sum, a) losovati, losem dostati, vyloso
vati; b) dostati; vyhledati, zvolitl, rozděliti.

*
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II. V perfektních tvarech se od vzoru »largior, largírí, largitus
sum<<odchylují tato deponentia čtvrté konjugace:
59. assentior,

assentžri, assěnsus sum, přisvědčovati, souhlasiti,
schvalovati :

60. exporior, experiri, expertus sum, a) zkoušeti; zkoumati, podro—
biti zkoušce, učiniti zkoušku; b) zkusiti svou sílu, mě
řiti se; (>)pokoušeti se (o něco), podnikati (něco), od
važovati se (něčeho); f) pokusy seznati, shledati, zvě
děti; zakusiti; (o něčem) nabýti zkušenosti; g) zakusiti
něco nepříjemného; zažíti, dožití se (něčeho);
——opporior, opperiri, oppertus sum, čekati, vyčkávati, očekávati;
67. mětior, mětirí, měnsus sum, a) měřiti, vyměřovatí, odměřovati;
b) projití, uraziti, přeplouti; c) měřiti, posuzovati;
——dímětior, dimětiri, diměnsus sum, (přesně) vyměřovati, rozměřo

vati;
——ěmětior, ěmétžri, ěměnsus sum, a) vyměřiti; b) procestovati, pro
jíti, proputovati ; c) měřením přiděliti, propůjčiti;
62. črdior, órdírí, órsus sum, počíti, začíti;
——exórdior, exórdirí, exórsus sum, začíti, počiti;

63. orlor, oríri, ortus sum, oritúrus, a) zdvíhati se, povstávati; b) vy
cházeti, vzcházeti; c) vznikati, míti původ, pocházeti;
(orior, viz str. 788; zpravidla se časuje podle vzoru
třetí konjugace capíor, ale inf. prés. vždy jest Miri),
— adorior, adoríri, adortus sum, a) udeřiti (na někoho), činiti útok,
hnáti útokem, vrhati se, obořovatí se; přepadnouti, pře
kvapiti; b) dotírati, osopovati se; 0) pouštěti se (do
něčeho), pokoušeti se (o něco), odvažovatí se; jmouti
se činiti (něco); (adorior se v présetním systému ča
suje podle vzoru čtvrté konjugace laryior, largirh;
— ooorior, cooriri, coortus sum, a) společně, najednou povstati,
zdvihnouti se, vzchopiti, shluknouti se; b) (náhle) po
vstati, vzniknouti; (coorior se zpravidla časuje jako
orior);
——exorior, exoržri, exortus, sum, a) vyvstati, povstati, zdvihnouti se;
(o hvězdáchz) vyjití; b) povstatí, vystoupiti, objeviti
se; o) počínati se, vznikati, povstávati; (exorior se
'
zpravidla časuje jako orior).

| orior, orírí, ortus sum. |
Ind. prés.:

orior, 07'67'Ž8,
oritur, orimur, orimini, oriuntur; (podle
capio1'); stejně se časuje coorior a erorior; avšak:
adorior, adori'ris, adoritur, adorimur, adoržmini, ado

riuntur.
Imper. prés.: orere! orimini! oritor! (podle capior).
Inf. prés.:
oržrí, adoriri, cooržri, exoriri.
Konj. prés.:
Ind. im—pf.:
Ind. fut. I.:
Konf. impf.:

oriar, o—riáris,oriátur, atd.
oriěbar, adoriébar, cooričbar, exoriěbar atd.
oriar, o'rz'ěris,oriětur, atd.
orerer i orirer, orerěm's i orirěris, orerětur i orirětur,
atd.; (podle capior i podle largior).
'

Partie. prés.:
Partic. pf.:
Partic. fut.:
Inf. perf.:
Inf. fut.:

oriěns, (orientis).
ortus, orta, ortum.
oritúrus, oritůra, oritúrum.
ortum (-am, -um, -ós, -ás, -a) esse.
oritúrum (-úra,m, -úrum, -úrós, -úrás, -úra) esse.

Polokrytočinná slovesa.
Sěmiděpónentia. (verba) .

Polokrytočinná slovesa (sémiděpónentia verba) slují slo
vesa, která mají deponentní tvary, t. j. tvary

formou trpné (passivní)
významem činné(aktivní)

buď jen systému perfektního nebo jen systému présentního.
I. Do první skupiny řadíme polokrytočinná slovesa (sémi
děpónentia), která mají tvary
v prés., impf. a fut. I. aktivní,
v perf., plqupf. a fut. II. passivní
s aktivním významem. Jsou to:
1. audeó, auděre, ausus sum, a) míti chuť, odhodlati se, zkusiti;

b) míti odvahu, smělost, drzost; odvážiti

se,

osměliti se, opovážiti se; pokusiti se; nebáti se;
2. gaudeó, gauděre. yavžsus sum, radovati se, těšiti se, býti rád;
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3. soleó, solěre, solitus sum, míti v obyčeji, ve zvyku;
4. fídó, fidere, físus sum, a) věřiti, důvěřovati, míti důvěru, spoléhati;
svěřovati se; b) osmělovati se, odvažovati se (s infin.);
c) býti přesvědčen, že . . . (s akus. s inf.);
5. cónfídó, cónfidere, cónfžsus sum, důvěřovati, spoléhati; pevně
věřiti, pevně doufati, svou věci býti jist;
6. diffídó, diffidere, diffisus sum, nedůvěřovati, nemiti důvěry; ne
'
'
spoléhati; zoufati (nad něčim);

7. taedet, taeděre, taeduit :

taesum est, pertaesum est, ošklivi se,
hnusi se, protivi se, nelíbí se, mrzí;
8. pertaodet, pertaeděre, pertaesum est, hnusi se, ošklivi se, protivi se.
Poznámka: Slovesa audére, yauděre, solěv'e,taedet, pertaedet ná
leži ke druhé konjugaci, slovesa fidó, cónfždó, diffidó náleží k třetí
konjugaci.
&=

II. Do druhé skupiny řadíme polokrytočinná slovesa
(sěmiděpónentia) revertor a děvertor, — obě slovesa nále
žející k třetí konjugaci, — která mají tvary
v prés., impf. a fut. I. passivní,
v perf., plqupf. a fut. II. aktivní
s aktivním významem.
1. rovertor, reverti, vraceti se, vrátiti se;
(indik perf. akt.:) reverti, vrátil (-a, -o) jsem se;
(partic. perf.:) reversus, vrátiv se;
2. děvertor, děverti, odbočiti (s cesty): obrátiti se, zabočiti (někam);
zastaviti se, uchýliti se, zavítati, ubytovati se, uhostiti
se; (v řeči) se odchýliti;
(ind. perf. akt.:) děverti.

| Složeniny slovesa »feró, ferrea. — (Vizstr. 733!)

|

Složeniny slovesa >>feró<<
časují se stejně jako základní sloveso
>>feró<<.
V některých složeninách předpona podléhá hláskovým změ
nám.

Předpona beze změny jest ve složeninách: déferó, perferó, pró
feró, referó.

Předponazměněna: afferó : ad-feró; auferó : ab, feró; cónferó
cum + feró; differó: dis + feró; efferó : ex + feró; inferó
in + feró; offeró: ob + feró; sufferó : sub + feró.
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Stupnice složenin:

afferó (adferó), afferre, attuli, allátum, přinášeti;
auferó, auferre, abstuli, ablátum, odnášeti;
cónferó, cónferre, contuli, collátum, snášeti (dohromady);
děferó, děferre, dětuli, dělátum, donášeti;
differó, differre, distuli, dilátum, odkládati;
differó, differre, —, —, lišiti se;
offeró, efferre, extuli, ělátum, vynášeti;
Inferó, inferrc, intuli, illátum, vnášeti;
offeró, offerre, obtulž, oblátum, podávati, nabizeti;
porferó, perferre, pertuli, perlátum, trpělivě snášeti;
próferó, próferre, próíuli, prólátum, vynášeti;
roferó, referre, rettulí, relátum, zpět nésti, oznamovati;
sufferó, sufferre, ——,
—, na se vziti, vytrpětí;

tolló, tollere, sustuli, sublátum, zvedati, hubiti;
extolló, extoll-ere, extuli, elátum, zdvihati.
Poznám
kované:

k a: Perfektum slovesa >>ferre<<
bylo původně redupli

te-tuI-í.

To se zachovalo ještě ve složenině >>rettuli<<z >>re

te-tul-ž<<.Od zeslabeného perfektního kmene je vytvořeno supinum
>>látum<<(místo
obsažen

v slovese

>>tlátum<<). Týž kmen ve své plné podobě »tol-<< je
>>tolló<<a >>extolló<<.

possum, posse, potní,
, mohu, moci.
Složeninou se slovesem »esse<< jest i sloveso >>possum,posso<<:
mohu, moci.
V první části jest obsaženo staré adjektivum >>potis,pote—<<
(kom

parativ potior, superlativ potissimus) :

mocný, schopný.

V druhé části jsou tvary slovesa »sum, esse<<.

Tvary perfektního systému [(indik. perf., plqupf., fut. II.), (konj.
perf. &.plqupf.), (inf. perf.)] se tvoří pravidelně od zaniklého slovesa
»poteó, potěre : býti mocen<<;od téhož zaniklého slovesa jest i zpří
davnělé participium přítomné >>potěns: mocný<<.
-— 790—

Indik. prčs.:

Indik.. imperf.:

Sg. 1. possum

_

© ::

poteram

Indík. fut. I.:

3

poteró

|

2. potes

%“Š _g

poterás

; | „I

3. potest

| :S Ě %

poterat

| -V3

E

E

.

Pl. 1. possumusl :; a; %
N

2. potestis

Ě cg %

3. possunt

L

poterámus
_

potorant

3. possint

)

ať mohu,

at. můžeš' atd.

possěmus

E % .QŠ

possětis

% „=“
0

L .=

Š "Š

posse
:mOCI



atd-0)
) jsem,
mohl (-a.

aťjsem mohl
(-a. -0), atd

\ [byl (byla,bylo)]
jsem mohl
(-a, _o) atd.

.

byl ('a) “O)

Kon). plqupf.: potuissem, potuissěs, potuisset,
potuissěmus, potuissětis, potuissent,

bych mohl
(-a, _O)_atd.

budu moci
atd.

potuisse : že jsem mohl (-a, -o), atd.
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'o

Š'

potuerim, potueris, potuerit,
potuerimus, potueritis, potuerint,

Ind. fut. II.: potueró, potueris, potuerit,
potuerimus, potueritis, potuerint,

%

Inf. prčs.:

;
*;l :d_
. Po
cg: +5

)

E

"Š M

poterunt

Ind. plqupf.: potueram, potuerás, potuerat,
potuerámus, potuerátis, potuerant,

Inf. perf.:

_

poterltls

i

potuimus,
potuistis,
potuěrunt,
Indik- Perf.: potuí,
potuisti,
potuit,

Konj. perf.:

.

Ě É

possent

| o '5

potorimus

'v—o

possem
possěs
posset

.

2. possítis

g 'a“

.

_.
cd
O
..

poterit

<<!

Konj. impf.:

*

Pl. 1. possímus

[:

poteratls

Konj. prčs.:
Sg. 1. possim
2. possís
3. possit

.

.

*? 3

B

poteris

|

eó,íre, ii, itum, jítiJ
Ind.

Konj.

prčs. :

Sg.

ímpf. :

_ ___*„_____

1. eó
2. is

„C;
4-3
“3

.

eam
eás

] %
„;

q;

3. n

Pl.

Ind.

prčs. :

<v

3;

-

m“

1. _|mus
%
_
.
2. ms
;
3. eunt ) 32,

Pl'

2. ibitis

2

"Š.

o

.

A

2

.

*" B

|bat

“. cd

íret

_ „- cc

za

- -

5

- -

' $ .S.:

Imperativ

I.:

_
:S
jg
35

|bamus
_ _ .
|bat|s
íbant

E.

v „„
-—c
)%%

lremus
_., a
_ _ _
—f
lretls
„%'o
irent
;

Infin. prčs.:

Sg. 2. i! jdi!

íre, jíti

Pl.

Partia. prčs. :
.
|_ens! euntwi
,

2. ite! jděte!

..

Imperativ II. :

Í 3
1' ibimus
;:

3. ibunt

E 33

Lrg

“_
m
| %

3. Íbit

A

-

\

írem
írěs

..

-o'
JJ

2_ 'lÍbis

__

|bam
lbás

eat

eamus
_ .
eatls
eant

_In_d.f—1_Lt.
_I_.__.

Sg. 1_-

Kom

tmp!

ító!

Sg. 2_
3' )

Jda, jdouc;" jdouc1.
Supi'num:

Pl. 2. ítóte!

itum,

3. euntó!

itů.

*
Perfektni
Setká-li

kmen jest >>i-<<_
se dvojí

>>ii-<<
před >>-s-<<,stahuje

se v >>í-<<;na př.: 2. os.

sing. aktivního indikativu perf.: [iistiz]ísti;
2. os. plur. aktiv.
indik. perf.: [iistiSZ] ístis; 1. osoba sing. konj. plusquamperf.:
[alia—sem: íssem; (stejně v ostatních osobách sing. i plur. konj.

plqupf.); aktiv. infin. perf.: [iisse :]
Ind.

i_perf. : _
Sg. 1. ii
2. isti
..

3. nt

Pl. 1. iimus
2. ístis
3. iěrunt.

_

!Konj.

ísse.
Ind.

.

Koní.

Ind.

E '0

perf.:
ierim
ieris

.

plqupf. : _
ieram
ierás

plqupf.:
íssem
íssěs

fut. II. :
ieró
ieris

“_;;

lerlt

lerat

usset

lerlt

É É
Š' &

ierimus
ieritis

ierámus
ierátis

íssěmus
íssětis

ierimus
íeritis

ierint.

ierant.

[g_seqt,___ ierint.

?

_

.

.
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.

.

.

Aktivní infinitiv perfektni: isse.
„

,.

Passivni

„

b d
,_ itůrum (itůram, itůrwm) esse,
“ 01101- na.-as (itúrás,itúra) esse.
présentni: írí.

Aktivní participium budouci: itůrus, itůra, itůrum, hodlaje, hodlajíc
jíti; hodlající jíti.
Passivních tvarů se užívá ve 3. osobě singuláru:
ítur, (ind. prés.), jde se;
eátur, (konj. měs.), ať se jde;
íbátur, (ind. impr, šlo se;
írětur, (konj. impf.), šlo by se;
íbitur, (ind. fut. I.), půjde se;
itum est, (ind. pf.), přišlo se, šlo se;
itum sit, (konj. pí.), ať se přišlo, ať se šlo;
itum orat, (ind. plqupf.), (dávno) se přišlo, se šlo;
itum asset, (konj. plqupf.), bylo by se šlo;
itum erit, (ind. fut. II.), (až) se půjde, přijde.

*
Jako sloveso >>eó<<
se časují i jeho složeniny:

abeó, abire, abii, abitum, odcházím;
adeó, adire, adií, aditwm, přicházím, obracím se s prosbou

(na ně—
koho),
circumeó, círcumire, circumii [* cirkumi(j)í], circumitum, obcházím;
0035: 00576: 0017,coitum,(* ko-e-ó, ko-i-re, ko-i-(j)í, ko-i-tum), schá
zím se;
exoó, exire, exií, ca,—itum,vycházím;

ineó, inire, inii [* in-y-(j)í], initum [* in-y-tumL vcházim;
intereó, interire, interií, interitum [* inter-e-ó, inter-i-re, ín-ter-i-(j)í,
interitumL zacházím;
introěó, introire, introií, introitum, [* in-tro-o-ó, intro-í-re, intro-i-(j)í,
intm-i-tum], vcházim;
obeó, ObÍTG, Obií, obitum,

[* ob-e-ó, ob-Í-re. ob-i—(j)í, ob-i-tum],

Ob—

cházim;

poroó, parire, perii, pcritum, hynu;
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praetereó, praeterire, praeterii, praeteritum, [* pré—thqa-ó,préterq'q-e,
m'óter-i-(j)í, pl'ó-ter-itumL přecházim, mijim;
pródoó, pródire, pv'ódii, pv'óditum, předstupuji:
redeó, redire, redii, 'reditum, vracim se;
subeó, subire, subiž, subitum, podstupují;
tránseó, tránsire, tránsii, tránsitum, [* tráns-p_ó]_přecházim;
věneó, (vzniklo z >>věnumeó<<),věním, věnii, jsem na prodej.

*
Poznámka: Rozlišujte slovesa: >>venió,venžre. nění, ventum, při
cházim<<a >>věneó,věnžre, věm'í, jsem na prodej<<! Sloveso »venírw se
časuje

podle

>>audžre<<, sloveso

>>věnire<< se časuje

podle

>>eó, ire<<.

Pozorujte tvary!
>>veniunt, věneunt<<; .>>vem'am, 17ěneam<<; >>veniěbam. věnibamc;
>>vem'am, věnibó<<; »věni, věm'k; >>věnisti, věnísti<<; »věněmnt, vě
ničrunt<< atd.

%

Úplné passivum maji ty sloučeniny slovesa >>eó<<,
které jsou pře
chodného významu, na př.: »adeor, jsem dožadován<<; »Circnmeor,
jsem obcházen, obkličován<<.
Zcela podle čtvrté konjugace (vzor >>audió<<)
se časuje složenina:
ambió, ambire, ambivž (ambii), ambitum, obcházím; ucházím se;
tedy: fut. I. ambiam, ambiěs, atd.; ind. impf. ambié

bam; partic. prés. ambiěns, ambientis; atd.

| Schodná slovesa. — II. (queó, nequeó). |
Jako sloveso >>eó,žre<< se časuji též tato slovesa, jichž se však

užívalo jen v některých tvarech, zejména v těchto:
queó, quire, qufiv'i(quiž), quitum, mohu, jsem s to;
nequeó, nequire, nequivž (nequiž), nequitum, nemohu, nejsem s to.
Indik. prés.: Sg. 1. queó; pl. 1. químus; 3. queunt.
Sg. 1. nequeó; 2. nequís; 3. neqm't; pl. 3. nequeunt.
Konj. pres.: Sg. 1. queam, nequeam; 3. queat.

Pl. 1. queámus, nequeámus ); 3. queant, nequeant.
Konj. impf.: Sg. 1. quírem, nequirem; (3. nequiret).
Ind. fut. I.: Sg. 1. nequíbó.
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LSIovník k 71.—75.úlozeJ
abició, abicere, abiěci, abiectum,
3., odhazovati, zahazovati; od
hoditi, zahoditi; (I, 492)
abscědó, ere, abscessi, abscessum,
3., a) odstupovati, odcházeti;
odtáhnouti; (o lodi:) odplou
vati; b) ustávati, upouštěti
aocědere (ad aliquid), (II, 559),
přistoupiti (k něčemu); ad flu
vium a., přitáhnouti k řece
acció, accire, accivž, accitum, 4.,
přivolatí, povolati; obeslati;
poslati (pro někoho)
aocůráte, pečlivě, bedlivě, důklad
ně, zevrubně

acerbus, (1,419), trpký, krutý.
nelítostný, ukrutný, hrozný
aciěs ingenií, (I, 298; II, 393), du

ševní bystrost

acus magnetica, (I, 291), magne

tická střelka

advenió, ire, advěni, adventum, 4.,
(II, 69). Přijíti, přitáhnouti
aequus. (I, 321; II, 149); aequó
animó, s klidnou myslí
aerumna, ae, f., svízel, trud, tram

pota
afficič, afficere, affěci, affectum,
3., (I, 492); a) působiti, účin
kovati (na někoho); zacházeti
(s někým); b) vzrušiti, dojí
mati; oslabovati, vysilovati,
skličovatí; c) opatřiti, půso
biti; dolóre a., skličovati, po
stihovati bolestí; praemió a.,
obdařiti, zahrnouti odměnou,

vyznamenáním: odměniti,vy
znamenati

agero triumphum, (II, 342), 818

viti triumf
álea, áleae, f., a) kostka; b) hra
v kostky; odvážná (hazardní)
hra; c) nejistota, nebezpečen
ství

aliěnus, (II, 120); aliquid aliěnum
putó, pokládám něco za ne
vhodné, nepříhodné, nepřístoj
né, nepříslušné
alvus, i, f., dutina břišní, břicho;

žaludek

amiculum, i. n., svrchní oblek,
oděv; plášť
anoora, ae, f., kotva

aperió,' ire, aperuž, apertum. 4.,
a) otvirati, odmykati; činiti
přístupným;

b) odhaliti,

od—

krýti, obnažiti; objeviti, vyje
viti, oznámiti, vyzraditi, pro
zraditi; (I, 366); sě aperire,
ukázati se; apertíw, otevřený,
nezavřený, nekrytý : volný,
přístupný
assuěfació, ere, assuěfěci, assuě
factum, 3., navykati, zvykati
(někoho něčemu); assuěfíó,
zvykám (něčemu) ; assuěfac
tus, uvyknuv, zvyknuv, zvyklý

auxilió (dat., I, 460) alicui veníre,
někomu přijíti na pomoc, ku
pomoci
bene, (II, 434), dobře, řádně, ná
ležitě; správně; šťastně; mimo.?
bene, hůře, chatrněji
benignus, a, nm, a) laskavý, při
větivý, dobrosrdečný, nakloně
ný; b) dobrotivý, štědrý; úsluž
ný; o) hojný, úrodný
cadero (II, 560) dě equó, spad
nouti s koně
caelum, %,n., a) nebe, klenba ne
beská; b) nebe, nebeská výši
na; o) vzdušný prostor, vzduch;
povětří, počasí; podnebí, pás

mo, kraj; d) nebe, (sídlo
bohů); avěs caeli, ptáci nebešti
calefació, ere, calefěci, calefac
tum, 3., a) oteplovati, zahří
vati; b) rozpalovati, rozohňo
vati, drážditi, znepokojovati

—795—

catěna, ae, f., 3) řetěz, okovy,
pouta; b) pouta, meze
celobrěs (I. 384) Iůdí, slavné hry
celeriter, hbitě, rychle, kvapně,
spěšně;
(quam) celerrimě,
(co) nejrychleji; (II, 15)
comedó, ere, comědž, coměsum,
3., (II, 703), a) snisti, stráviti,

sežrati; b) projisti, promarniti,
prohýřiti

oommodus, a, um, a) přiměřený,
náležitý, vhodný, příhodný; b)
výhodný, prospěšný; c) poho
dlný, snadný; d) přívětivý,
vlídný, ochotný, úslužný
oommůtátió, iónis, f., změna, pro

diti, dohadovati se, uzavírati;
uhodnouti
cónscientia, ae, f., 3) (spolu)vě
domí, vědomost, povědomost;
b) svědomí; c) dobré svědomí;
d) zlé svědomí
oonvonió, ire, convěni, conventum,

4., (II, 152); páw (dě páce) in
ter nós convém't, shodli jsme
se vespolek o míru
oooperió, žre, cooperui, cooper
tum, 4., pokrýti, přikrýti; lapi

dibus c., ukamenovati
córam, (předl. s abl.), před tváři
(něčí), před (někým)
culpó, áre, dvi, dtum, 1., viniti,
haněti, vinu sváděti, vinu sva

měna, obrat
lovati
oomperió, ire, comperi, comper
tam, 4., (aliquid), zvěděti, do— cum, (odporovaci, adversativum ),
vidati se, dověděti se (o ně
(8 kom.), kdežto
čem)
oupió, cupere, cupivi (cupii), cu
pitum, 3., (I, 489; II, 101, 152)
ooncursus, 113,m., a) sběh, shon,
shluk, shluknutí; b) bouřlivý custódió. irc, žvi, žtum, 4., (I, 366)
shon lidu, srocení; o) (ve vo dě, (II, 346); mul-tis dě causis,
jenstvi: ) setkání se polem;
z mnohých příčin
srážka, útok; d) spolupůsobe děició, děicere, děiěci, déiectum,
3., shazovati, svrhovati, strho
ní, součinnost; primó concursú
vati; in mare d., hoditi do
(II, 88)
moře
ooncutió, concutere, concussi,con
cussum, 3., (aliquid), a) třásti, děmetó, ere, démessui, děmes
potřásati, zatřásti, otřásti (ně
sum, 3., požinati, požíti, pose
kati, pokositi
čim); b) otřásti, zviklati,
zhroutiti; c) otřásti na mysli, děnuó, znova, opět, zase
polekati, rozechvěti, rozrušiti, disició, disicere, disiěci, disiec
zkormoutiti; (I, 492)
tam, a) rozházeti, rozhoditi,

rozmetati, rozptýliti, rozehna
cendió, íme, iví, itum, 4., (I, 366)
congeró, congerere, congessí, con
ti, rozprášiti; b) rozraziti, roz
gestum, 3., a) snášeti na hro
biti, roztříštiti; c) strhnouti,
madu, nanésti, nahromaditi;
zbořiti, zbourati; d) mařiti, ni
čiti, překaziti; disiectus, roz
svážeti (na hromadu); b) vy
hozený, rozmetaný, roztrouše
stavěti, zbudovati; c) zahrnou
ný, rozptýlený
ti, zasypati; d) (vinu: ) svá
děti, uvalovati
dissontió, dissentire, dissěnsi, dis—
conició, conicere, coniéci, coniec
sěnsum, 4., a) nesouhlasiti, ne
shodovati se, nesnášeti se, ne
tam, 3., (I, 492), a) na hroma
srovnávati se, rozcházeti se;
du házeti, naházeti; snésti, na—
b) odporovati, svářiti se, býti
nésti; b) (o střelách:) házeti,
nesvorný; haud d., ne nesou
metati; c) domýšleti se, sou
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hlasiti :: souhlasiti, shodovati
se, býti svorný
domus, (I, 292); domí (lokat.),
doma; ve vlasti, v domově;
v míru; domí meae, tuae, nos
trae. vestrae, v mém, tvém,
našem, vašem domě; domí
Caesaris, v Caesarově domě;
in hác domě, v tomto domě;
ín pulchrá domě, v krásném

domě
důcere (I, 318: II, 301) aquam,
zaváděti vodu
důrůětum, í, n., houští, křoví,

houština, křovina
edó, edere (ésse), ědí, ěsum, 3.,
(II, 301, 703)
ědó, ědere, ědídí, ědítum, 3., a)
vydati, vydávati; b) vytvořiti;
stvořiti, (z)ploditi; c) (o kní
ze: ) vydati, uveřejniti; d) dáti
na veřejnost, vyhlásiti, vypově
děti, vypravovati, oznámiti,
zvěstovati, pověděti; e) dáti
odpověď, věštbu; f) vykonati,
provésti, vytvořiti; (I, 407)
effugió, ere, effúgí, —, effugí
tůrus, 3., utéci, uniknouti, u

prchnouti;

vyváznouti, ujíti;

(I, 492)
ělició, ere, ělícuí, ělícítum, 3., a)

vylákatí, vylouditi; b) vyvo
lati, vyluzovati; vypátrati, vy
šetřiti; (I, 489)
ěrudió, íre, íví, ítum, 4., (I, 366:
II, 6)
ěvolló, ere, ěvellí, ěvulsum, 3., vy

rvati, vytrhnouti, vyškubnouti

ěvonió, íre, ěvění, ěventum, 4.,

vyjití, případnouti, dopadnouti;
nastati, splniti se; státi se,
udáti se

eXCIŽmó, á'l'e, dvi) átum)

1.9 vy

křikovatí, volati, zvolati; vo
lati jménem
exedó, ere, exědí, exésum, 3., (II,
703), vyjidatí, vyžíratí, stra
viti; rozžírati, rozhlodávati,

zžírati; anímum e., užírati du
cha
exhaurió, íre, exhausí, exhaus
tum, 4., a) vyčerpati, vyprázd
niti; vypiti; b) vybrati, vydran
covati; c) odniti, odstraniti;
d) vytrpěti, přestáti, dokonati;
vírěs e., vyčerpati sily
exsistó, ere, exstítí (extítí), —,
3., (H, 38), a) vystoupiti, vy
nořiti se; b) vzcházeti, vyvsta
ti, vzejití; objeviti se; (>)vzni

kati, vyskytnouti se, povstá
vati; státi se
fšbula, ae, f., a) řeč, vypravo
vání, příběh, historka; báje,
pohádka, pověst, bajka; smyš
lenka, báchorka, povidačka;
b) divadelní kus, hra, drama
ferió, feríre, ící, íctum, 4., (slo
veso feríre nemá. ani perf. ani
supina), a) bití, tlouci, tepati,
udeřiti, uhoditi; b) vrážeti (do
něčeho), zasahovati, dotýkati
se; (>)probodnouti, zabijeti, do

týkati se; o) probodnouti, za
bíjeti, usmrcovati; d) zabijeti
žertvu, obětovati; foedus f.,
smlouvu učiniti, uzavřiti, (rče
ní vzniklé odtud, že uzavření
smlowvy bylo spojeno se zabí
tím obětního zvířata); ícta joe
dera, uzavřené smlouvy, (II,
591)
feró_ ferre, tulí, látum, (II, 733),
(II, 122), a) nésti; držeti, míti,
chovatí (na sobě, u sebe); b)

nésti, snášeti, trpěti, vydržeti;
c) přinášeti, donášeti, posky
tovati; d) přinášeti zprávu,
oznamovati, vypravovati; fá
ma fert, pověst hlásá, jde, jest
finió, íre fíníví (fínií), fínítwm,
4., (I, 366), a) ohraničovati,
omezovati, ohrazovati, býti
hranicí; b) vymezovati, určo
vati, vyměřovati, stanoviti; c)
omezovati, držeti na uzdě;
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d) končiti, skončiti, ukončiti,
dokončiti; vitam f., dokonati,
skonati (život)
fíó, fieri, (II, 695); certior fio
(II, 302), jsem zpravován, do
stávám zprávu; ladí fiunt, hry
se konají; fiat lůna, (ať se sta
ne :)
budiž světlo; cas—tra
fiunt, tábor jest zřizován, se
zřizuje, se rozbíjí
fugió (II, 436) bona, pohrdám
dobrým; ex patria f., prchám
z vlasti; societátem f., unikám,
vyhýbám se, varují se společ
nosti
fulció, ire, fulsi, fultum, 4., podpí
rati, opírati, podporovati, dáti
oporu; (o státu:) udržeti, u
chovati
hasta, ae, f., dřevce, kopí, oštěp
haud, (záporka), ne; ne právě;
haud procul, nedaleko; viz
dissentió

haprázdnost; nedostatek úcty
(k někomu, adversus aliquam),
(II, 295)
impmbitás, átis, f., nehodnost,
špatnost, nepoctivost
ingenium, (I, 335, 445; II, 584),
viz aciěs (II, 795)
inicoro (I, 492; II, 372) timórem,

(terrórom), nahnati strachu
inimlous, a, am, a) nepřátelský,
nepříznivý;

škodlivý;

b) ne—

oblíbený, protivný, nenávidě
ný; in'imicus, ?, m., nepřítel
introeó, introire, introii, introi
tum, (* intro-e-ó), vstoupiti,
vejíti; (II, 793)

inveníre (II. 305) Amoricam, (Vy

najíti), objeviti Ameriku; vi
trum i., vynalézti sklo

lěnió, ira, lěnívi (lčm'i), lěnitum,
4., (I, 366)
locus, (I, 462); (o vypravování a
líčení: ) oddil, článek, odstavec,
část, díl
hauráro
(II, 749) vaněnum, vypití
je
mlrus, a, um, nápadný, divný, po
hlbema, órum, n. pl., zimní tábor,
divný, podivuhodný, úžasný;
zimní ležení; (hiberna castra);
min-am nón est, není divu
hibernus, a, um, zimní; stude— modicě, mírně, prostředně, ne
ný, bouřlivý
příliš; umirněně, klidně, roz
vážně
nm:, a) sem; b) k tomu; 0) až
sem, až tak daleko
mómentum, i, n., a) hybná sila;
iació, iacere, iěci, iactum, 3., a)
podnět, příčina, důvod; b) dů

házeti, hoditi, metati, vrhati;
b) nahazovati,

klásti; c) roz—

hazovati; a) prohoditi, mimo
chodem se zmíniti; álea iacta
est, kostky jsou vrženy
iactůra, ae, f., odhození; ztráta,
škoda
Íoere, viz ferire
Ídůs Mártiae. (I, 291; II, 86).
březnové idy (: den 15. břez

na)

iecur, iecoris (též iocineris), n.,
játra, (I, 345)
illud, (II, 251), (ona) známá prů
pověd'

impletás, átis. f., bezbožnost, bo

ležitost, závažnost, význam,
vliv; o) pohyb; d) okamžik,
doba, chvíle; mómentum tem
poris, nejkratší čas, chvile;
mómentó temporis, v nejkrat
ším čase, v nejkratší době, za
chvíli
mortuus, a, um, mrtvý, odumřelý;
bez Vlády; corpus mortuum.
mrtvola, (II, 300)
můníre (II, 595) Tróiam mocni
bus, opevniti, opatřiti Troji
hradbami; castra m., opevniti
tábor; viam m., založiti, (vy)—

stavěti silnici
neoasse ost, jest nutno
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nll : nihil; nil hominwmoperis,
žadné lidské dilo
učme, zda(li) ne?

nucleus (nuculeus), i, m., ořech,

jadro
nůtrió, ire, nútrívi (nútrii), natri

tum, 4., a) živiti, krmiti; (o ro
dičich:) podporovati; (o rost
linách: ) nechati růsti; ploditi,
nésti; b) pěstiti, vychovavati,

živiti (:

podporovati); (II,

254)

nux, nucis, f., ořech; ořechový

strom

obliquus, obliqua, obliquum, šik
mý, kosý; křivolaký
oboodič, íre, oboedivi (oboedií),
oboeditum, 4., dopřávati slu
chu; poslouchati, býti poslu
šen, [alicui, někoho; prae

ceptís, (dativ), rozkazů], (I,

367)

obseró, ere, obsěvi, obsitum, 3.,
osévati; obsitus, osetý, osaze

ný; zarostlý, porostlý, pokrytý

omnls rěs familiáris, (I. 436). (II,
596), celé jmění
operió, žre, operní, opertum, 4.,
a) přikrýti, pokrýti, zahaliti,

zastřiti; b) skrýti, zatajiti; c)
zavřiti; opertus, zastřený; při
krytý. skrytý

pánis, is, m., chléb
parió, pare're, peperí, partum, 3.,
a) poroditi; uroditi, ploditi; b)
tvořiti; c) působiti, způsobo

vati; d) ziskavati, nabývati,
dobývati, zjednávati (si) ; amó
rem p., zjednávati si lásku; (I,
490)

pěnwm, %,n., a) denní úkol,
prace, úloha; b) (vůbec:) úlo
ha, úkol, prace, povinnost
per, viz renůntiáre
perfodió, perfodere, perfódi, per
fossum, 3., probodnouti, pro
píchnouti; proraziti; prokopa
ti; (I, 493)

permultus„ a, um, velmi mnohý,
přemnohý; pe'rmultum, velmi
mnoho, přemnoho; permulti
hominés, velmi mnoho, pře
mnoho lidí
pervenire, (II, 373); per'ventum
est, přišlo se
praofició, praeficere, praefécí,
praefectum, 3., postaviti v čelo
(někoho něčemu, aliquem ali
cui rei) ; ustanoviti (někoho
nad něčim); učiniti (ustano
viti) spravcem, dozorcem, ná
čelníkem, vůdcem, velitelem;

exerdtui praefectus sum, byl

jsem postaven v čelo vojsku,
vojska; stal jsem se velitelem
vojska; (I, 493)
praemátůms, a, um, raný; před
časný, brzký; nevčasný
probě, náležitě, řádně, slušně,
dobře
próplnó, áre, áv'i, átum,

1., při

própónó, ere, próposui,

proposi—

pijeti (na zdraví)

tum, 3., a) veřejně vystavova
ti, předkladati, vykládati, vy
ložiti; veřejně vyhlásiti; b)
slibovati, připovidati, (něčím)
těýiti, (něčím) hroziti; c) sta
věti před oči, před někoho;

ukazovati, navrhovati; d) ulo
žiti, stanoviti, určití; e) řečí
vykládati, vyložiti; vypravova
ti, líčiti, oznamovati, vyjevo
vati, projevovati
puerílis, e, a) dětský, mladistvý,
chlapecký; b) dětinský, nezku
šený, nerozumný
půnió, ire, půnžvi (půniž), pivní
twm, 4., (I, 367), trestati, po

kutovati, ukládati
mstíti (se)

pokutu;

putous, putei, m., jáma; dolik;
studně; studánka
quoniam, protože, poněvadž, ježto
radius, ii, m.. a) hůl, hůlka; b)
paprsek, špice kola; 0) měřit
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ko, hůlka na kreslení; d) pa
prsek (svítících těles); sólis r.,
sluneční paprsek
referció, ire,refersi, refertum, 4.,
nacpati, namačkati; naplniti;
refertus (dónis), nacpaný (da
I'Y), Plný (dam); (I, 260)
refició, (II, 762);

feria—ionzota

vuji se; refectus, zotaviv se

renůntió,

áre, dvi, citu/m, 1., a)

podávati zpravu, hlásiti; b)
úřední zprávu podávati; c) od
říci, vypověděti; per magistrá
tum r., skrze úřad, úředně
ohlásiti, vyhlásiti
reperió, ire, repperi, Tepertum, 4.,
a) nalézti, objeviti; vypátrati;
dopíditi se; b) shledati něco
nějakým); c) dovídati se, do
čítati se; d) (něco nového) vy
nalézti, objeviti, vymysliti; sa
lútem r., nalézti záchranu; (II,
37)

rěs_ (II, 763); commútátió ré
rum, změna válečného štěstí
sawlůs,viz petó, reperió
sanció, ire, sánxí, sánctum, 4.,
a) [věc učiniti svatou, nezmě

nitelnou, nedotknutelnou]; po
světiti, slavnostně ustanovití;
lěge s., zákonem potvrditi,
ustanoviti; b) pod trestem za
kázati, zapověděti

sapió, sapere, sapívi, sapii, -—,3.,
a) míti c'hut, chutnati; voněti;
b) rozuměti, býti rozumný, mí
ti rozum; plús sapió, jsem roz

umnější

sció, scire, sciv'i (scii), scítum, 4.,
a) věděti; b) znáti, uměti, roz
uměti; (I, 367; II, 135)
sontió, sentire, sěnsž, sěnsum, 4.,
a) smysly vnímati, cítiti, poci
ťovati; b) (bolestně pocititi),
zakusiti; c) seznati, poznáva
ti; d) míniti, mysliti, míti za
to, smýšleti; e) souditi, hlaso
vati; (I, 443; II, 235)

sepelió, ire, sepelivi (sepelii), se
pultum, 4., (I, 421)
signum, (II. 764)
socius culpae, (II, 570). společ

ník viny

soleó, ěre, solitus sum, 2., (II, 789),
často konati, míti ve zvyku;
patefieri solet, bývá otevřen,

odkryt; (II, 283)
speculátor, óris, rn., slidič, vy
zvědač, zvěd

stabilió, ire, stabilivi, stabilitum,
4., upevniti
sub rádíce montis,

(I, 182. 393.

501), na úpatí hory
subvenió, irc, subvěni, subven

tum, 4., a) přijíti na pomoc,
pomoci, přispěti; b) odpomoci,

odvrátiti

succurró, ere, succurrž, succur
sum, 3., a) vzíti něco na se,
podniknouti; napadnouti, při
jiti na mysl; c) přispěchati,
přijiti na pomoc; pomoci; při
spěti (pomoci)
sůdor, óris, m., pot; námaha, na
máhavá práce, (I, 420; II, 597)
tabula, ae, f.. (I. 103). a) prkno,
deska; tabule; b) stůl penězo
měncův, stůl dražební; c) po

malované prkno, o braz, (ta
bula pieta) (viz pingere, str.

568); d) psací deska; e) zápis,
spis, listina; f) závět, poslední
vůle; smlouva; seznam, výkaz;
h) zápis, protokol; i) (plan:)
účty, účetní kniha, dlužní kni

hy

terror, óris, m.. strach, hrůza,
zděšení
tolló, ere, sustuli, sublátum, 3.,
a) zdvihati, zvedati, zdvihnou
ti, pozdvihovati; in caelum t.,
do nebe povznésti, vzíti; anco
rás t., (vy)zdvihnouti, vytáh
nouti kotvy; clámórem t.,
zdvihnouti, strhnouti křik; dáti
se do křiku;

_goo_.

b) vznášeti, povznášeti, po
vyšovati; velebiti, slaviti; c)
posilovati, těšiti;
d) bráti na sebe, k sobě; míti
na sobě; nésti, držeti;
e) zanésti, donésti; vézti, do
vézti; dopraviti;
f) odstraňovati, bráti, odklí
zeti, odnášeti, odvážeti, odní
mati; g) odstraňovati, sprovo
diti se světa, usmrtiti; h) vy
mýtiti, vyhladiti; rušiti; i) ma
řiti, zamezovati; ]) ničiti, ka
ziti;
fidem t., rušiti důvěru; fi
děs subláta est, důvěra (byla

slaviti triumf, triumfovati (dě,
ex aliquó, nad někým)
venió, ire, véni, ventum, 4., a)
přicházeti, přijíti, přibýti, (při
jeti, připlouti, přiletěti, při
stoupiti, přikročiti, přibližiti se,

dostati se a j.); b) (o vojsku:)
přitáhnouti, přitrhnouti, při

raziti;

c) dostaviti se; přiletěti; pro
niknouti, doraziti, vraziti;
d) vzcházeti, růsti, kličiti,
pučeti, dařiti se; e) vznikati;
f) ukazovati se, objevovati
se; vyskytovati se; stávati se;
g) připadnouti, dostati se,
upadnouti; in potestátem v.,
zrušena :) pominula; cónsuě
dostati se do moci;
túdó tollétur, důvěrný styk
h) přikvačiti, zastihnouti,
(bude zrušen :) pomine; rég
postihnouti, zachvátiti;
num t., odstraniti, zrušiti krá.
i) vejíti, vstoupiti; ]) dojíti,
lovství, královskou vládu;
dostoupiti (k cíli)
mars rěgem tollit, smrt be
re (: se světa sprovodí) krá věrum est, (I, 375), jest pravda
le; malós hominěs t., vyhladiti vestió, ire, vestivi (vestii), vesti

zlé lidi
trahere, (I, 306; II, 571); ad te?“

ram trahor, (jsem tažen, strho
ván :) klesám, tíhnu k zemi
tráició, tráicere, tráiěci, tráiec

tum, 3., a) přehoditi; b) pře
praviti, převésti, převézti; ali
quem flúmen t., někoho pře
praviti, převézti přes řeku; c)

protknouti, proraziti

tribůnUS. (II, 158); tribi'mus mi

litum, vojenský tribun; (tri
búni militum bylo 6 nejvyšších
důstojníků v římské legii)
trístis, e, (1, 436); (zde:) nebla
hý, bolestný, osudný
triumphus, i, m., triumf, (vítězo
slavný průvod, povolený od se
nátu vítězným vojevůdcům,
s pole Martova v Římě přes
forum do chrámu Jovova na
Kapitoliu); triumphum agere,

tum, 4., (I, 358, 421), &) šatiti,

ošatiti, odívati, oblékati; b)
pokrývati; haliti; c) (vy)zdo
bití; flóribus v., odívati květy;
vestitus, oděný; porostlý, za
rostlý; pokrytý; vyzdobený
vetus, (1,475); veterěs, veterum,
m. pl., staří (: dříve žijící)
předkové; staří spisovatelé (fi
losofové, mistři a j.)
vinció, ire, vinxi, vinctum, 4., (I,
367), (I, 418); spoutávati; ma
nibus vinctis, se spoutanýma

rukama

vípera, ae, f., zmije, had; ještěr,

drak

vítis, is, f., 3) (vinná) réva; b)
révové listí; víno; c) révová
hůl, révovka, (odznak setníků)
vitrum, i, n., sklo, křišťál
vótivus, a, um, zaslíbený, v obět
slíbený
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| Vlastní jména. (Úloha 63.—75.) |
Ágis, Ágidis, m., Ag'is, (jméno

několika králů ve Spartě z ro
du Agiovců).
Alaricus, i, m., Ala ri c h, vizi
gotský král, (naroz. kolem r.
370, zemřel r. 410 po Kr.); stal
se r. 395 králem a podnikl ta
žení do Thrakie, Makedonie a
Řecka; r. 408 vnikl do Italie,

ných z Paflagonie, do Thrákie
a odtud do sev. Italie, kde za
ložil město Patavium (Pado

vu).

Ánxur, uris, n., Anxur, starobylé
město Volsků při silnici Appio
vě, se slavným chrámem Jova
anxurského, pozdější Tarraci
na, dnešní Terrac—ina;Ánaurž,

třikráte se zmocnil Říma a vy
drancoval jej; odtud táhl do
jižní Italie a zmocnil se Sicílie.
Mrtvola jeho prý byla pohřbe
na i s poklady v řečišti Busen
ta; zajatci, kteří ho pohřbívali,
byli zavražděni, aby nikdo ne

(II, 666).
Appius, praenomen (předejmeni)
v rodě Klaudiů; Appius Clau
dius Caecus, censor r. 312 př.
Kr., zakladatel důležité vojen

zvěděl o jeho hrobě.
Alba Longa, Albae Longae, f.,

z Říma do Kapue; za císaře
Trajána byla prodloužena do
Brundisia; také založil vodo
vod, kterým byla přiváděna
voda od Gabii (město východ
ně od Říma) do Říma (aqua
Appia) ; r. 280 jako slepý sta

Alba Longa, jedno z nejstar
ších měst v Latiu; založeno
podle pověsti Aeneovým synem
Askaniem, zničeno třetím krá
lem římským Tullem Hosti
liem, který usadil obyvatele
v Římě na vrchu Caeliu; (II,
666).
Ambibarií, órum, m., Aanibario
vé, keltský národ, kdysi usedlý
v dnešní Normandii.
Anaxagorás, ae, m., Anaxagoras,
řecký filosof, matematik a
astronom z Klazomen u Smyr

ny (500—428 př. Kr.).
Anděs, Andium, f. pl., Andy, ro
diště básnika P. Vergilia Ma
rona, osada v Předalpské Gal
lii jihových. od Mantuy nad
řekou Minciem.
Antěnor, oris, m., Antenor, před—
ní z Trojanů, známý svou ra—
dou krajanům, aby se zbavili

válečných útrap vydáním He
leny; podle jedné pověsti ode
bral se v čele Venetů, vypuze

ské silnice, zvané >>viaAppia<<
nebo jen též >>Appia<<,
jež vedla

řec řečnil V senátě proti při

jetí Pyrrhovy nabidky miru;
via Appia, Appiova silnice.
Archimédés, 123,m., Archimedes,

znamenitý řecký matematik
a mechanik; byl zabit při do
bytí Syrakus r. 212 př. Kr.

Aria-dna, ae, f., (též:

Ariadné,

és), Ariadna, dcera krétského
krále Minóa a Pasifay. Když
Athéňané vyslali po třetí na
Krétu sedm jinochů a sedm
panen za obět Mínótaurovi,
Theseovi, který se účastnil té
výpravy, se podařilo za pomoci

Ariadniny zabiti Minótaura a
vyjíti z bludiště labyrintu po
moci klubka, jehož rozvinutá
nit mu ukazovala cestu zpět.
Asia, ae, f., a) Asie (díl světa);
b) Malá Asie; c) římská pro
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vincie Asie (západní polovina
dnešní Malé Asie).

Columbus, i, m., Krištof Kolum
bus, objevitel Ameriky.
Babylón, ónis, f., Babylon,
Orěta, ae, f., (též: Crěté, és),
Kreta, ostrov ve Středozemním
(hebrejsky Bábel, t. j. >>brána
moři.
boží<<), hlavní město babylon
ské říše nad řekou Eufratem,
Cynicus, a, um, kynický; přisluš
známé již od počátku 3. tisíci
ný ke kynické filosofii; Cyni
letí př. Kr.; byl dobyt Alexan
cus, i, m., kýnik, kynický filo
sof.— Zakladatelem filosofické
drem Velikým r. 331 př. Kr.
školy kynické byl Antisthenes
Bellovací, órum, m., Bellovakové,
bojovný kmen belgický, usedlý
(440—366 př. Kr.). Základem
mezi řekami Sekvanou, Isarou
jejich morálky byla myšlenka,
a Samarou.
že ctnost jest jediné dobro, jež
opravdu blaži; pak ovšem vše,
Beneventum, i, n., Beneventum,
město v Samniu východně od
co není ctnosti, jako bohatství,
krása, umění, urozenost, nád
Kapue, nyní Benevento; náleži

mezi nejstarší italská města.

Bíthýnia, ae, f., Bithynie, staro
věká krajina na sev.—záp.Malé
Asie, samostatné království od
r. 297 př. Kr. Veliký rozkvět
země byl za krále Prusia I.
Roku 75 př. Kr. Nikomédés
III. odkázal zemi Římanům.
Spor o dědictví vedl k válce
s Mithridatem.
Boeótí, Boeótií, órum, m., Bojo
tové, Bojot'ané, obyvatelé Boio
tie, krajiny ve středním Řecku
(hl. město Theby).
Brundisium, ii, n., Brundisium,
přístavní město v Kalábrii,
z něhož se Římané obyčejně
plavili do Řecka, nyní Brin
disi; město jest prastarého pů
vodu; bývalo důležitou řeckou
osadou. Římané opanovali je
kol r. 270 př. Kr. Bylo koneč
nou stanicí Appiovy silnice;
(II, 662).
Clítus, %,m., Kleitos, velitel krá

lovské jízdy Alexandra Veli
kého a jeho dobrý přítel; byl
.od Alexandra proboden při
hostině v Marakandě v prud
kém výstupu, kdy Kleitos ká
ral královu zálibu v perských
obyčejích (r. 328 př. Kr.).

hera a luxus, zkrátka vedlejší
statky, jest věcí lhostejnou,
které netřeba dbáti. Stoupen
cem této filosofické školy byl
též Diogenes.

cyrus,

%, m., Cyrus;

(řecky:)

Kýros (čti: Kýros); (staro
persky:) Kuruš; jméno něko
lika perských panovníků z ro—

du Hakhamaniš (:

Achaime

nova). Z nich nejznámější
jsou: Kýros zvaný Starší„ za
kladatel perské říše, syn Kam
bysa I., který porazil medské
ho krále Astyaga r. 550 př. Kr.
a zmocnil se jeho říše; poté
porazil lydského krále Kroisa
(r. 546) a babylonského krále
Nabonéda; pádem Babylonu
r. 538 připadla mu celá říše
i s foiniokým pobřežím; zahy
nul v bojích (snad s Massa
gety)

r. 529. ——Kýros zvaný

Mladší, syn Dareia II., jehož

tažení proti staršímu bratrovi
Artaxerxovi popsal Xenofon
ve svém spise »Anabasis<<,padl
u Kunax r. 401 př. Kr.
Dardanus, i, m., D a r (1a n o s,

syn Zevův a Elektřin, praotec
královského rodu trojského
Priamovců; Dardam'a. byl kraj
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v maloasijské Troadě nazvaný
podle Dardana.
Děmarátus. 5, m., Demaratos,
Řek, Korinťan, podle pověsti
otec římského krále Tarquinia
Staršího; z Korinta prý uprchl
do Tarkvinií, městečka v jižní
Etrurií v Italii.
Diána, ae, f., (starolat. Díána),
Diana, staroitalská přírodní
bohyně nebes a luny, dcera Jo
vova a Latonina, sestra Apol
lonova, velmi záhy ztotožněna
s řeckou bohyní Artemidou;
řecká bohyně Artemis byla bo
hyně měsíce, dárkyně světla,
patronka rolnictví, dárkyně
úrody, vládkyně přírody a zví
řectva, ochránkyně žen, zejmé

dy, jejž počal stavěti kolem r.
660 př. Kr. Chersifron z Krety
&.jehož stavba byla dokončena
asi r. 470 př. Kr., náležel k nej
větším stavbám toho druhu
(měl podobu obdélníka 120 m
X 70 m, byl o 128 sloupech vy
sokých 20 m). V noci na den
21. července roku 365 př. Kr.,
tu noc, kdy se narodil Ale
xander Veliký, byl chrám za

pálen Herostratem. Alexander
Veliký dal chrám obnoviti. ——

Herostratos byl Efesan, který
chtěl zachovati své jméno na
věky a proto zapálil Artemidin
chrám v Efesu.

Ěpírus, 5, f., Epeiros,

Epi

rus, krajina v severním sta

rověkém Řecku, západně od
Thessalie.
Artemis efeská, jež byla zobra Eretria, ae, f., Eretrie, důležité
obchodní starověké město na
zována jako symbol mateřství
a přírodní plodností.
ostrově Euboii (u východního
břehu Attiky a Boíotie); (II,
Dionýsius, ii, m., (1. 320). a) Dio—
662).
nysius Starší, vládce nad Sy
rakusami a částí Sicílie (405 Eteoclěs, is, m., Eteokles, syn
Oidipův & Iokastin, bratr Po
—367 př. Kr.); od dějepisců
lyneikův a Antigonin. Za spo
byl vylíčen jako typ absolutis
tického tyrana; kolovalo o něm
ru o vládu nad Thebami po
otcově smrti vypudil bratra
mnoho anekdot. — b) Nástup—
Polyneika, který se však vrá
cem ve vládě byl jeho syn Dio
nysius Mladší, známý svými
til v čele výpravy »sedmi proti
styky s řeckým filosofem Pla
Thebám<<,a zabiv v boji Eteo
klea, sám také padl jeho rukou.
tonem; Timoleon osvobodil Sy
Eteokles jako obránce vlasti
rakusy od jeho nadvlády r. 343.
byl čestně pohřben; mrtvola
Ecbatana, órum, n., Ekbatana,
(Ašbatana ), starověké hlavní
Polyneikova jako zrádce vlasti
město Medie; r. 330 zmocnil se
byla pohozena. Proti zákazu
vládce Kreonta sestra Anti
ho Alexander Veliký.
gone pohřbila Polyneika; za to
Ephesius, Ephesia, Ephesium,
byla za živa uzavřena v hrob
efeský; Ephesus, 5, f., (I, 184),
Efesus, Efesos, ionské obchod
ce, kdež zahynula sebevraždou.
ní středisko na západním po— Formiae, drum, f., Formie, po
břeží Malé Asie blízko ústí
břežní město v kraji Aurunků
řeky Kaystru, pověstné slav—
v Latin při silnici Appiově;
dnešní Formia; ve starověku
nou svatyní bohyně Artemidy
četní Římané měli tu svá letní
(Artemision) ; chrám Artemi
na rodiček. ——
Čistě asijského

rázu byla Diána Ephesia :
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sídla;

Formiánum, %,n..

(lze

doplniti; praedium :: statek,
dvorec), (česky lze přeložitiz)

Formiánum,

(t. j. čikoli

statek a letohrádek ve For
miich, na př. letohrádek Mar
ka Tullia Cicerona ve For

lius Maro. Řeka Pád rozdělo
vala Přední či Předalpskou
Galli ve dvě části, v Gallii před
Pádem (Gallia Cispadána) a
Gallii za Pádem (Gallia Tráns
padána).<<
Gála, ae, f., Gaza, město v Pa—

děn r. 43 př. Kr. ve věku 63

lestině.
Gordium, ii, n., Gordium, město
ve Frygii v Malé Asii u řeky

Gallia citerior, též zvaná Gallia
Cisalpína, Přední Gallie, Před

Gothí, órum, m., Gotové, ger

miích, kdež Cicero byl zavraž

let).

alpská Gallie; (II, 70). ——
»Gal

lové (Keltové) bývali národ
mocný a výbojný. Jednotlivé
jejich kmeny přešly již v 6.
století př. Kr. přes Alpy a za
braly znenáhla celou úrodnou
nížinu pádskou po obou bře
zích řeky. Na dalším výbojném
postupu do Etrurie střetli se
s Římany. Veliké zástupy gall
ské porazily r. 382 římské voj
sko nad říčkou Allii &vypálily
dokonce sám Řím. I za dalších
dob italští Gallové vystupovali
proti Římu nepřátelsky. Ko
nečně krátce před druhou pun
skou válkou kolem r. 222 Ři
mané si podrobili s e v e r n í

Italii

a proměniliji v pro

vincii, ale jméno Gallia Cisal
pina (nebo citerior) jí zůstalo.

Po vítězství nad Puny si Ří
mané připoutali gallskou zemi
ještě těsněji, zakládajíce tam
vojenské pevnosti a osady.
Tím se celá krajina rychle ro
manisovala. Stala se tak po
kojnou provincií, že se jí ří
kalo togáta; byla zemi občan
skou, ne vojenskou. Již v prv
ním století př. Kr. několik
předních spisovatelů římských
se narodilo v severní Italii;
byli to: dějepisci Cornelius Ne
pos, Titus Livius, básníci C.
Valerius Catullus & P. Vergi

Sangaria.

mánský národ, jehož prvotní
domovinou byla nejspíše Skan
dinavie, odkud se přestěhovali
asi již ve 4. stol. př. Kr. do
poříčí Visly. Ve 3. stol. po Kr.

podnikali loupežné nájezdy do

římské říše.
Gracchus, ?, m., Grakchus,

(při

jmení některých členů rodu
Semproniů); nejslavnější z
Grakchů byli: Tiberius Sem
prónius Gracchus, konsul r. 177
př. Kr., zet' staršího Scipiona;
Tiberius Se'rrupróniusGracchus,
syn předcházejícího a Kome
lie, dcery staršího Scipiona

Afrického, tribun lidu, zavraž

děn r. 133 př. Kr., když před

tím prosadil přijetí zákona,
aby nikdo nesměl užívati ze
státních pozemků více než 500
jiter a po dalších 250 jitrech
pro dva dospělé syny, zbytek
pak aby byl rozdělen jako ne
zcizitelný majetek chudým ob
čanům za roční poplatek; jeho
bratr Gáius Sempró'nius Grac
chus, (dal se zabiti od svého
otroka r. 121 př. Kr.).
Hadrůmětum, (Adrůmětum) , i,
n., Hadrumetum, přímořské
město v Africe, jižně od Kar

taga.

Hasdrubal, alás, m., Hasdrubal,

(jméno několika kartagin
ských vojevůdců; a) zet' Ha
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milkarův, vrchní velitel karta
g'inského vojska v Hispanii po
Hamilkarově smrti r. 229; za
ložil město Carthago Nova;
zavražděn r. 221 př. Kr.; b)

bratr Hannibalův, syn Hamil
karův, vrchní velitel kartagin
ského vojska v Hispanii ve 2.
punské válce; r. 211 porazil
oba Scipiony, r. 209 byl pora
žen u Baekul; r. 208 opustil
Hispanii, aby přispěl bratrovi
Hannibalovi v Italii; byl r. 207

Latina urbs, (I, 141), laUJ'Ské.la

tinské město; Latium, (I, 501).
Lernaeus, a, wm, lernský; Lerna
slulo město (též řeka a jezero)
v Řecku jižně od Argu, kde
podle pověsti Herakles zabil
mnohohlavou vodní saň (hydra

Larnaca, lernská saň).

Liscus, %,m., Liskus, haedujský

vergobret (nejvyšší úředník).
Maecěnás, Maecěnátis, m., rodo

vé jméno etrurského původu;
nejznámější z tohoto rodu byl
Gáius Cilnius Maecěnás, řím
nad řekou Metaurem Římany
poražen a zabit.
ský rytíř, přítel císaře Augus
ta, příznivec básníků Publia
l-Iílótae, Hělčtae, drum, m., heilo—
Vergilia Marona a Quinta Ho
tové, (zotročení potomci pů
vodních obyvatel Lakoniky na
ratia Flakka; pro jeho štědrou
Peloponnesu, pokořených při
přízeň se jeho jméno stalo vý
razem pro mecenáše.
stěhovalými Dory; pánům pů
dy, na niž pracovali, odváděli Mantua, ae, f., Mantua, město
určité dávky, ale nebyli jejich
v Gallii zapádské u řeky Min
cia; nedaleko Mantuy byly
soukromými otroky, nýbrž pa—
třili státu).
Andy, (Anděs), rodiště básni
ka Publia Vergilia Marona.
lásón, onis, m., (I, 23), Iason,
syn Aisonův, vůdce výpravy Massilia, ae, f., Massilie, (dnešní
Marseille), obchodní město na
Argonautů; chotí jeho byla
Medeia.
břehu Gallie Narbonské (Gal
lria Narbóněnsis), foinická to
lthaca, ae, f., (též Ithacě, és),
Ithaka, ostrov v Ionském moři,
původně osada; požívala samo
podle Homéra vlast Ulixova
statnosti až do r. 49 př. Kr.
(Odysseova); Odysseus, syn Mausólěum, Mausólěí, n., Mauso
Laěrtův, vládl na Ithace s cho
leum, (Maussóleion), nádherná
hrobka, kterou královna Arte
tí Penelopou.
misia postavila svému manže
Iuppiter Capitólínus. Jupiter ka
lovi, králi karskému Maussó
pitolský; (na Kapitoliu v Ři
lovi (zemřel kolem r. 350 př.
mě, a to na jižní homoli, byl
Kr.), v Halikarnassu v Malé
proslavený chrám »templum
Asii; spodní stavba měla objem
Iovis Optimí Máximíx; zde by
129 m, výška hrobky činila 44
la J ovova socha, a to až do po
m: (jméno krále v lat.:) Mau
žáru chrámu za Sully hliněná,
sólws, i, m.
po přestavbě chrámu ze zlata
a slonové kosti (zhotovena po Měděa, Měděae, f., Medeia, dcera
kolchidského krále Aieta, choť
dle známé sochy Zeva olym
Iasonova.
pijského).
Miló, ónis, m., Titus Annius Milo
Iuppiter Olympicus, Jupiter
Papinianus, zet' Sullův, přítel
(Zeus) olympijský (viz Olym—
Ciceronův, nepřítel Klodiův;
m'a).

—806—

r. 52 př. Kr. setkal se Milo
s Klodiem na Appiově silnicí
nedaleko Bovill. V boji, k ně
muž došlo mezi jejich druži
nami, byl Klodius zabit. Milo
byl obžalován z vraždy a byv
odsouzen, ač byl hájen Mar
kem Tullíem Cíceronem, ode
šel do vyhnanství do Massilie.
(Ciceronova

řeč >>Pro Milone<<

se zachovala, ale v přepraco
vané podobě.)
Mínós, Minóis, m., král na Krétě,
zbudovatel labyrintu.
Mínótaurus, i, m., Mínótaurus,
netvor, zpola býk, zpola člo
věk; Minós zavřel Mínótaura
v labyrintě a živil jej athén
skými mládenci a pannami,
dokud Mínótaura nezahubil
Theseus.
Mutina, ae, f., Mutina, (dnešní
Modena), město v Gallií před
pádské v severní Italii.
Nóla, ae, f., Nola, město v Kam
paníi severovýchodně od Nea
pole.
Olympia, ae, f., Olympia, posvát—

ný okrsek (nikoli město) na
Peloponnesu v Elídě na pra
vém břehu řeky Alfeía, dějiště
olympijských her. Z chrámů
olympijských byl nejvýznač
nější chrám Zevův, pro nějž
vytvořil Feidias slavnou sochu
Zeva olympijského ze zlata a
slonoviny.
Olympias. a, um, olympijský;
(víz Olympia); též Olympicus,
a, wm.

Pěnolopa, ae, f., (též Pěnelopě,

és), Penelope (Penelopa), man
želka Ulixova (Odysseova) .
Phaěthón, Phaé'thontis, m., (*
Fa—e-thón), Faethon, syn boha
Helia a Klymeny, dcery Okea
na a Tethydy, v bájí pověstný
svou nešťastnou jízdou na slu

nečním voze, při níž zapálil
zemi a sám byl Jovovým bles
kem usmrcen.
Phamacěs, is, m., Famakes, jmé

no několika pontských králů;
jeden z nich byl syn Mithrida
-tův, jenž byl poražen Gaiem
Juliem Caesarem u Zely r. 47
př. Kr. Vítězství ohlásil Caesar
do Říma známým >>vění,vidi,

víck.

Filíppides,
skladatel komedií.
Philoctětěs, ae, m., (též Philoc
těta, ae), Filoktetes, v řeckém
mythu účastník trojské války,
slavný lučištník. Byl na ostro
vě Tenedu uštknut hadem;
protože nářkem rušil bohosluž
bu, byl zanechán na ostrově
Lemnu. Když byl přiveden za
se do řeckého tábora před Tro
jou, byl vyléčen Machaonem a
v souboji usmrtil Parída.
Phoebus, i, m., Foibos (: světlý).
přijmení boha Apollína jako
boha slunce.
Poeni, (II, 105); Pům'cus, Půni
Philippiděs, is, m..

cena, a, um, punský (: karta

g'inský): Púnicánus, a, um,

punský (: dle punského způ
sobu); castra Poenórum, pun
ský tábor.

Polycratěs, is, m., Polykrates,
samovládce (tyran) na ostro
vě Samu (v 2. polovině 6. sto
leti), přítel egyptského krále
Amasía. Byl pověstný svým
štěstím. Zahynul v Magnesii
byv umučen lydským satrapou
Oroítem.
Polynícěs,

53, m.,

Polyneikes,

bratr Eteokleův a Antigonin,

syn Oidipův; (viz Eteoclěs).
Polyphěmus, i, m., Polyfemos, syn
boha Poseidona. jeden z Ky
klopů, známý z báje o Odys—
seoví.
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Pompoii, Pompěi, órum, m. Pom
peje, město v Kampanii, jiho
východně od Neapole, na úpatí
Vesuvu; bylo 24. až 26. srpna
r. 79 po Kr. zasypáno deštěm

kamení a popelu při tehdejším
výbuchu Vesuvu. S vykopáv
kami města se začalo již na
počátku 18. století.
Pontus, i, m., a) Černé moře,
(Pontus caninus); b) pobřeží
Černého moře; 0) Pontos, kra
jina v Malé Asii na jižním po
břeži Černého moře mezi Pa
flagom'i a Armenií; velmi se tu
proslavili králové Mithradates
VI., Farnakes a j.
Prométheus, Prométhei, m., Pro
metheus, jeden z Titánů, syn
Iapetův a Klymenin, otec Deu
kalionův; když ukradl na
Olympu oheň, byl za trest při
poután k sloupu a orel mu
každodenně vyžiral játra, kte
rá mu přes noc stále dorůstala.
Těchto muk ho zbavil Hera
kles.
Proserpina, (Próserpina), ae, f.,
Proserpina, Persefoné, dcera
Zevova a bohyně Démétry,
choť boha Plutona, vládce v
podsvětí. Její kult byl zaveden
do Říma r. 249 př. Kr.
Průsiás, (Průsia). Průsiae, m..
Prusias, (jméno králů Bithy
niel: z nich Prusias I. vládl
asi r. 225—asi 183 po Kr.; jeho
nástupcem byl Prusias II.
(185—148), který přijal Han
nibala na jeho útěku z vlasti.
Když Prusias chtěl na rozkaz
vydati Hannibala Římanům,
Hannibal spáchal sebevraždu.
Prusias byl zabit vlastním sy
nem.
Quinctius, jméno římského rodu;
z toho rodu byl Cincinnátus

(II, 73) a Titus Quinctius Flá
mininus, vítěz r. 197 u Kyno

skefal nad makedonským krá
lem Filipem V., (který vládl
r. 220—179 př. Kr.).
Rhodius, Rhodia, Rhodium, rhod
ský; na ostrově Rhodu (I, 184)
byl známý div světa, colossus
Rhodius.
Sabini, órum, m., Sabinové, staro
italský kmen, až do římské
doby císařské pověstný svou
otužilostí, statečností & mrav
ní zachovalostí. V historické
době se jejich území prostíralo
mezi řekami Anienem, Tibe
rem &Narem; význačná sabin
ská města byla Amiternum,
Cures, Nursia, Reate. 0 čas

ných stycích Sabinů s Římany

svědčí římská pověst o únosu
Sabinek. Rody Klaudiů, Cor
neliů, Valeriů, Porciů a j. byly
i později pokládány za sabin—
ské.
Sabinus, a, um, sabinský
Semiramis, idis, f., (akus. -in),

Semiramis, mythická královna
asyrská, dcera bohyně Der
ketó, choť krále Nina, po jehož
smrti vládla samostatně. Roz
šířila říši četnými

výboji

&

provedla hojné stavby (nejpro
slulejší byly visuté zahrady,
čítané k sedmi divům světa).
——Podkladem

pověsti o Semi

ramidě byla asyrská královna
Sammurammat, manželka Ša
mšiada II., jenž vládl r. 809——

806 př. Kr., která si dobyla na
asyrském dvoře velikého vlivu.
Sicilia, ae, f., Sicilie, ostrov v
Středozemním moři, od Italie
oddělený Messinskou úžinou.
Sól, Sólis, m., Sol, italský bůh
slunce, ztotožněn s řeckým bo
hem Héliem; v řeckém báje
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slovi Hélios, syn Hyperionův,
byl bůh slunce.
Slilichó, óm's, m., Flavius Stili
cho, (kol r. 400 po Kr.), řím
ský vojevůdce, původně Van
dal; r. 397 bojoval s gotským
Alarichem; r. 408 byl zavraž
děn v Ravenně.
Sůsa, órum, n., Susa (Susy). Ve
starověku hlavní město Elámu
(země mezi levým břehem dol
ního Tigridu, Perským zálivem
a jihozápadním sklonem iran
ské vysočiny).
Tarquinií, Tarquiniórum, m. plur.,
Tarkvinie, město v jižní Etru
rii v Italii, (dnešní Corneto).
Teánum, i, n., jméno dvou ital
ských měst; Teánum Apulum,
město v severní Apulii nad ře
kou Frentonem; Teánum Sidi
cinum, město v severní Kam
panii, (dnešní Teano); Teanum
apulské, sidicinské).
Tělemachus, %, m., Telemachos,

syn Ulixa (Odyssea), krále
ostrova Ithaky, a jeho choti
Penelopy.
Thermopylae, (II, 54); in Thermo
pylis, v Thermopylách.
Thěsous, gen. Thěsei, Thěseos,
akus. Thěsea, vok. Thěseu, m.,

Tomi, Tomórum, m. pl., též: To
mis, Tomidis, f., Tomy, město

na západním pobřeží Černého
moře, kde žil básník Publius
Ovidius Naso ve vyhnanství.
Iacus Trawmennus (Trasimen
nus), (Trasuměnus, Trasimč
mas), Trasimenské jezero ve
východní Etrurii blíže Perusie;
u něho Hannibal zvítězil nad
Gaiem Flaminiem r. 217 př.
Kr.; (dnes Lago dz' Perugia).
Trebia, ae, f., Trebia, přítok řeky
Padu na pravém břehu neda
leko Placentie; Hannibal do
byl tu vítězství r. 218 př. Kr.
Troezěn, Troezěnis, (akus. Troe
zěna), f., Troizen(a), přímoř
ské město na Peloponnesu na
poloostrově argolském, sídlo
Pitthea, děda Theseova; (II,
666).
Tusculum, i, n., Tuskulum, město
V Latiu jihových. od Říma,
(dnešní Frascati), proslulé Ci
ceronovým letohrádkem (nyni
villa Tusculana neb Rufinella),
jenž zvolen za jeviště jeho
Tuskulských hovorů: odtud
>>tuskulum<< značí

též

tiché,

spokojené zátiší, vhodné pro
duševní práci.
Věiěns, Véientis, m., Vejan, Vej
ský, obyvatel města Vejí; Veje

Theseus, athénský král a ná.
rodní hrdina, syn krále Aigea
(Věii, Věž, Věžórum, m.) byly
a jeho choti Aithry; s pomocí
staré etruské město severozáp.
Ariadninou zabil na Krétě Mí
od Říma nad říčkou Kreme
nótaura.
rou; dobyl jich r. 396 př. Kr.
Kamillus.
Thrasyllus, i, m., Thrasyllos,
athénský spoluvojevůdce 5 Al Vergilius, jméno římského rodu;
kibiadem a Thrasybulem.
P( ublius) Vergilius Maró, (ge
nit. Publiž Vergilii Marónis),
Tibur, Tíburis, n., Tibur, staré
město v Latiu nad řekou Anie
slavný epický básník římský,
narozen r. 70 př. Kr. v Andech,
nem, 25 km na sev.-vých. od
zemřel r. 19. př. Kr. v Brun
Říma; ve starověku vyhledá—
disiu; složil básně: Bůcolica,
váno za letní sídlo (dnešní
Tivoli); Tíburi, (II, 666).
Geórgica, Aeneis.
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oo. HODINA.
voló, velle, volui, chtiti,
nóló, nólle, nólui, nechtíti,
mňló, málle, málui, raději chtíti.
Ind. pres. :

Sg. 1. voló,
2. vis,

nóló,
nón vis,

Konj. pres. :

máló,
mávís,

velim,
velís,

nólim,
nólis,

málim,
málís,

3. vult,
nón vult, mávult,
velit,
nólit,
'málit,
Pl. 1. volumus, nólumus,
málumus, velimus, nólímus, málímus,
2. vultis,
nón vultis, mávultis, velítis,
nólítis, :málítis,
3. volunt; nólunt;
málunt;
velint;
nólivnt; , málint;
chci,
nechci,
raději
ať chci, ať
lať raději
chceš,
nechceš,
[chci,
atd.
nechci, i chci,
atd.
atd.
| atd.
atd.
atd.
Indik. impf.: >>volěbam,chtěl jsem, nólěbam, nechtěl jsem, málěbam,
raději jsem chtěl<<se časuje podle vzoru III. konjugace
>>carpébam<< (I, 307).

Indik. fut. I.: >>volam,volěs, volet, atd.<<, (budu chtiti, atd.),
>>nólam,nólés, nólet, atd.<<, (nebudu chtiti, atd.),
>>má|am,málěs, málet, atd.<<, (raději budu chtiti, atd.)
se časuje podle vzoru III. konjugace >>carpam<<(I, 308).
Konj. imp/. :

Sg. 1
2.
3.
Pl 1.
2.
3.

vellem, 'nóllem,
vellěs,
lnóněs,
vellet,
\nóllet,
vellěmus„nó|lěmus,
vellětis, ;nónětis,
vellent; nóllent;
chtěl,-a, nechtěl,-a,
-0 bych —0bych,

atd.

atd.

Imperativ I. :

Mállem,
mállěs,
mállet,
mállěmus,
ímállětis,
mállent;
raději bych
chtěl,-a,-o,

atd.

ŽŠ. Š.n2|[!1"leChtÍí]t!ět '
' ' """te' “90 3 e'
Imperativ 11..
Sg. 2“B'nř'Ítf-f! neChtěJŽĚ
P 1— 3-"9"t0tf1 “eChtěJtež!
“'$-"OWN“
Infin. prés.:
velle; nólle; málle;

chtíti; nechtíti; raději chtiti.

Présentního participia se neužívá; tvaru >>volěns,volentis<<se užívá
v platnosti jednovýchodného adjektiva ve významu: >>svolný,povolný,
poddajný; rad; laskavý; příznivý, milostivý; po chuti, milý<<.
Imperativů

>>nólí<<,
>>nólíte<<
se užívá k vytvoření záporného

rativu sloves (II, 134), na př.:
nólí Iaudáre! _ (nechtěj chváliti) :. n e c h v al !
nólíte Iaudáre! : (nechtějte chváliti) : n e c h v a 1t e !
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impe

Stažené tvary:
sis (vznikl ze »si vis—<<,
»jestliže chceš<<) : libo-li (tobě);
sultis (vznikl ze »si vultis<<, >>jest1ižechcete<<) : libo—li(vám).

Perfektní kmen: vola-, nóIu-, mála-.
Akt. ind. perf.: volní, voluisti, voluit; voluimus, voluistis, voluěrunt;
nólui, nóluistž, atd.; málui, máluisti, atd.
Akt. ind. plqupf.: volueram, voluerás, atd. (II, 31); nólueram, nó
luerás, atd.; málueram, máluerás, atd.
Akt. ind. fut. II.: volueró, value—Tis,atd. (II, 58); nólueró, nóluev'is,

atd.; málueró, málueržs, atd.
Akt. konj. perf.: voluerim, nóluerim, máluerim, atd. (II, 213).
Akt. konj. plqupf.: voluissem, nóluissem, máluissem, atd. (II, 222).
Akt. inf. perf.: voluisse, nóluisse, máluisse, (II, 387).
Poznámka:

Tvar

>>nóló<<je složen

Tvar

>>má|ó<<vznikl

z >>ne-voló<<.——

stažením

z >>magis-voló, má-voló<<.

quídam, quaedam, quoddam. |

Substantivní zájmeno:
qu-ídam, quiddam, kdosi, cosi.

Adjektivní zájmeno:
quždam, quaedam, quoddam,
kterýsi, kterási, kterési,
jakýsi, jakási, jakési.
Skloňujte!
N.
G.
D.
Ak.

v.

Singular.
quidam, quaedam, quoddam
cuiusdam, cuiusdam, cuiusdam
cuidam, cuidam, cuidam
quendam, quandam, quoddam

__

—

_

Abl.quódam, quádam, quódam
Plural.
N. quidam, quaedam, quaedam
G. quórundam, quámndam, quórundam
D. quibusdam, quibusdam, quibusdam
Ak. quósdam, quásdam, quaedam
V.

——

——

—

Abl.quibusdam, quibusdam, quibusdam
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Z uvedeného skloně
ní pozorujete, že se
neurčité zájmeno qui
dam, quaedam, quod—

dam skloňuje tím způ
sobem, že se skloňuje
pouze první jeho část
(qui-, quae-, quod-)
stejně jako tázací ne
bo vztažné zájmeno,
při čemž se v akus.
sing. muž. a žen. rodu
a v gen. plurálu sou
hláska

>>-m-<<měni V

>>-n-<< (misto
>>quem
dam<< jest >>quendam<<,

místo >>quamdam<<jest
>>quandam<<,
misto
>>quórumdam<<,

rumdam<<
rundam<<,
dam<<).

>>quá

jest >>quó
>>quárun

| 76.

úloha. —Přeložte do češtiny!— (Vizstr. 813!)

1. Hortor et hortábor tě, ut nós adiuvěs; hortábámur tě,
ut nós adiuvárěs. — 2. Cůr mě nón hortátus es? — 3. Si mě
hortátus essěs, tě adiůvissem. — 4. Cum mě hortárěris, tě
adiuvábam. — 5. Si amicum hortáberis, tě adiuvábit. — 6.
Si amicum hortátus eris, tě adiuvábit. — 7. Scitóte mě
amicós nostrós hortátum esse. — 8. Sció amicós nostrós
mě hortátůrós esse. — 9. Imžtáre in hominibus tantum ea,
quae bona et pulchra sunt, aspernáre ea, quae děformia et
mala sunt. — 10. Stultitiá glórz'árž turpe est. — 11. Mors
multós hominěs nón opinantěs opprimit. — 12. Imperator
militěs suós cohortátus proelium commisit. — 13. Hanni
balem insidiás Rómánórum effugere frůstrá cónátum ve
něnum sůmpsisse lěgimus. — 14. Tótius ferě Galliae lěgáti
ad Caesarem convěněrunt grátulátum. ——
15. Dei opera contemplantěs cónfitěbžmžni Dei po-tentiam
et sapientiam magnam esse. — 16. Caesar Haeduis, quod
dě populó Rómánó bene meritž erant, auxil'ium contra Hel
gětiós pollžcz'tusest. — 17. Domine, mžserěre nostri! — 18.
Usipetěs et Tenctěri, qui suás sěděs a Suěbis tuéri nón po
tuerant, aliěnas sěděs occupáre veritž nón sunt. — 19. Me
dici omnibus morbis meděri nón possunt. — 20. Meis
pedibus meděre, medice! — 21. Hoc sponděbitis ac pol
lz'cěbimžni. — 22. Niobé Apollinem, postquam trědecim
liberis earn orbávit, permověre cónáta est, ut sui miserěrě
tur. — 23. Reus culpam liberrimě cónfessus est. — 24.
Catilina iis, quós corrumpere studěbat, maria et montěs
pollicitus est. —
25. Dux questus est multós pró patria fortius loqui quam
pugnáre. — 26. Rhodii dialectó Dóricá útěbantur. — 27.
Concordia parvae rěs crěscunt, discordiá etiam maximae
rěs dilápsae sunt. — 28. Aliórum miseriti estis, ut ipsi
misericordiam cónsequerěmini; cum aliórum miseriti essě
tis, ipsi misericordiam cónsecútž estis. — 29. Antiqui rěrum
scriptórěs narrant septem Persárum principes inter sě
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pactós esse, ut diě statůta omněs ante rěgiam prímó máne
equós pródůcerent. — 30. Oblívíscere iniůriárum, quibus
affectus es, něvě ulcžscere inimicós! —
31. Důram paupertátem patě discant puerí! — 32. Cýrus
moržěns mult'a dě immortálitáte animi disputávit: — 33.
Ariovistus his ferě verbís glóržábátur: »Němó měcum sine
sua perniciě congrediětur; si Caesar cupit, congrediátur!<<
— 34. Caesar cum tribus legiónibus ě castrís profectus pri
ma lůce Helvětiós aggressus est. — 35. Epaminóndás
apud Mantiněam mortuus est. —
36. Hěrodotus, qui multás terrás ěměnsus erat, multás
quidem rěs pródigiósás narrávit, sed eás nón ipse ěmentitus
est, sed alií, ex quibus audíverat. ——
37. Turpe adůlátórum
genus Nerónis auribus cotidiě blandiěbátur. — 38. Octá
viánus et Antónius imperium orbis terrárum inter sě
partitž sunt. — 39. Si hostěs statim adorti erimus, victórěs
erimus. — 40. Nólí haběre pró amicó eum1 cuius fidem in
rěbus adversís nón expertus es. —
41. Aristotelés philos0phus omněs scientiás temporis sui
amplexus est. — 42. Aeneas cum Tróiá discessisset, multa
perícul-a perpessus in Italiam věnit. — 43. Laus nova nisi
orerětur, etiam vetus ěváněsceret. — 44. Alexandri vix
flůmen žngressž artůs subitó horróre rigěre coepěrunt. —
45. Utinam multa audívissětis, sed pauca locútž essětis! —
46. Náscuntur rosae inter spínás. — 47. Dumnorígí
Haeduó Orgetoríx persuásit, ut imperió tótíus Galliae
potžrětur. — 48. Sól oritúrus in terram lůcem effundit,
priusquam ipsum cónspicimus. —
L7ó.

ůthB.

_—___—_
_Vypracování. — (Viz str. 812!)

1. Vybízim tě a budu (tě) vybizeti, abys nám (v lat. akus.) po
mohl (konj. měs.); vybízeli jsme tě, abys nám pomohl (konj. impf.).
— 2, Proč jsi mne nepobídl (nepovzbudil) ? — 3. Kdybys byl mne
vybídl (konj. plqupf.), byl bych ti pomohl (iuváre, konj. plqupf.). —
4. Když jsi mne vybízel (konj. impf.), pomáhal jsem ti. — 5. Budeš-li
přítele vybizeti (fut. I.), bude ti pomáhati. ——
6. Vybidneš—li přítele
(ind. fut. II.), pomůže ti. --—1. Vězte, že jsem povzbudil (inf. perf.)
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naše přátele. ——
8. Vím, že naši přátelé mne povzbudí (akt. inf. int.).

— o. Napodobuj (imperat) toliko to na lidech, co jest dobré a krás
né, zavrhuj to, co jest hnusné & špatné. — 10. Jest hanba vychlou
batí se hloupostí. — 11. Smrt překvapuje mnoho lidí netušících
(: aniž_to tuší) (opinári, partic. prés.). — 12. Vojevůdce, povzbudiv
(cohortári, perf. partie.) své vojiny, svedl (committere) bitvu. — 13.
Četli jsme, že Hannibal, marně se pokusiv (cónári, perf. partie.)
uniknouti úkladům Římanů, požil (súmere) jedu (: otrávil se). —
14. Vyslanci skoro celé Gallie se sešli k Caesarovi blahopřát (gratu
lári, supin.). —
15. Pozorujíce (contemplári, prés. partic.) díla boží doznáte (cón
fitéri), že boží moc & moudrost jest veliká. ——
16. Caesar slíbil (palli

céri) Haeduům pomoc proti Helvetiům, protože se (byli) zasloužili
(sí zjednali zásluhy) (bene merěri, ind. plqupf.) o římský národ (dě
s abl.). — 11. Pane, smíluj se (miserěri, imper.) nad námi (v lat.
gen. zájm. >>nós<<)!
— 18. Usipetové

a Tenkterové,

kteří nemohli

(posse, ind. plqupf.) uhájiti (tuěrí) svá sídla proti Svebům, neostý
chali se (verěri, ind. pf.) obsaditi cizí sídla. — 19. Lékaři nemohou
(vy)léčiti (meděrž) všechny nemoci (v lat. dativ). — 20. Leč mé
nohy, lékaři! — 21. Toto slavně slíbíte a připovíte (pollicěri). — 22.
Niobe se pokusila (cónári) přiměti Apollina, když ji zbavil třinácti
dítek, aby se nad ní (genů.) smiloval. —.23, Obžalovaný zcela nepo
krytě se přiznal (confitěrí) k víně (akus.). ——
24. Katilina těm, které
usiloval svésti, slíbil (pollicěri) [moře a hory :] >>horydoly<<.—
25. Vůdce si stěžoval (querž, ind. pí.), že mnozí za vlast rázněji
mluvi (loqui) než bojují. -—26. Rhodští mluvili (: užívali, úti) dor
ského nářečí (v lat. abl.). — 21. Svornosti malé obce (státy) rostou,
nesvorností i největší obce (státy) se rozpadly (dilábž). — 28. Nad

jinými (v lat. gen.) jste se smilovali (miseréri), abyste sami dosáhli
(cónsequi) slitování; když jste se smilovali (konj. plqupf.) nad ji
nými, sami jste dosáhli (ind. pf.) slitování (v lat. akus.). — 29. Staří
dějepisci vypravují, že se sedm perských náčelníků (knížat) vespolek
smluvilo (pacísci), aby všichni v ustanovený den na úsvitě vyvedli
koně před královský palác. — 30. Zapomeň (oblivíscí) (imper.) křivd
(genů.), kterými jsi byl postižen (: které jsi zakusil), a nemsti se
(ulcisci, imper.) nepřátelům (akus.)! —
31. Nechť se hoši učí snášeti (patior) trudnou chudobu! — 32.
Kyros umiraje (mom'or) promlouval mnoho o nesmrtelnosti duše. —
33. Ariovistus se vychloubal asi těmito slovy: »Nikdo se se mnou ne
utká (nepodstoupí boj) (congredim) bez své záhuby; přeje-li si
Caesar, nechť se utká (nechť podstoupí boj) !<<_—34. Caesar vytáh

nuv (proficíscor, perf. partic.) za svítání s třemi legiemi z tábora
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udeřil (aggredior aliquam) na Helvetie. — 35. Epameinondas zemřel
(morior) u Mantineie. —
36. Herodotos, jenž mnoho zemí procestoval (émětžri, ind. plqupf.),
vypravoval sice mnoho neobyčejných věci, ale těch sám nevylhal
(ěmentžrž, ind. pf.), nýbrž jiní, od (: ex) nichž [je] byl uslyšel. ——
31. Hanebný druh pochlebniků každodenně pochleboval (blandíri)
Nerono'vu sluchu (: uším). — 38. Oktavián a Antonius vespolek se
rozdělili (partior) o vládu nad světem. — 39. Udeřime-li (adorior
aliquam) (fut. II.) hned na nepřátele, budeme vítězi. — ao. Nepo
kladej (haběre) za přítele toho, jehož věrnosti jsi v neštěstí nevy
zkoušel (experior).

——

41. Filosof Aristoteles obsáhl (amplecti, ind. pf.) všechny vědo
mosti své doby. — 42, Když Aeneas odešel (discědere) z Troje, přišel,
přetrpěv (perpetior, perf. partic.) mnoho nebezpečenstvi, do Italie.
— 43. Kdyby nová. sláva nevznikala (orior, konj. impf.), také stará
(sláva) by zanikala. — 44. Údy Alexandra sotva vstoulpivšího (in
gredior, perf. partic.) do řeky počaly býti ztuhlé. ——
45. Kéž byste
byli mnoho slyšeli, ale málo mluvili (loquor, konj. plqupf.)! —
46. Růže rostou (: se rodí, náscor) mezi trním. — 41. Orgetorix
přemluvil Dumnoriga Haedujského (dativ), aby se zmocnil (potior)
vlády nad celou Gallií. — 43. Slunce chystajíc se vyjití (oriri, partie.
fut. akt.) vysílá. světlo na zemi, dříve než [je] samo spatříme. —

*
Slovník !( 16. úloze. __ 1. hortári, (II, 771, 772). — 9. aspemári,
(II, 772); děformis, e, beztvárný, ohyzdný, ošklivý, hnusný, potupný;
imitári, (II, 773). ——
10. glčriári, (II, 772); turpe est, jest hanebné,
hanba. ——
11. opžnári, II, 773). -— 12. cohortári, (II, 772). — 13. 06
nárí, (II, 772); aliquid effugió, něčemu unikám, (II, 797). ——
14. grá
tulárž, (II, 772). ——
15. cónfitěri,-(II, 776); contemplárí, (II, 772). —
16. merěri, (II, 776); de' aliquó bene merěrí, o někoho se zasloužiti,
si zjednati zásluhu; pollicěri, (II, 776). — 11. alde—aims
miseréri, (II,
775, 777), nad někým se smilovati. — 18. Tenctěri, órum, m., Tenkte

rové, germánský kmen při dolním Rýnu; aliquid ab aliquó tuěri,
(II, 777), něco uhájiti proti někomu; Úsipetěs, um, m. Usipetové,
germánský kmen na pravém břehu dolního Rýna; verěri, (II, 777).
-— 19, alicui rei meděri, (II, 776), něco léčiti. ——
21. pollicěri (viz 16.

větu). — 22. Có'nárž (viz 13. větu); orbáre (aliquam aliquó)
rodičů, zbaviti dětí, učiniti osiřelým; zbaviti někoho (akus.)
(genit.). -— 23. culpam có'nfitěri, (viz 15. větu), přiznati se
liberě, (II, 594); liberrimé. zcela nepokrytě. — 24. maria et
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zbaviti
někoho
k vině;
montěs

pollícěrí, (viz 21. větu), slibovati (moře a hory:) hory doly. — 25.
fortiter, (II, 52); fortius, statečněji, rázněji; loquor, (II, 781); queror,
(II, 782). — 26. dialectus, 5, f., nářečí, dialekt; Dórícus, a, um, dor
ský; (aliquá ré) útor, (II, 783), užívám (něčeho); díalectó útor, uží—
vám nářečí : mluvim nářečím. — 21. džlábor, (II, 781); rěs : rěs
pública, obec, stát. — 28. cónsequor (alíquid), (II, 782),'dosá„hnouti,
dosíci, dojíti (něčeho); miserěri (viz 17. větu); primó máne, (II, 86),
časně ráno, na úsvitě. — 29. pacíscor, (II, 782); pródúcere, vyváděti,
vyvésti; rěgia, ae, f., (I, 234), královský palác, hrad; statuere, (II,
359); statútá dz'ě,v ustanovený den. — 30. aliquem iniúriís affice're,
(II, 795), někoho zahrnouti, postihnouti křivdami; oblívíscor, (II,
781), (v lat. s gen.); (aliquem) ulcíscor, (II, 783), mstím se (ně
komu). ——
31. patior, paterís, patě, (II, 784). ——
32. morior, (II, 784).
——
33. congredior, (II, 784). —-34. aliquam aggredior, (II, 783), na
padnouti někoho, udeřiti na někoho; proficžscor, (II, 782). ——
36.

ěmentírí, (II, 786); ěmětirí, (II, 787). — 31. adúlátor, óris, m., po
chlebnik, lichotník, patolizal; blandírí, (II, 786). ——38. imperium
o'rbis terrárum, (I, 140, 426), vláda nad světem; aliquid inter sě par
tíri, (II, 786), vespolek se rozděliti o něco. — 39. alíquem adoríri,
(II, 787), udeřiti na někoho. — 40. experírí, (II, 787). — 41. scientia,
ae, f., znalost, vědění, vědomost; amplector, (II, 780). ——42. per
petior, perpeteris, perpeti, (II, 784). — 43. ěváněscó, ere, ěvánui, vy
mizeti, zajiti, zaniknouti; orirí, (II, 787, 788). »-—
44. in jlúmen ingre
dior, ingredí, ingressus sum, vstupují do řeky, (II, 783, 784); rigeó,
é're, riguí, 2., býti tuhý, ztuhlý, ztmulý. ——
45. loquor, (viz 25. větu).
——
46. náscor, (II, 781); spina, ae, f., trn. — 41. Dumnoría, igis, m.,

Dumnorix, vynikající muž mezi Haeduy, nepřítel Římanů; potírí,
(II, 786); aliquá ré potior, zmocňují se něčeho; imperium tótíus Gal
liae, vláda nad celou Gallií. ——48. oríri, (viz 43. větu), (o slunciz)

vycházeti; effundó, cre, effúdí, effúsum, vylévati, vysypávati; vy
silati; cónspicíó, ere, spěxž, spectwm, hleděti, pohlížeti, dívati se; spa

&

třovati, zřítí, viděti, uzříti, uvidětí. _—

Příští - 18. sešit - bude poslední sešit
tohoto dílu této učebnice.
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Římský kalendář
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RíŠ'ŠŽfm'
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Zbývající dni měsíce byly označovány výrazem »ante
diema [zkratkouz »a. d.<<],spojeným

a) s akusativem řadové číslovky (a. d. tertium, quártum
atd.), (v písmu se používá římských číslovek),
b) s akusativem hlavního dne (Kalendás, Nónás, Idůs,
zkratkou: Kal., Nón., Id.),
c) a s akusativem adjektiva označujícího měsíc (Iánuá
riás, Februáriás, atd., zkratkou: lán., Febr., Mart., April,
Mai., Iůn., Iůl., Aug( ust.), Sept., Oct., Nov., Dec.).
Pamatujte! Při odčítání od nejbližšího hlavního dne, t. j.
od příštích nón, id, kalend, započítává se
i tento hlavní den,
i den, který se určuje.
Z příkladů pochopíte tuto zásadu.
>>1O. le d e nc jest >č t v r t ý den< před lednovými »idamic. Po

čítejte! >Idy< (: 13. leden) jsou p r v ni den, 12. leden jest d r 11h ý

den, 11. leden jest třetí

den a 10. leden jest č tvrtý

den. La

tinské datum pro 10. leden jest »a. d. IV. Id. Ián.<<,t. j. »ante diem

quártum Idůs Iámuíriásc

[Číslovky >>první<<
a »druhýa se podle tohoto způsobu po

čítání nemohou zde vyskytnouti.]
»3 0. le d en<< jest )a. d. III. Kal. Febr.<<,t. j. »ante diem tertium
Kalendás Februáriásc. (Počítejtez 1. únor, 31. leden, 30. leden, to
jsou tři dni, proto v latinském datu použijeme číslovky >tertius<<.)

»14. dubenc

jest )a. d. XVIII. Kal. Matic, t. j. »ante diem

duoděvicěsimum Kalendás Maiásc. (Počítejte od 1. května nazpět:
1. květen. 30., 29., 28., 27., 26., 25.. 24., 23., 22., 21., 20., 19., 18., 17.,

16., 15. a také 14. duben, celkem 18 dní, proto v datu jest číslovka

XVIII : duoděvícěsimus.)

Připojená. kalendářní tabulka určí vám každé datum.
(Dokončení na obálce 18. sešitu.)

Sbírka „Světové řeči v 1000 slovech“ vychází dvanáctkrát do roka. Nakladatel a vy
davatel Zemědělské knihkupectví A. Neubert v Praze. Hybernská. 12. Tiskne Tempo
v Praze. — V Praze dne 12. června 139. — Předplatné na 5 sešitů K Z).—.
na 10 saitů K 40.— i s poštovným. Odebírání lze zrušiti jen písemně. Reklamace
nedošlých sešitů se vyřizují jen do 14.dnů po vyjití následujícího sešitu. Novinova
sazba povolena ředitelstvím pošt a telegrafů v Praze pod čís. 27.76117—1927.
Do

SBÍRKA SVE'I'OVYCH ŘEČI v 1000 SLOVECH PRO SAMOUKY
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V 1000 SLOVECH
Pro pokročilé.
Napsal

profesor Josef Bradáč.

Sešity 18.49.

' tavílíná

' 10co lumen.

Zemědělské knihkupectví A. Neubert.

, *!

Í

| Římský kalendář.— (Dokončení) |

Připojuji praktický návod k převodu data zpaměti:

I. Jak převedete římské datum na naše?
Připočtěte k nonám (jež jsou 5. nebo 7. dne) a k idám
(jež jsou 13. nebo 15. dne) jeden den a od získaného čísla
odečtěte počet dni vyjádřený v římském datu.
J de-li o kalendy, připočtěte k úhrnnému počtu dni měsíce
předcházejícího před stanovenými kalenda'mi dva dní a od
získaného čísla odečtěte počet dní vyjádřený v římském

datu.

A. d. IV. Non.na.:

(7 + 1) —4=8—4=4.

července;

(v červenci nany jsou 7. dne; počet dní vyjádřený
v římském datu čtyři dní);

a d. V. Id. Sept.: (13+ 1) —5=14—5=o.

září;

a. d. VII. Kal.Ian. : (31 + 2) — 7 = 33—7:26.

prosince;

(měsíc předcházející před lednovýml kalendami jest
prosinec, který má. 31 den; přičtěte 2 dni 1: 31 dnům,
obdržíte 33 dny, odečtěte počet 7 dní vyjádřený v řím
ském datu, obdržíte číslo 26, jež udava, kolikátý den to
jest v našem kalendáři).

II. Jak převedete naše datum na římské?
Určete si, kolikátý den jest den »non<<a »id< jmenova
ného měsíce (u »nonc jest to 5. nebo 7. den, u »id< jest to
13. nebo 15. den), k tomuto číslu připočtěte jede 11den
a od získaného čísla odečtěte počet dní našeho data!
»3. března<=(7 + 1)—3=8—3=5; a. d. V. Non.Mart;
(nony v březnu jsou 7. den; připočtěte k číslu 7 jeden
den, obdržíte 8, od tohoto čísla odečtěte 3 dni ve vytče

>>8.lístopadu<<=(_13

+ 1)—8=6;

ném datu);
a. d. VI. Id. Nov.

Při kalendách připočtěte k počtu dní udaného měsíce
d v 3. dní a od získaného čísla odečtěte počet dní našeho
data.!
»17. března<< : (31+ 2) —-17: 33—17=10; a. d. XVI.
»2 7. 1111o r ac :

Kal. Aprn;
(28_+2) ——27=30—27=3; a. d. III. Kal. Mart.

v 1000

at | n Sky

SLOVECH

Pro pokročilé.

Napsal profesor Josef Bradáč.
Všechna práva vyhrazena.

Vydává Zemědělské knihkupectví A. Neubert v Praze

| OPRAVY. |
Str. 73, levý sloupec, 23. řádek: čtěte »quia<<!
Str. 131. V nadpise 18. úlohy má. býti »Viz str. 171,!<<Opravte si

čislo stránky!

Str. 135, levý sloupec, 8. řádek: čtěte a pište >>custódiuntó!<<V ná
slovné slabice má býti krátké >>u<<;
stejně opravte jiné tvary tohoto
slovesa na str. 165, 182!
Str. 138. V nadpise 20. úlohy má býti »Viz str. 189!<<Opravte si
čislo stránky!
Opravte si slovo >>nisi<<jež zni správně >>nisí<<(str. 155, 177, 178,
179, 180, 181, 182, 183, 212, 223, 224, 225, 230, 307 a jinde).

V nadpise »Podmínkové souvětí neskutečnosti<< místo chybné řím
ské číslice >>II.<<dejte správnou římskou číslici >>I.<<!
Str. 252, levý sloupec, 16. řádek: má. býti >>iniúria<<.

Str. 259, pravý sloupec, 26. řádek: má býti >>villa<<.
Str. 421. V nadpise 50. úlohy má. býti »Viz str. 476!<<Opravte si

číslo stránky!

Str. 439, pravý sloupec, 7. řádek: čtěte >>plórátus<<1
Str. 463: u slovesa

>>maněrc<<opravte

číslo >>112<<;
má býti >>122<<.

Str. 493, levý sloupec, 25. řádek: čtěte a pište >>lůa:i<<!

Na str. 589 v levém sloupci se nesprávně vyskytuje dvakrát heslo
»děvincóq; správně jest položeno v 11. řádku, (český význam >>na
hlavu poraziti<<atd.); v 16. řádku je položeno nesprávně, zrušte je
a nahraďte je heslem »děvoveó, ětre, děvóvi, děvótum<<, [český vý
znam >>(božstvu) zaslibovati<< atd.]!
Heslo >>Macedo<<(str. 154): má býti >>Macedones<<; heslo >>pauc-is—
simž<< (str. 155): v závorce má. býti >>II, 53<<; heslo >>corruó<< (str.
587 ): má býti >>zhroutiti se<<.
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Na poslední stránce obálky 6. sešitu (B 6 o) jest ve 26. řádku ne
správně >>—er,(—eris)<<; správné jest >>—er,(—ris)<<; opravte!

Naleznete-li sami snad ještě nějakou tiskovou chybu, opravte si ji!

| Častěji užívané zkratky. |
A., Abl., abl. :. ablativ
A., Ak., Akus., akus. : akusa
sativ

a j. : a jiné
adjekt(iv.). :

adjektivum (pří

davné jméno); adjektivní, (-ě)

Ak(us.). : akusativ
aktiv. : aktivum; aktivní
a p. = a podobný; a podobně
atd. : a tak dále
číst. : číslovka

násl. : nasledující
os. : osoba
(1.2. 3. I,. 5. 6.) p. : pad

pass., pass—iv.:
sivní

passivum; pas

pf., perf. : perfektum
pl., plur. :
lo

plurál, množné čís

plqupf. : plusquamperfektum
podst. jm. : podstatné jméno
prés. : présens; présentni; (pří

tomný čas)
čtyřslab. : čtyřslabičný (-ě)
D., Dat., dat. :. dativ
předl. : předložka
přid. jm. : přídavné jméno
f. : femininum, ženský rod
fut., futur. : futurum, budoucí přísl. : příslovce
sg., sing. : singulár, jednotné
čas

fut. I., futur. I. : futurum pri
mum
fut. II., futur. II. : futurum
exactum, secundum
G., Gen., genit. : genitiv

imper. :

imperativ, rozkazovací

způsob

číslo

str. : strana
subst. :

substativum (podstat

né jméno); substativní, (-ě)

sup. :

supinum

t. j. : to jest

trojslab. : trojslabičný, (-ě)
V., Vok., vok. : vokativ

imperf., impf. : imperfektum
ind., indik. : indikativ, ozna

Z. : základ

movací způsob
inf., infin. :: infinitiv, neurčitý
způsob
jedn. č., jednot. č. : jednotné

* (hvězdička u slova) :
slovte!

číslo
konj., konjunkt., com'., com'unct.

: konjunktiv

m. :

maskulinum, mužský rod

mn. č., množ. č. :

množné číslo

n. : neutrum, střední rod
N., Nam., nomin. : nominativ
na př. : na příklad

Zájm. :

zájmeno

vy

Arabská. číslice u sloves značí
konjugaci (viz I. díl, str. 49,
50).
Římská číslice u některých pod
statných jmen v I. díle značí
deklinaci.
Číslice u adjektiv značí, kolika
východné jest přídavné jmé
no.
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Slovník k I. a II. dílu učebnice »Latinsky v 1000 slovech<<.
(Pro Začátečníky.— Pro pokročilé.)
V tomto slovníku jsou uvedena latinská slova, která se vyskytují
v obou dílech této učebnice latiny. Římská číslice I. (jednotka) značí
první díl učebnice, římská číslice II. značí druhý díl učebnice; arab
ská číslice vedle římské číslice značí stránku knihy.
První díl učebnice : >>Latinskyv 1000 slovech. Pro začátečníky.<<
Druhý díl učebnice ...—_
>>Latinsky v 1000 slovech. Pro pokročilé.<<

Do slovníku jsou zařaděna i slova, která se vyskytují na obálce
sešitů II. dílu; a tu písmeno >>B<<
značí obálku sešitů druhého dílu;
arabská číslice vedle písmene »B<<značí číslo sešitu; malá písmena
»a, b, c<<vedle arabské číslice značí stránku obálky, a to: >>a<<
druhou
stránku, »b<<třetí stránku, »c<<čtvrtou stránku obálky. Na př. »B 5 c<<

:

poslední, čtvrtá stránka obálky pátého sešitu druhého dílu této

učebnice.

Jiné zkratky: m. : maskulinum (mužský rod); f. : femininum
(ženský rod); n. : neutrum (střední rod) ; pl., plur. : plurál (množ
né číslo); podst. jm. : podstatné jméno; předl. : předložka; přid.
jm. :: přídavné jméno; přísl. : příslovce; sg., sing. : singulár;
abl. :: ablativ; akus. : akusativ; gen., genit. : genitiv; dat. :
dativ; vok. : vokativ.

A.

abducere, II 295, 584
abeo, abire, II 344
A. : Aulus
(concedere)
a, ab, I 116, 117, 118, aberrare, II 245
239, 407, 481; II 343 abesse, absum, II 584,
(cavere); 350 (flagi 665
tare); 397 (tergum); abicere, abicio, I 492;
II 304 (in), 795
665 (11 jmen měst)
(longe)
(abesse); abies, f., B 10 c
667; 745 (discedere); abigere, II 584
762 (redimere); 765 abire, abeo II 344
abluere, II 584
(stare)
a. : absolvo;a. d. : abolere, II 481; aboli
ante diem
tus, II 481
a. Chr. n., II 47
abripere, abripio, I 492
ab urbe condita, II abrogare, II 584, 592
584, (394)
a. u. 0., II 584

ab inferis, II 45
abalíenare, II 399
Abderitae, m., I 438;
B 4 b

(imperium)
abscedere, II 795
abscindere, II 584
absens, I 456; II 651,
653, 735

absolvere, II 295
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abstinentia,

f., I 26,

53, 54, II 735

abstinere, II 481
absum, viz abesse
abundare, I 150
ac, atque, I 218; II
297, '743 (contra);
viz též atque
Academia, f., I 22
accedere, II 559, 795;
accedit quod, II 559
acceptus, II 245
accidere, II 299 (con
suesco); 393; accidit
ut, II 735
accipere, accipio, I
489; II 245 (iniuria),
252, 349 (ex), 735
(beneficium, cladem,

epistulam, iniuriam,
voluptatem, vulnera)

accipiter, m., I 460; II

480;B4a;B6c;B

re); 665, 666, 667 (11 Adrastus, m., II 51

jmen měst), 735; 738
8 b
(arcessere); 763 (re
spondere); 767 (ver
accire, II 795
sus); 795 (accedere);
accomodare, II 210
accubare, II 245, 433 801 (trahere)
accurate, II 795
adamas, m., B7b;
B 12 b
accusare, II 100
acer, acris, acre, I 383, addere, II 399
386; II 295, 584; addiscere, II 735
II 11, 20, 41, 44; adducere, II 295, 329,
735
acria, n. pl., II 295
acerbus, I 419; II 795; adesse, adsum, I 316;
II 758 (praesens)
B 13 b (servitus);
(acerbior, acerbissi adfirmare, II 245
adhibere, I 438; II
mus) II 42, 44
258, 259 (testis); 295
Achilles, m., I 438
(cura); 481
acies, f., 1 298, 302; II
393; 500 (stare); adhortari, II 295, 329
735; 795 (ingenium) adhuc, I 460
adicere, adicio, I 492
acre, viz acer
acria, m. pl., viz acer adimere, I 317 ; II 559,
735
acris, viz acer
aditus, m., II 311
acriter, II 100
actio, f., II 760 (qui (prohibere), 4.81
dam)
adiungere, II 120, 735
actum est, viz agere adiutor, m., B 2 c
actus,'II 585 (agere) adiutrix, f., B 2 0; B

adrepere, II 738
adridere, II 585
adscendere, II 586
adscribere, II 370
adsentator, m., II 245
adspectus, m., I 315;
II 88
adspicere, adspicio, II
585

adsuetus, II 738
adsum, viz adesse
adulatio, f., II 100
adulatpr, m., I 333; II
816

adulescens, m., I 349;
II 172, 652, 736; B12a
adulescentia, f., II 100
adultus, II 736 (ado
lescere)
advehere, II 585
advenire, H 69, 736,
795

adventare, I 77
adventus, m., I 372;
II 87

adversarius, II 120

adversus, &,um, I 321;
II 406, 585, 736
acuere, I 306, 310, 332, 10 b
adiutus, II 735 (adiu adversus, (předl.), II
333; II 584
295; 308 (odium);
acus, f., I 291, 302, vare)
303; a. magnetica, II adiuvare, II 120, 481, 343 (cavere); 482;
795
735
798 (impietas)
advocare, I 77, 99, 174,
acutus, I. 293; B 8 3. Admetus, m., II 433
ad, 1 117, 118, 182, administrare, I 319; II 209
advolare, II 736
334, 403, 424, 438, 51

advolatus, m., B 15 &
admiscere, II 482
admodum, II 150, 171 aedes, f., I 350; II 585;
admonere, II 295, 329, B 10 b; (viz též ae
482
dis); aedes, f. pl., B
16 &
adnuere, II 736
adnumerare, I 177
aedificare, I 217; aedi
ficatus, II 45
adolescere, II 736
aedificium, n., I 424;
ador, n., B 9 &
II 408
adorare, II 45, 100
bere); 585; 586 (com adoriri, II 816
aedis, f., B 10 b ; B
16 a; (viz aedes)
mittere); 603 (verte adparare, II 737

500; II 51 (meridies,
vesper); 343 (cave
re); 344 (compelle
re); 352 (impellere);
360 (vertere); 370;
440 (procedere);481;
481 (aditus); 559;
567 (mittere); 569
(recipere); 570 (scri
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aeger, aegra, aegrum, aestivus, viz avis
330, 342; (actum est)
I 162; (aegrior, ae aestus, m., II 736; B II 348, 736 (de)
15 a
gerrimus) II 20
Agesilaus, m., II 100

aestas, f., I 388, 424, agger, m., 1 218; B 6 c
aeg'ritudo, f., I 319
otare, I 99, 103; 460; II 6, 7, 89; 346 aggredi, aggredior, II
295

(de); 350 (habere);

816

aegrotus, II 245, 295; 354 (per); 433; 764 Agis, m., II 802
(serere)
296 (alter)
ag'itare, II 736
Aegyptii, m., I 364
aeternitas, f., B 10 a agmen, n., II 559; B
Aegyptius, I 26; II aeternus, I 260; B 10 & 13 b
585
aether, m., B 6 c
agua, f., II 432; B 4 a
Aegyptus, f., I 184; II Aetna, f., II 150
agnoscere, II 736
affectare, I 486
667; B 4 c
agnus, m., I 68; II
P. Aelius Hadrianus, afferre, affero, II 236, 432; B 4 a
II 630
245 (nuntius); 357 agrarius, II 585
Aemilianus, II 625
(pm)
agrestis, m., B 12 c
Aemilius, II 625
afficere, afficio, I 492; agricola, m., I 35, 42,
Aeneas, m., II 34, 51, II 795, 816
72; B 4 b
75
affinis, I 498; II 90
agricultura, f., I 92;
aeneus, I 388
affirmare, II 235, 245, II 487 (exercere);
357 (pro)
aenigma, n., B 14 c
500 (studere)
aequalis, m., f., I 498; afflictare, I 241
Agrigentum,
n., II 151
B 10 b
Afranius, m., II 370 ain? II 585, 623
Africa, f., I 178
aequare, I 486
aio, II 585, 623
Africanus, a, um, II
aequiperare, I 486
_alacer,
alacris, alacre,
433
aequor, n., II 736; B
I 383; II 295 (a_ni
9 a
Africus, I 181
(alacrior, ala
aequum, n., II 5; 15 Agamemno, Agamem mus);
cerrimus) II 5, 11,
aequus, a, um, I 321; non, m., II 210
II 297 (atque); 795 age! ag'ite! II 585, 624 20, 41
(animus); (aequior, ager, m., I 69, 83, 164; Alaricus, m., II 802
aequissimus) II 149 II 345 (constituere); alauda, f., II 480
aer, m., I 14, 406; B 501 (tenere) ; 559; Alba Longa. f., II 666,
6 c
764 (serere) ; agri, 802
aerurrma, f., II 795
m. pl., II 51, 353 Albis, m., I 347, 348;
B 2 &
aes, n., 1 388; aes sig (per), 559
natum, II 246 (as); agere, I 333, II 342, Albula, f., B 4 b
II 349 (ex); aes alie 585, 736; (gratias) I albus, I 109
num, I 388, H 304 334; (vitam) I 500; alces, f., II 480
(in), 350 (facere); B (tempus)
II 100; Alcibiades, m., II 482
14 a;
(annus) II 151, 200; alcyon, L, II 576
Aesopus, m., I 151
(pars) II 568; (ra alea, f., II 795, 798
aestas, f., I 319; B 10 dix) II 599; trium (iacere)
a; aestate, I 319, II phus)II 795, 801; (al alere, I 317, 424; II
86
ter) II 296; (prae) II 736, 737 (amor, au
aestimare, II 100, 150; 355; (id agere) II dacia, civitas, incen
349 (ex); 408, 482
330; (id agitur) II dium, spes)
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Alexander, m., I 232; (uterque — a.) II
A. Severus, II 625
296; (řad. čile II
Alexandria, f., I 424; 296
II 665
altercatio, f., II 151,
alienus, II 120, 795; 171
aes alienum, I 388, II altero tanto, II 296
304, 350; B 14 a
altus, I 109, 460; (al
alimentum, n., I 388; tior, altissimus) II
13, 21, 42, 171
II 396 (petere)
alio, II 353 (monere) altus, II 737 (alere)
alumnus, m., II 245
aliquamdiu, I 179
aliquando, I 334; II alvus, f., II 795; B 5 b
433
amans, II 482
aliquanto, II 245
amare, I 10, 11, 15,
aliquantum, II 736
17, 44, 45, 46, 46, 48,
aliqui, aliqua, aliquod, 55, 99, 100, 174, 230,
II 295
238; II 482
aliquid, I 93, 170; II amarus, II 559
295, 358 (quisquam) Ambibarii, m., II 802
aliquis, I 92, 170; II ambiguus, I 424
736
ambire, II 794
aliquot, II 736
ambitio, f., II 354
aliquoties, aliquotiens, (per); 737
II 295
ambitus, m., B 15 a
aliter, II 297 (atque) ambo, I 343
alius, alia, aliud, I ambulare, I 99, 100,
323; (alius atque) II 101, 120, 174, 486; II
297
482; ambulans, II 93
allec, n., B 13 c
AJnerica, f., I 424; II
allectare, I 250
798 (invenire)
Allia, f., II 585 (ad), Ameria; Amerinus, II
625; B 4 b

482

allicere, allicio, I 492 amica, f., I 102, 494;
B 2 c
alligare, II 101, 408
alluvies, i., B 15 b
amicitia, f., 1 26, 36,
Alpes, I., I 29, 350; II 53, 54; II 353 (mo
nere); 566 (iungere)
500 (superare);
B 16 b
amiculum, n., II 795
[altare]; altaria, n. amicus, m., I 68, 87,
494; II 744; B 2 c
pl., II 393; B 13 c
alter, I 342,- II 210, amicus &, um, I 494;
295, 296; (pes) II II 406 (amicissimus)
296; (de) II 346; amita, f., II 90
(quisque) II 296; amittere, II 51, 296;

amoenus, I 141; B 9
&; (amoenior, amoe

nissimus), II 43

amor, m., II 69; 303

(in); 351 (habere);
592 (incendere); 737
(alere); 737 (sui);
799 (pario); B 6 c
amovere, II 296
amplitheatrum, n., 11
245

amplexus, m., B 15 a
amplificare, II 482
amplius, II 559
amplus, I 293; II 44

(amplissimus)
amygdalus, f., I 183;

B 5 a
an, II 357 (quis
quam); 211 (dubito)
Anacharsis, m., II 101
anas, f., II 480; B 4
a; B 10 &

Anaxagoras, m.,II 802
anceps,

I

1,58, 462;

(Mars); 472

Anchises, m., II 34, 51
ancile, n., I 356; II 35
ancilla, f., I 77
ancora, f., 11795; 800

(tollere)
Ancus Marcius, m., I

500; II 245
Andes, f., II 802
anguis, m. f., II 482,
576; B 8 b

angustiae, f. pl., II 51,
55; B 16 b

angustus, I 388; II
151, 171 (angustior);
356 (pro); 585; B 7 c
anima, f., II 151
animadvertere, II 120,
121, 235; 349 (e:-:);

585
(aegrotus) II 295; 559
(a. ego) II 296; (al amnis, m., I 406; B 7 c animal, n., I 355, 356;
II 336; 596 (omnis)
ter ——alter) II 296; amoenitas, f., I 500
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animus, m., I 130; 180 antequam, II 121, 737 Appius Claudius, m.,
II 802
(laetus); II 5 (ala Antiochia, f., II 21
crior); 69; 245 (du antiquitas, f., I 460; applicare, II 433
rus); 253 (lustrare); B 10 a
apportare, I 77, 99,
303 (in); 304 (indu antiquus, I 124; II 86, 174, 388

cere); 352 (habere); 482; (antiquior, anti
359 (statuere); 399; quissimus) II 42,
399 (addere, confir 149; antiqui, m., 11
mare, excolere,muta 482
re, reficere); 566 (in antistes, m. f., B 12 &
sculpere); 592 (hae Antoninus, m., II 151;
rere); 594 (manda A. Philosophus, II
re); 737, 738 (auge
re); 742 (conficere);
744 (demittere); 747,
748 (explere); 753
(laetus); 765 (suc
cumbere); 795 (ae
quus); 797 (exede
re)

625

appropinquare,

I 77,

78, 99, 174, 209, 486;

II 296

apricus, I 438
Aprilis, m., I 498; II
86; B 16 c

.

aptus, I 424; II 482;
585 (locus)
apud, I 272; II 45, 101,

Antonius, m., II 626
236, 246, 296, 297;
anulus, m., H 737
596 (odium);
666,
anus, f., I 290, 291
667 (jména měst)
anxius, II 296, 376
aqua, f., I 24, 1,2, 43;
apage, II 624
II 739, 802; aquae,
Apelles, m., II 21
aper, m., I 69; II 432 pl., I 500; II 483; B
Anio, m., I 500
aperire, I 47, 357, 366; 16 a; Aquae Sextiae,
annalis, m., I 498; II 795; apertum est, II 483
II
(sg. a pl.) B 7 c
II 236, 245; apertus, aquaeductus, m.,
annona, f., II 88
I 406, 460; II 795 246, 250; B 15 a.
aquila, f., 1 388, II
annus, m., I 242, 438; (aperire)
II 47, 51, 86, 87, 89, apis, f., I 353; II 488 480; B 4 a
104; 242 (agere);
(domicilium); 768; B Aquilius, m., II 626
270 (abl. čas. miry); 4 b; B 10 b; a. ter aquilo, m., B 2 a
aquosus, B 2 a
354 (per); 486 (com restris, II 768
ara, f., I 250
plere); 496 (per); Apollinaris, II 87
Arabia, f., II 101
598 (posterus)
Apollo, m., I 180, 388; Arabs, m., II 21; Ara
annuus, II 585
B 6 c
bes, m. pl., II 21;
annuere, 'II 736
apophoreton, II 511 Arabs
(řím. císař), II
anser, m., I 334; II apparare, II 737
631
480; B 4 a; B 8 b
apparatus, m., B 15 & aranea, f., II 768
ante, (přísl.), II 245, apparěre; appáret; I araneus,
m., II 768
270, 271
372; II 482; 495 (pa
m., 570 (Rhoda
ante, (předl.) I 182; rere) ;II 235, 246, 482 Arar,
nus)
II 433; 438 (oculus); appellare, I 131, 180; arare,
I 92, 99, .174
501 (tempus); 753 II 102 (ex re), 393 arator, m., II 69; ara
(lux); a. Chr. n. II 47 (ex nomine), 482, tores, II 69
antea, II 482
585, 737; appellari, I aratrum, n., 1 438
antecedere, II 560
401; appellatus, II arbitrari, II 235
antemna, f., II 587 737
arbitrium, n., I 438
(conscendere)
appellere, II 151
arbor, f., I 294; II 739
Antenor, m., II 802
Appenninus, I 500
(caedere); 764 (sere
appetere, II 737
anteponere, II 737
re); B 8 c
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assuefacere, II 795;
arcere, I 421; II 51
arrogans, I 456, 472
arcessere, II 738
arrogantia, f., II 738. assuefieri, II 795;
Archias, m., II 483
ars, f., I 348; II 45 (assuefactus)
Archimedes, m., II (bonae artes); 483 assuescere, II 246,
344, 802
(a. bellica); 487 (de 738; assuetus, II 738;
vovere); 594 (litte assuevi (II 738)
arcus, m., I 302, 303
ardens, II 68, 483
ra); 749_(fovere); B at, II 247
ardere, II 69, 384, 483, 9 c
ater, atra, atrum, I
585, 738; (arsurus) arsurus, II 384 (arde 162, 389; II 11 (atri
384
or)
re)
Athenae, f., I 29, 178,
ardor, m., II 483; 344 arteria, f., I 389
artifex, m. f., I 438; 180, 401; II 483, 662,
(censere)
663, 664, 665
arduus, I 260; II 148 B 2 b
(mag'is a., maxime artificium, n., I 294
Athenienses, m., I 401
a.); (res arduaez) II artus, m., I 302, 303; atque, ac, I 218; II
304 (in), 408
II 766 (tremere)
297; (viz ac)
atramentum, n., II
arescere, II 393
arundineus, B 7 c
argentarius, m., I 494 arundo, f., II 739 (ca 443 (volumen)
argenteus, I 388; II nere); B 8 c
Atreus, m., II 560
246
Arverni, m., II 433
Atrides, m., II 560
arx, f., I 348; II 51, atrium, n., I 438
argentum, n., 1 70
Argi, m., B 5 a
626; B 10 &
atrox, II 5; 41 (atro
argutiae, f. pl., B 16 b as, m., I 349; II 246, cior)
Ariadna, I., II 802; 253 (libralis); B 7 b attamen, I 179
Ascanius, m., II 51
(Ariadne)
attentus, II 121; at
tente II 121
aries, m., I 388; II ascendere, II 69, 586
432;B4b;B7a; ascribere, II 370
atterere, II 738
B 8 b
Asia, f., 1 22, 51, 52; Attica, f., II 101
Atticus, II 434; (T.
Ariovistus, m., II 483 II 667, 802
asilus, m., II 768
Pomponius Atticus)
Aristides, m., I 424
Aristoteles, m., I 232 asinus, m., II 51, 432 attingere, II 586
arma, n. pl., I 141; II aspectus, m., II 88, T. Attlus La_bienus, II
210; 346 (de);

353

(movere); 354 (per);
498 (retinere); 748
(exuere); B 16 b
armare; armari, I 486
armati, m. pl., I 401;
II 246
armatus, I 234, 372
Arminius, m., I 288
Arpinas, I 497 (přid.
jm.); (subst.) I 354,
497

Arpinum, n., I 180
arrepere, II 738
arridere, II 585

121, 393; B 15 &

asper, era,
135; II 483
(asperior,
mus) II 20
aspergere, II

305

erum, I attonare, II 434; atto
nitus, II 434
(odium);
asperri attribuere, I 334; II
586

738

Atys, m., II 51
auceps, m., I 406; B

asperitas, f., B 10 &
aspicere, I 492; II 585 12 &
aspis, f., II 576
auctor,

assentator, (adsenta

m. f., 11 31,2,
329, 483; B 2 b

auctoritas, f., I 319;
tor), m., II 246
assequi, assequor, II II 247; 254 (obtem
297, 330

assidue, I 123
assiduus, I 334
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perare) ; 258; 297 ;
345
(constituere ) ;
351 (habere) ; 502

(valere); 600 (resti auxilia, n. pl., II 739; balineum, n., II 247
B 16 a
balneae, !. pl., B 16 b
tuere); B 10 a
auctus, II 738 (auge auxilium, n., I 460; II balneum, n., II 247; B
45; 69 (vocare); 312 15 c
re)
audacia, f., I 334; H (recusare) ; 489 (ege barba, f., II 739
re); 495 (orare); 567 Batavi, m., I 389
737 (alere)
audax, I 459; II 297; mittere); 570 (roga beate, I 481
746 (dolus); (auda— re); 757 (petere); beatus, I 389; II 356
cior, audacissimus) 738 (arcessere); 795, (prae, praeter), 739,
801 (venire); B 16 a; 766; (beatior, beatis
11, 14, 19, 40
auděre, I 367, 486; II viz auxilia, n. pl.
simus) II 44
788
avaritia, f., II 151, 397 Belgae, m., II 21; B
audíre, I 47, 357, 359, avarus, I 15, 109

4 b
360, 362, 363, 366, ave
(have); avete bellare, I 150; II 560
415, 416, 417; II 235; (havete), II 623, 624 (amplius)

259 (verum);
347
(de); 349; 1:34; (au
diturus) II 383
auditorium, n., II 247
auditurus, II 383
auditus, m., I 315
augere, I 263, 270,

avehere, II 586
bellicosus, I 124; B 4
avertere, II 586
b; (bellicosior, belli
avia, f., I 120; II 90; cosissimus) II 42
B 2 c
bellicus, I 260; II 483
avide, II 653, 739
Bellovaci, m., II 803
aviditas, f., II 739
(abl. čas.), II
avidus, II 5; 41 (avi bello,
247
283, 372; II 434, 738; dior); 397 (regnum);
bellum, n., 1 70, 89,
augeri, I 460, 486; II 653
90, 217; II 88, 297,
434, 738
avis. f., 1 389; II 480; 313,483;
(augere) II
augurium, n., II 247 B 4 b; B 10 b; aves
738; (calamitas) II
Romulus Augustulus, aestivae, II 480
739; (conficere) II
m., II 634
avocare, II 297
742; (contra) II 743;
Augustus, m., I 232, avolare, I 389
(curare) II 346; (de
499; II 586
avunculus, m., II 90; re)
II 739; (depone
augustus, II 586
magnus a., II 90
Aurelianus, m., II 247 avus, m., I 130; II 90; re) II 744; (dimica
M. Aurelius, m., II B 2 c; a. maternus, re II 589; (distringe
re) II 745; (ducere)
625
II 90
aureus, I 389, 460; II axis, m., B 7 c; B 13 a II 563; (exardescere)
II 747; (excitare) II
247 ; B 8 a
Axona, m., B 4 b
590; (facere) II 350,
auriga, m., I 460; B
74.8; (gerere) I 402,
4 b
B.
438, 439; II 565, 563;
auris, f., I 350; II 735
(incohare) II 592;
(accipere); 496
II 153,
(praebere); B 10 b Babylon, f., II 662, (indicere)
803
(566); (movere) II
aurora, f., I 319
353, 494, 754; (suade
Babylonius, I 438
aurum, n., I 70
Bacchanalia, n. pl., II re) II 500; (suscipe
Australia, f., II 101
re) II 313 (parare) I
aut; aut — aut, I 372 35; B 16 b
Bacchus, m., II 45
426, 427; (in bello,
autem, I 406
autumnus, m., I 179; Bactra, n. pl., I 181; bello P.) II 88, 89,
B 5 a, b
104, 105; (extremo
autumno, I 179
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b.) II 88; (b. Pyrrhi) bona, n. pl., I 496; II cadere, II 69; 346
II 483; (b. Tarenti 121, 297 (discere),
(de); 384, 393, 560,
num) II 634
560, 739; 798 (fuge
739; 755 (paene);
795 (de); (casurus)
belua, f., II 586
re); (viz bonum)
Belus, m., I 439
bonum, n., I 495; II II 384
bene, (melius, opti 101, 297
Cadmus, m., II 626
me), I 18, 92; II 434, bonus, I 108, 112, 113, caducus, I 243
755; (minus b.) II 110, 389; II 45 (ar caecus, I 141; II 296
795; II 351 (habere); tes); 103 (in); 484 caedes, f., I 424; II
434 (audire);
493 (civis); (melior, op 586 (parare)
(merere)
timus) II 13, 72, 110, caedere, II 69; 739 (c.
beneficium, n., I 320; 111, 172; 568 (cives)
virum, arborem, no
II 303 (in); 496 bos, m. f., I 344, 345; dos); caedens, viz
(praebere); 735 (ac II 408, 432; B 4 a; B cadens
8 b
cipere)
caedes, f., I 424; II
Bosporus, m., B 4 c
beneficus, II 408
302 (fieri); 349 (ex);
Beneventum, n., II Brennus, m., II 626
586 (parare); B 10 b
803
brevi (tempore), II 6, caelebs, I 473, 474
benevolentia, f., I 122 87, 586
caelestis, e, II 45, 586;
benevolus, II 408
brevis, e, I 434, 437; B 12 c; caelestes, m.
(brevior,
brevissi pl., II 45
benigne, II 247
benignitas, f., II 393 mus) II 11, 13, 41; caelum, n., 1 389; II
19, 42; ( viz brevi)
88 (serenus); (aves
benignus, II 795
bestia, f., I 26, 36, 51, brevitas, f., B 10 &.

53; II 336; bestiae
volatiles, II 480
Bias, m., II 560
bibliotheca, f., II 247
bibere, I 421; II 739

caeli) II 795; B 15 c
breviter, II 586
Caeninenses, m.,
B 12 c
Britanni, m., I 288
Britannia, f., I 487
Caesar, m., 1 232, 294
Brundisium, n., II 662, caesaries, f., B 15 b
803

caespes, m., B 7 &.

biduum, n., 11 739; bi Brutii, m., 1 26
duo; biduum; biduo Brutus, m., II 434, 626
bubo, m., II 480; B 8 b
post (ante) II 739
bucula, f., II 432
biennium, n., II 151
bini, II 25; bini et vi bufo, m., II 576, B 8 b
buxus, f., I 183; B 5 &
ceni, II 33
bipes, (viz equus), H Byzantium, n., 1 26
576

caesus, II 739 (caede

bis, II 8; bis in mense,
C.
II 89
Bithynia, f., II 803
Boeotii; Boeoti, m., II C'.: Gaius, I 393
803
caballus, m., II 432
Bohemia, I., I 22, 51, cacumen, n., I 424
52
cadaver, n., I 389; B

calamus, m., H 443
(volumen)

Bohemo—Slovenia, f., I 9 &
cadens, caedens,
22, 52
dens, II 76
Boii; Boi m., II 560
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re)
calamitas, f., I 284; II
297; 305 (levare);
311 (prohibere); 434
(c. Leuctrica); 739;
742 (conficere); 750
(incidere);

B 10 &.

calcar, 71., I 355, 356

calefacere, II 795
Calendae, viz Kalen
dae
calidus, I 321, 372; B
8 a; (calidior) II 40
ce Caligula, m., II 627
calix, m., B 8 a, B 12 b

Callias, m., II 560
calliditas, f., I 487; B
10 a

callidus, I 439
callis, m. (I.), B 7 c;
B 13 a

calor, m., B 6 c
camelinus, B 9 a
camelus, II 6, 482
camera, f., I 389
Camillus, m., II 560
Campania, I., I 424
campus, m., I 68, 442;

II 739; c. Martius, II
739

canalis, m., B 7 c
cancer, m., I 69, 89;
II 768, B 4 a
candidus, I 260; B7 c
canere, I 334; (recep—

tui c.) 409; II 408,
739

canis, m. f., I 351; II

432;B4a;B8b;

B 10 b; (c: pastora
lis, venaticus) II 432
canities, f., B 15 b
Cannae, f., I 334; II 6,
665

Cannensis, e, II 6, 434
cantare, I 61, 99, 175,
209

cantherius, m., II 432
cantus, m., I 285; II
440 (resonare); 441
(sonare); 494 (mul
cere)
canus, I 424
capella, f., II 432
caper, m., II 432;
B 4 &

capere, capio, I 488,
490, 491, 492; II 101

(emolumentum); 297
(castra,
consilium,
detrimentum); 299,
329 (consilium); 373

(pavor); 434 (c. ci 331, 333, 1,60; II 560;
bum); 740 (c. detri (carpturus) II 383
mentum,
fructum, carrus, m., II 740
leonem, milites, ur Carthaginienses, m.,I

bem); (capior)
393; (capturus)
383

II 424
II Carthago, f., I 406; II
662, 664, 666; B 8 c;

Carthago Nova, II
capessere, II 739
627, 666
capiens, II 65
M. Aurelius Carus, II
capillus, m., II 740
Capitolinus mons, II 627
627
carus, I 110; (carior,
Capitolium, n., I 294; carissimus) II 42, 44,
172
II 627
Cappadox, m., B 12 b casa, f., I 140
capra, f., II 432; B 4 b caseus, m., I 389
cassis, (gen. cassis),
caprea, f., II 432
m.,B7c,B13a;
capreolus, m., II 432
casses, m. pl., B 7 c
capreus, m., II 432
capsa, f., II 443 (vo cassis, (gen. cassidis ),
f.,B10c;B13a
lumen)
castellum, n., II 101
captare, II 484
captivus, m., 1 364; II castigare, I 17, 18, 48,
569 (remittere); 586 55, 99, 175, 209, 230,
captus, &, um, I 364; 238; (castigatus) II
95
II 82
castor, m., II 480;
capturus, II 383
caput, n., I 195, 199; B 8 b
II 654
castrensis, e, II 344
Caracalla, m., II 627 castra, n. pl., I 217,
carbasus, f., B 15 c; 218; II 297 (facere,
carbasa, n. pl., B 15 c apud, capere); 298,
353, 494 (movere);
carbo, m., B 6 c
career, m., 1 233; B 6 356 (pro); 665, 757
(ponere); 762 (relin
c; B 16 a; carceres,
quere); 798 (muni
m. pl., B 16 a
cardinalia (numera re); 798 (fieri); B
16 b
lia), II 247
cardo, m., B 7 a; B 8 c casurus, II 384 (cade
re
carere, II 484
casus, m., I 285
caries, f., B 15 b
carmen, n., I 259; II Catana, f., II 151
catena, f., II 796
745 (disponere)
caro, f., 1 344, 354; II Catilina, m., II 6
441 (secare); B 8 c Cato, m., II 151 (M.
carpere, I 47, 306, 307, Porcius Cato) (Cato
308, 310, 311, 330, Maior)
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catulus, m., II 298,
336, 432; (c. venati
cus) 432; (c. felis, c.
leaenae) II 480
cauda, f., II 353 (mo
vere)
causa, f., I 14, 42,
389; II 152; 249 (ea
de causa); 347 (de);
437 (gravis);
740
(magnae
causae) ;
796 (de); (viz ob)
causa, II 51 (amici,
honoris, ludorum c.) ;
667, 740

cautum est, II 484
(cavere)
cautus, II 6; 41 (cau
tior); 343 (cavere)
cavare, I 390

cave! II 343
cavere, I 295, 486; II
343, 381, 484; cau

tum est, II 343
cavus, I 334
cedere, I 460; cedens,
II 76
cedrus, f., I 183; B 5 a
celeber, bris, bre, I
383, 384; II 796, (ce

cena, f., I 77; II 122 charta, f., II 560
(inter); 396 (para Cheiron (Chiron), m.,
re); 434, 511; 740 II 627
Cheops, m., II 627
(in)
cenaculum, n., II 511 Chephren, m., II 627
cenare, I 178; II 297 Chersonesus, f., II 345
(apud); 434; cena (constituere)
tus, a, um II 434
Cherusci, m., I 288
Christianus, II 247,
censere, II 344, 484
599
censor, m., I 251
Christus, m., II 631;
census, m., B 15 a
Centaurus, m., II 627 &. Chr. n., p. Chr. n.,
II 47
centeni, II 33, 56
centesimus, I 160, 189 cibaria, n. pl., B 16 B
centies, II 9, 17; cen cibus, m., I 364; II
ties milies, II 18; 434 (capere)
centies centena mi cicada, f., II 768
lia, II 34
cicatrix, f., II 586; B
centum, I 206, 224; II 10 b
196, 197
Cicero, m., I 233
ciconia, f., I 390; II
centuria, f., II 152
centurio, m., II 152; 300 (crus); 480; B
4a
B 8 c
cera, f., 1 487; II 560; Cilices, m. pl., B 12 b
cerae, f. pl., II 560, Ciliw, m.,-B 12 b
570
Cimbri, m., II 484
Ceres, f., II 45; B 10 c Cimon, m., 1 425
cernere, I 317; H 298 Cincinnatus, m., II 69
certamen, n., I 259
cingere, I 367; II 561
certare, II 347 (de); cinis, m., II 740; B 6

c;B7c;B13a;ci

740

lebrior,

celeberri certe, I 419
neres, pl., II 740
mus) II 11, 20, 44, certus, I 110, 334; II circa, II 434
152
247; 357 (pro); 408, circenses (ludi), I 425
celebrare, I 92, 99, 560; 561 (conduce— circiter, II 152
re); 567 (merces); circumdare, I 406; II
175, 212, 319
Celer, m., I 497
798 (fieri); (certior, 247, 484
celer, eris, ere, I 383, certissimus) II 41, circumsedere, II 484
circumsistere, II 101
384, 386,-387, 497; II 42, 236, 247, 740;
434; (celerior, celeri cerva, f., II 432; B 4 a circumstare, II 434,
us, celerrimus) II 11, cervix, f., I 425; II 484
15, 20, 40, 44
484; B 10 b; cervices, circumvenire, I 421
celeritas, f., I 439; B !. pl., B 16 b
circus, m., II 247; (c.
10 a
cervus, m., II 432; B maximus, Flamini
celeriter, celerius, II 4 a
us) II 248
15; celerrime, II 796 ceteri, ae, a, I 390
cito, I 364
Chalcidenses, m.,I 500 civicus, II 51
cella, f., I 439
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civilis, e, I 434; II 485, P. Clodius Pulcher, II Collatinus, m., II 561;
740
435
L. Tarquinius Colla
tinus
civis, m., I 334, 350; Clusini, m., II 485
II 484 (bonus); 568 Cn.: Gnaeus, I 393 collatus, I 461
(optimus); 740 (mei Cnidius, a, um, I 444 collectus, B 7 b (fas—
cives); B 2 b; B 10 b Cnidus, f., 1 439
cis); II 394 (collige
re)
Civitas, f., I 195, 200, coactus, II 370
218, 348; II 345 (con coclea, f., II 768
colleg'ium, n., 11 248
stituere); 353 (move coctus, &, um, II 435 colligere, I 439; II 394,
re); 360 (vertere); codex, m., B 8 a; B 586
12 b
737 (alere); B 10 a
collis, m., I 425; II
501 (tenere); B 7 c
clades, f., I 353, 426; Codrus, m., II 52
collocare, I 334; II 304
II 434, 435; 735 (ac coěmere, II 586
coepi, coepisse, II 656, (in); 356 (pro); 561
cipere); B 10 b
657, 740; coeptus, a, colloquium, n., I 390;
clam, I 131
391 (habere)
clamare, I 61, 99, 175, um, II 485
coeptus, m., B 15 a
colonia, f., I 334; II
209; II 740
clamor, m., II 69; 439 coe'rcere, I 14, 263, 664; 744 (deducere)
(personare); 440 (re 265, 266, 270, 281, colonus, m., II 561
color, m., 1 251; B 6 c
sonare);
485; 765 282; II 485
colossus, m., II 741,
(strepere); 800 (tol coetus, m., B 15 &
lere); B 6 c; clamo cogere, II 236, 248, 808
298, 329, 741; cogor columba, f., 1 461; II
res, pl., II 740
480; B 4 a
clarus, I 110; (clarior, I 484, 486
clarissimus) II 11, cog'itare, I 92, 99, 175, columbinus, II 576
(viz pulli)
12, 19, 41, 42, 171, 212; II 298, 330; 347
(de); 435
172
Columbus, m., II 803
cogitatio, f., I 364; columna, f., II 152
classiarius, II 485
colus, f., B 5 b
classis, f., I 425; II B 8 c
298, 370; 485 (com cognatus, m., 1 461; comburere, II 561
parare); 571 (trans II 90; cognati et af comedere, II 703, 796
Comenius, m., II 408
mittere); 598 (prae fines, II 90
cognitio, f., I 390; II comes, m. f., I 390; II
esse); B 10 b
741; B 2 b
claudere, I 318; II 561 370; B 8 c
Claudius, m., II 561; cognitum est, 'II 740, comitatus, m., B 15 a
comitia, n. pl., II 86,
(Ti. Claudius Nero); 741 (cognoscere)
II 627;
cognoscere, I 390; II 87, 586; B 16 a
clausus, a, um, II 561 235, 37, 298, 390; 347 comitium, n., B 16 a
(de); 349 (ex); 351 commeatus, m., II
(claudere)
298; 311, 497 (prohi
(habeo); 71,0 (de)
clavis, f., B 10 b
clemens, I 456; II 598 cognovi, II 740, 741 bere); 566 (interclu

(praebere)
clementer, II 52
clementia, f., I 130; II
356 (pro)
cliens, m., I 348
Clitus, m., II 803

dere)
(cognoscere)
commemorare, II 347
cohibere, II 485
cohors, f., I 425; B 9 c (mm; de)
cohortari, II 298, 329 commendare, I 406
commentarius, m., II
coire, I 14
408
colere, I 318; II 741
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committere, I 406; II concedere, II 561; 591 confidere, II 121, 235,
586, 741; (proelium,

pugnam)
298

I 406, II

(facile); II 329, 31,4, 789

345

concidere, II 735 (aci
commodum, n., I 364; es); 741
II 408 (aestimare); concidere, II 741
4,85
conciliare, I 131; II
Commodus, m., II 628 52; 399 (studia); 408
commodus, &, um, II concilium, n., II 355
796
(constituere )
commonefacere, II
concitare,
I 481; II
298, 329
394
commonere, II 298, conclave, n., B 13 c
329, 485
II 236,
commotus, II 485, 586 concludere,
248,
561;
conclusus,
commovere, II 210, I 487
298, 329, 485, 586
concordia, f., I 22, 53,
communis, e, I 434
commutatio, f., II 796; 54
concors, I 458, 472
800 (res)
concupiscere, II 742
comoedia, f., II 741
comparare, I 241, 487; concursare, II 101
II 52 (exercitus), concursus, m., II 88,
211, 298; 353 (mone
796; B 15 a
re); 485 (classis)
concutere, concutio, I
(compes); compedes. 492; II 796
f., B 9 &.
condemnare, II 408
compellere, II 329, 344 condere, I 334; II 561
comperire, II 349
condicio, f., II 298; ea
(ex); 796
condicione ut, II 298,
compescere, I 461; II 299; B 8 c
741
condímentum, n., II
409
Compitalia, n., II 35
complere, II 121, 485; condire, II 796
completus, II 486
condiscipulus, m., II
complexus, m., B 15 & 22
complures, &, II 119, conditor, m., 1 419
587
conditus, &. um, II 47,
componere, II 741
394, (condere); 584
comportare, II 298
conducere, II 561
compos, I 461, 473, confectus, II 742 (con
474; II 131
ficere)
comprehendere, II 587 conferre, confero, II
comprendere, II 587; 299
(viz comprehendere) confertus, II 652
conficere, conficio, I
computare, II 248
conatus, m., B 15 &

492; II 742
—— 830

confirmare, I 372; II
299, 399 (animos c.);
486

confiteri, II 347, 815
confligere, II 561
conformare, I 241
confugere, confugio, I
492; II 742
confundere, II 742;
confusus, II 742
congerere, II 796
congeries, f., B 15 b
congregare, II 248
congruere, II 587
conicere, conicio, I
492; II 796
coniugatio, f., 1 45
coniungere, II 22
com'unx, m. f., II 90;
B 2 b; B 10 b; B
12 b

coniurare, II 101
coniuratio, f., II 561
coniuratus, II 101;
coniurati, m. pl., II
101

conquiescere, II 742
conquirere, II 742
conscendere, II 587
conscientia, f., II 796
conscius, &,um, II 394

conscribere, H 561
consecrare, II 587
consensus, m., B 15 &

consentire, II 435
consequi, consequor,
II 299, 330, 816

conserere, II 742
conservare, I 390; II
356 (pro); 587
considerare, II 52
considere, II 409
consilium, n., I 86,
140, 401; II 6, 34;

297 (capere);
304

—

(inire) ;

299;
496

convocare, II 486
(permovere) ;
562, contaminare, II 299
587; 592 (illud); 597 contemnere, I 318; II cooperire, II 796
(parere); 764 (sper 743; contemnor, II copia, f., I 120, 401;
nere)
743; contemptus, II copiae, pl., 600 (sa
743
tis); 741 (cogere);
consistere, II 299
conspectus, m., I 372; contendere, I 500; II 762 (recens); B 16 &.
II 397 (sustinere)
248, 330, 31,6; 347 coquere, I 439
coquus, m., II 435
conspicere, conspicio, (de)
contentus, I 372; II cor, n., 1 391; B 9 &.
I 489; II 742, 816
coram, II 796
constans, I 456; II 743
486
Corinthii, m., II 409
conterere, II 743
Corinthius, &, um. I
constantia, I., II 101 contexere, II 743
Constantinus, m., II continens, (přid. jm.) 391
628
I 497; (podst. jm.) II Corinthus, f., I 184; II

constare, I 390; II 68 (in continenti), 662, 663, 664, B 4 c
248, 587; constat, II 299, 486
Coriolanus, m., II 248
248, 122 (inter); 235, continenter, II 587
Corioli, m., II 248
402
continere, I 313; II
fCornelia,
f., B 2 &
368 (vix me conti
consternere, II 742
Cornelius Nepos, m.,
constiti, II 293; 299 neo, quin); 370, 486 I 374
contingere, H 69
(consistere)
comix, f., II 480; B
constituere, II 329, continuare, II 409
10 b
continuus, I 439
31,5, 394, 562, 587
cornu, n., I 277, 279,
contio,
f.,
II
356
consuesco,
II
294
407
(consuevi); 299; 742, (pro); 486
corona, f., I 61; II 51,
743
contionari, II 297
104
consuetudo, I., I 439; (apud)
coronare, I 122
II 349 (extra); 801 contra, I 182; II 343 Coronea, f., II 101
(tollere); B 8 c
(cavere); 71,3
corpus, n., I 195, 199,
consueveram, consue contrahere, II 562
200, 202; 365; II 300;
vi, viz consuescere, contrarium, II 349 399, 438 (lavare);
II 299, 294; 390, 742 (ex); 360 (vertere)
491 (ingens);
585
consul, m., II 356 contumelia, f., I 364; (adversus); 798
(pro); 585; 651, 652; II 304 (in); 360 (ver (mortuus)
B 8 b
tere); (plan) 743 corrigere, I 335; II
consularis, e, 1 498; II convalescere, II 299
399 (mores); 562
convenire, I 486; II corripere, corripio, I
87 (comitia)
492
consulatus, m., II 88, 152, 796
conventus, m., II 587; corruere, II 587; 756
349, 587; B 15 &
consulere, I 318; II B 15 &
(percellere)
convertere, II 587
370, 486, 562, 743
corrumpere, I 484,
consultare, II 52
convicium, II 248; 251 487; II 562
consulto, I 439
Corsica, I., I 92, 180
(iactare)
consultum, n., II 348 conviva, m., II 435
corvus, m., 1 391; B
(eX)

consumere, I 335; II
299, 587

convivium, n., 1 320;

4 &

II 436 (dominus); cos, f., I 439; B 8 c
cotidianus, I 251
481 (ad)
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cotidie, I 179
culpa, f., II 6; 800 currus, m., I 276, 278;
II 741 (committere)
(socius), 815
coturnix, f., II 480
crabro, m., II 486, culpare, II 796
cursus, m., I 285; 439
768; B 8 b
cum, (předl.), I 61, (c. navium); II 152
cras, I 322
(tenere); 563 (diri—
74, 117, 118, 249; II
Crassus, m., II 296, 5, 54, 128; 442 (vir gere)
628
tus); 588; 765 (sta curvus, &, um, I 335
crassus; crassior; II re)
cuspis, f., B 10 c; B
cum, (spojka), I, 273; 13 &
6, 41; B 6 c
creare, I 316; II 37, II 588 (opětovací, custodia, f., II 249;
587
iterativum); 248 (in 490 (habere)
creber, (crebrior, cre versum); 796 (ad custodire, I 357, 362,

versativum); 524 a 363, 366, 416, 416,
násl. (temporale, hi 417, 418; II 135, 165,
796
credens, II 76
storicum)
credere, I 335; II 343 cum — turn, II 442
custos, m. f., I 251; B
2b;B10c;B12a
(cave)
cunae, f. pl., B 16 b
cremare, I 367; II 587 cunctus, I 260; II 260, Cyclades, f., II 628
744
cycnus, m., II 480
crepare, II 435
Cydnus, m., II 628
crescere, I 318; II 743 cuneatus, B 7 b
Creta, (Crete), f., II cuniculus, m., II 432, Cynicus, a, um, II
803
588
803; Cynicus, m., II
creta, f., I 102
cupere, cupio, I 489; 803
Cynthius, II 35
II 101, 152, 796
crimen, n., 1 439

berrimus), I 162; II

20

crinis, m., I 425; B 7 c cupide, II 653, 744
Cyprus, f., I 184; B
Crispus, m., I 118, 119 cupiditas, f., I 364, 4 c
Critias, m., II 69, 75
439; II 249, 300; 343 Cyrus, m., I 439; II
crocodilus, m., II 576, (cavere); 485 (coer 803
587
cere); 486 (contine cytisus, f., I 183; B 5 a
Croesus, m., I 461
re; 768 (vincere);

cruciare, II 588

B 10 a

D.

crudelis, e, I 434, 437 cupidus, I 425; II 653
D. : Decimus
crudelitas, f., II 588; cupiens, II 93
B 10 a
cupressus, f., I 183, Daedalus, m., II 486
290;B5a;B15a damnare, II 101
crudeliter, II 588
damnum, n., 1 179,
cruentus, I 401; B 7 b; cur, I 56
B 9 a
cura, f., I 122, 152; II 284; II 350 (facere)
cruor, m., II 300
300, 481 (adhibere; Damocles, m., II 249
crus, n., I 372; II 52, c. rerum); 314 (ve Damon, m., II 486
300
xare); 371, 376; 376 Danuvius, m., II 101
crux, f., B 10 b
(inicio) ; 744 (depo daps, f., B 9 c
Dardanus, m., II 803
cubare, II 81, 435
nere)
cubile, n., I 364; II curare, I 122, 372, dare, do, I 138, 139,
486; (fráze) 123,124, 176, 177; II 102 (le
304 (in)
cuculus, m., II 480
439; II 330, 346, 394 ges); 125 (venia);
curculio, m., II 768; 137; 300, 330 (ope
cucumis, m., B 13 a
ra); 304 (in rem; in
culex, m., II 768; B B 8 b, c
fugam); 1,29; 435,
curia, f., II 101
8 a, b; B 12 b
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588, 591 (fides); 588 Decius, m., II 628
56, 57, 82, 162, 177;
(donum); 596 (ob declarare, II 37
(deletus) II 82; (de
ses)
declivis, I 461; 462 leturus) II 383
Dareus (Darius),m.,I (locus)
Deliacus, II 628
deliberare, II 52, 121,
425; II 35; D. Codo decorus, II 744
decretum, n., I 439, 562
mannus, II 249
442
Datames, m., II 300
deliciae, f. pl., B 16 b
de, I 60, 61, 74, 75, decretum est, viz de deligere, II 37, 588,
117, 118; II 21; 249, cernere
744
649, 796 (causa); 345 decurrere, II 348 (e, Delphi, m., I 181; II

(constituere);

349 (ex;

31,6;

eJK)

de senten— decus, n., I 259

tia); 352, 353 (mone dedecus, n., B 13 b
re); 359 (statuere), dedere, II 562, 744
(rogare ),
(dimica dedicare, II 102
re); 435 (decidere); deditio, f., II 344
563 (detrudere); 588 (censere)
(legatos
mittere) ; deditus, I 203
739 (bellum); 740 deducere, I 440; II
(certare); 740, 741 562, 744
(cognoscere) ;
751 deesse, desum, I 246;

(industria); 795 (ca
dere)

dea, f., I 107
debere, I 270; 372 (vi

ta); II 6 (gratia);

decemvir, m., II 300,
305, 306

decernere, I 407, 486;
II 329, 348; 744 (se

natus; honor)

8 b

Delus, f., I 184; II
628, 662, 663; B 4 c

Demaratus, m., II 804
demere, II 441 (solea)
demergere, II 562
demetere, II 796
demigrare, II 666
II (32, 60, 211, 214, deminuere, II 588
224), 211, 487
demittere. II 744
defatigare, II 409; de Democritus, m., II 300
fatigatus, II 409
Demosthenes, m., I
defendere, I 335; II 233; II 487
236, 249, 588
demum, II 487; (turn
defensio, f., II 249
d.)
defensor, m., II 487; denarius, m., 11 264,
249
496 (praestare)
deficere, deficio, I deni, II 26

52 (victoria);
102
(beneficia); 1,86; de
bitus, II 487
debilitare, I 316, 439
debitus, viz debere
decedere, II 346 (de); 492; II 744
deflere, I 284; II 487,
349 (vita)
decem, I 18, 205; II 588
deformis, e, II 815
196
December, m., I 499; deformitas, f., II 588;
II 53, 86; B 16 c

562, 662; B 5 &

Delphicus, I 391
delphin, m., II 576; B

denique, II 256, 300
dens, m., I 348; B 8 &

densus, I 141; II 69
denuntiare, I 461; II
300, 329

B 10 &

denuo, II 796
deicere, deicio, I 492; depingere, II 744
II 346, 796
deplorare, II 300
deinde, II 300, 562; deponere, II 744
256 (ve výčtu)
deprehendere, II 588
delectare, I 18, 44, 48, deridere, II 744
55, 99, 175, 209, 1,40, derisor, m., II 435
484, 486; II 300, 588 derivare, II 102

decidere, II 435
decies, II 8; decies
centena milia, II 34
descendere, II 588,
(delectari)
decipere, decipio, I delere, I 47, 263, 266, 744
492; II 300
267, 270, 282, 283; II desciscere, II 744
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describere, II 301, 562
desecare, II 435
deserere, II 409, 745
deses, I 473, 474
desiderare, I 461; II
588, 589 (desidera

tus)

desiderium, n., 1 140

designare, II 37
desilire, II 348 (e, ex)
desinere, II 745
desistere, II 249, 284,
301; desitum est, II
745

despectus, m., II 745
desperare, I 367; II
52, 745

despicere, despicio, I
492

despondere, II 588
destituere, I 335; II
589

destringere, II 563
desum, viz deesse
detegere, II 563
deterrere, I 284, 481,
484; 249; 361 (quo

minus); 369 (quin);
371, 487; deterreri, II
371, 487, 369

detinere, II 487
detrimentum, n., II
102, 295,

297,

(capere)
detrudere, II 563

740

dialectus, f., II 816; dilacerare, I 407
B 5 b
dilectus, m., II 350
Diana, f., I 178; H (habere)
804
diligens, I 456; II 44
dic II 137
diligenter, I 335; II
589
dicare, II 589
dicere, I 47, 306, 310; diligentia, f., I 26, 53,
II 235; 258 (soleo); 54, 123; II 488; 601
259 (verum);
297 (studium)
(apud); 304 (in); diligere, I 318; II 296,
330; 347 (de); 373 488
(in publico); 439 dimicare, II 69, 249;
(paene); 488 (ver 347 (de); 371, 409,
sus); 563; 745 (pro 435, 488, 589
reo); dicor, II 37; dimidium, n., II 102;
dicitur, II 236
(dimidio minor) II
dicio, f., II 589; 599 102; 350 (habere)

(redigere)

dimidius, &,um, II 521

dimittere, II 353
dictare, I 61
dictator, m., 1 440; II (per); II 563
596
Dio, m., II 563
Diocletianus, m., II
didici, viz discere
Didius Julianus, m., 249
II 628
Diogenes, m., II 628
Dion, m., II 563
diducere, II 589
dies, m., (f.), I 298, Dionysius, m., I 320;
301, 320, 322; I 373, II 804
II 347 (diem ex die); diphthong'us, f., B 5 b
II 53 (pauci); 86 dirigere, II 563
(pauci, festi, calidi a dirimere, II 102
j.); 300 (decipere); diripere, diripio, I
303 (in); 304 (bis in 492; II 371
die); 345 (constitue diruere, II 250; 589
re); 347 (de); 349 discedere, II 563, 665,

(ex);589;765 (supre 745
deus, m., I 106, 107; mus); 816; B 15 b
discere, I 318, 486; II
dii, m. pl., II 249; difficilis, e, I 434, 437; 294; 297 (bona); 301,
250 (eburneus); 491 (difficilior, difficilli 318; 745; didici, II
(inferus), (colere)
mus) II 133
294, 301, 745
devastare, I 425
difficultas, f., I 320; discerpere, II 563
deverti, devertor, II II 500 (superare); B discessus, m:, II 87

10 a
disciplina, f., I 440; II
589 diffidere, II 789
357 (pro)
diffindere, I 440
(fundere)
discipulus, m., I 17, 69
devorare, I 295
diffundere, I 440
discolor, I 473, 474
devovere, II 487, 589 dignitas, f., I 440; II discordia, f., I 22, 53;
II 301; 740 (civilis)
dexter, I 135, 162
356 (pro); B 10 a
789

devincere,

II
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dividere, II 82, 250,
discrepare, II 435
dlscrimen, n., II 752 563; dividor, II 250;
divisus, II 250
(ipse) ; B 13 b
discutere, discutio, I divinitus, II 761 (qui
492
dam)
disertus, I 481
divinus, I 375
disicere, disicio, II 796 divitiae, !. pl., I 26,
disiectus, II 796
29, 52, 53; II 496
dispar, I 458; 461 (possidere); B 16 b
(fortuna); 472
divisus, a, um, I 440,
II 250
dispergere, II 563
dispertire, I 357, 421 do, viz dare; (II 429,
displicere, I 17, 18, 48, 430)
55, 99, 175, 212; II docere, I 270; II 394,
488
(454), 488
disponere, II 745
doctus, I 124; II 394;
disputare, I 17, 18, 48, (doctissimus) II 406;
55, 99, 175, 212; II
(vir d.) I 391; (docti,
589
m.,) I 494
disputatio, f., I 391; dolens, II 70

dominus, m., I 15 69;
86, 87, 112; II
436, 589; B 2 c

45,

Domitianus, m., II 629
domitus, (viz doma
re), II 589, 746
domo, I 293
domos, I 293
domum, I 292
domus, f., I 291, 292;
II 489, 746, 797; (viz
domi, domo, domos,

domum)
donare, I 78, 391; II
52; 102 (praemium);
489, 589
donec, I 461

_

donum, n., I 70; II
588 (dare); 735 (ac
cipere); 746
B 8 c
Doricus,
dolere, II 70, 102, 488 dormiens,II II816
dissentire, II 796
93
dolor, m., 1 202; 402 dormire, I 357, 366;
disserere, II 745
(excitare);
II
311
dissimilis, e, I 434; II (prohibere); 372 (in II 563
121; (dissimílior, dis— tercludere) ;
dos, f., B 8 c
754 druides,
I 440
simillimus) II 133
mordere); 795 (affi Drusilla, m.,
dissimulare, II 435
f.,
viz Livia,
II 566
dissipare, I 461; II 70 cere); B 6 c
dolosus,
B
6
c
dissolutus, II 745
dubitare, II 347 (de),
dolus, m., II 102, 746; 211; (219); dubitor,
distare, II 435, 665
per dolum, II 102
II 211
distendere, I 440
domare, II 70, 435, dubium, n., I 373; 495
distinere, II 488
488, 746; domitus, II (sine d.)
distribuere, II 589
districtus, II 745 (di 589
dubius, I 321; II 746;
domesticus, I 373; II II 312 (res); 569
stringere)
344
(res)
distringere, II 745
ditissimus, II 44, 745 domi, I 292, II 666, duc! II 137
797; (domi bellique, duceni, II 56
(dives)
domi militiaeque) I ducentesimus, I 189
ditior, II 745 (dives)
diu, (diutius, diutissi 293, 392; II 488, 493 ducenti, I 224; II 196,
domicilium, n., I 407; 202, 203
me), I 179; II 152
diuturnus, II 102, 409 II 345 (constituere); ducenties, II 17
II 488
divellere, II 745
ducere, I 306, 308, 309,
díversus, II 652, 71,6 domina, f., 1 77, 440; 310, 318, 332; II 37,
dives, (divitior, ditior, II 257; B 2 c
301; 304 (in); 394
divitissimus, ditissi dominatio, f., II 102; (tempus); 563 (bel
mus), I 473, 474; II B 8 c
lum; matrimonium);
dominatus, m., II 152
11, 19, 41, 44, 745
797 (aqua)
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ductus, m., II 250 dure, II 746
durus, I 110; II 346
(aquaeductus)
dulcis, e, I 435, 437; (de); 394 (hiems)
(dulcior, dulcissi
dux, m. i., I 197, 198,
mus) II 14, 15, 44
218,194; B 2 b; B 10
dum, II 250
b; B 12 b
dumetum, n., II 797
Dumnorix, m., II 816
E.
duo, duae, duo, I 205,

educare, I 92, 99, 175,
208, 230, 238; II 81,
99, 100, 393, 416, 420

educere, I 373; II 561,
efficax, I 459, 472
efficere, efficio, I 492;
II 122, 137, 236, 301,
330; 742 (consuesce

re); efficitur, II 122,
301

258; II 196

duodecentesimus, I 236 e, ex, I 132, 133, 373 efflagitare, II 301,
duodecies, II 8
(dies); II 21; 102 329
duodecim, I 205
(appellare); 250 (ex efflare, I 231
duodecimus, I 159
aetate,
tempore) ; effodere, effodlo, I
duodeni, II 26
492
81,8; 408 (aestima
duodenonagesimus, I re); 436 (e somno); effringere, II 590
236
_
501 (ex tempore); effugere, effugio, I
duodenonag'inta, I 206 563 (dicere);
567 492; II 797, 815
duodeoctogesimus, I (multi); 663, 664, 666 effundere, I 440; II
236
(u jmen měst); 746 746, 816
duodeoctoginta, I 206 (e numero); 747 (ex— egens, II 489
duodequadragesimus,
cedere, excidere);740 egenus, II 407
I 235
(fructum
capere) ; egere, II 301, 489
duodequadraginta, I 751 (ex industria); egestas, f., B 10 &
206
763
(requiescere) ; ego, I 44, 45; II 3;
duodequinquagesimus, 798 (fugere)
(egomet,
memet,
I 235
ea, viz is, ea, id; I 44, meme) II 4; (me
duodequinquaginta I 45, 312; eadem,
cum) II 5
235
viz idem, I 373; II egredi, eg'redior, II
duodeseptuagesimus, I 62; eandem, earun 348 (ex)
235
dem, viz idem
egregius, I 141, 166,
duodeseptuaginta, I 206 ea, quae . . ., I 441
II 52, 148 (ma
duodesexagesimus, I ebur, 'n., II 746; B 14 b 440;
gis e., maxime e.)
235
II 250; B eicere, eicio, I 492
duodesexaginta, I 206 eburneus,
7b
elaborare, II 394
duodetricenl, II 33
Ecbatana,
n.,
11
804
Elagabal,
m., II 630
duodetricesimus, I 235
elegans, I 456
ecclesia, f., II 70
duqdetricies, II 9
eculeus, m„ II 432
elephantus, m., I 391;
duodetrig'inta, I 206
B 4 &
edax, I 459, 472
duodeviceni, II 26
duodevicesimus, I 160, edere, (ěsse), II 301, elephas, m., II 480;
235

duodevicies, II 8
duodeviginti, I 206
duplex, I 459, 472
durare, II 121, 301;
durari, II 301; dura
tus, II 301

702, 797
B 8 b; B 12 b
ědere, I 407; 11301, elicere, elicio, I 489;
II 797
797
edicere, II 301, 329, eligere, II 37, 102, 590
564
eloquens, II 22; (elo
edocere, II 489
quentior, eloquentis
edoctus, II 489
simus) II 42
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eloquentia, f., I 272;
II 590
Elpinice, f., II 564
elucere, II 590
emendare, II 122, 301;
399 (mores)
emere, I 481; II 590;
emptus, II 590
emicare, II 70
eminere, I 271; II 489
emittere, II 564, 746;
emissus, II 768 (vox)
emolumentum, n., II
102 (capere)
emptor, m., II 250
emptus, II 590 (eme

re)

eques, m., I 218

etiam, I 26, 78; (et
iam nunc) I 179; (et
II iamsi) II 70

equester, stris, stre, I

384; 463 (ordo);
88 (proelium)
equinus, II 489
equitatus, m., I 276,
279; II 311 (prohibe

re)

equuleus, m., II 432
equus, m., 1 69, 87; II
432; 587 (conscende
re); B 4 &; equus bi
pes, II 576; equus
mas, II 432
Eretria, f., II 662, 804
erga, II 343 (cavere)
erigere, H 590
eripere, eripio, I 492;
II 436
errare, I 284, 486; II

en! II 70
enecare, II 436
enim, I 251
Q. Ennius, m., II 152 70
ensis, m., II 746; B 7 error, m., I 440; II
c; B 13 a
746; B 6 c
enumerare, II 250
erudire, I 357, 362,
enuntiare, II 122
363; II 6, 797; erudi
eo, ire, viz ire
tus, I 494
eo, (přísl.), II 746; eo, eruere, II 590
ut . . . , II 302
eruptio, f., II 746
eo
quo, II 106 esse, sum, I 56, 57,

(qu0)
eorundem, viz idem
eos, f., B 8 c

Epaminondas, m., II
436

Ephesius, H 804
Ephesus, f., 1 184; II
666, 804 ; B 4 c

epistula, f., I 15, 42,

98, 119, 173, 177, 211,

216, 319; (est mihi
aliquid) I 119, II 590;
II 137; 258 (esse ma

gna auctoritate); 259
(in usu); 297 (apud;
in), (auctoritas),(ca
lamitas);
303 (e.

Etruria, f., H 52
Etrusci, m., 11 52
eundem, viz idem

Euphrates, m., II 302
Europa, f., II 629
Europa, f., II 667
eurus, m., B 2 &

Eurydice, f., II 629
Eurystheus, m., II 564
evadere, II 38, 394
evanescere, II 816
evellere, II 797
e'venire, II 797
eventus, m., I 285

evertere, II 395
evolare, II 250
evolvere, II 436; 443
(volumen)
evomere, II 746
ex, viz „e, ex“

exaedificare, II 590
exanimare, II 436
exardescere, II 747
exaudire, I 366
excedere, II 564, 747
excellens, II 564
excellere, II 102
excidere, II 747
excidium, n., II 590
excipere, excipio, II
590, 747

excitare, I 122, 461;
402 (dolor); II 70,
302, 329, 590, 747

bono animo); 304 (in exclamare, II 797
rem), (in eo est, ut); excludere, II 564
752 (ita); futurus, excolere, II 302, 399,

43; II 396 (mittere);
570 (scribere); 735
747
(accipere); 766 (te II 65, 384
xere); 236 (in epis ěsse: edere, edo, II excubare, II 436
excusatio, f., II 52
tula est)
301, 702, 797
exedere, II 703, 797
esurire, I 357, 366
Epirus, f., II 804
epulae, !. pl., B 15 c et, I 29, 56; et — et, exeo, viz exire
I 78; II 302, 590
epulum, n., B 15 c
equa, f., II 432; B 4 a Eteocles, m., II 804
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exercere, I 263, 266,
267, 268, 270,

271,

exsistere, II 797; 38
1,85, exspectare, I 61; II
96; exspectatus, II
1,86; II 1,89
96
exercitatio, f., I 315
exercitus, a, um, II exspectatio, f., II 6;
489
15 (maior; celerius);
exercitus, m., I 276, 743 (contra)
279; II 297 (apud, exstare, II 590
exstinguere, II 747
in); 346 (curare)
exěsse: exedere, II exsul, m. f., II 489;
282, 283; 287 (insti

tia;

metus);

703

B 8 b

tas);
665

591 (foedus);

(pug'na);

674;

71,8; 763

facetiae, p. pl., B 16 b
facies, f., I 298

facile, (facilius, fadl
lime), I 335; II 70;
591; 153, 591; (haud
(non) facile) II 591
facilis, e, (facilior, fa
cillimus), I 435, 437;

exter (exterus); exte
exhaurire, II 797
rior; extimus; extre
exheredare, II 590
mus; II 748
exigere, II 590, 747
exiguus, II 122; 153 externus, I 181
(magis e.; maxime extorquere, II 591
extra, II 349
e.)
extremus, (viz exter),
eximius, I 335
exire, exeo, II 346 II 86 (hiems, annus,
mensis), (senectus,
(de); 348 (ex)
existimare, II 102, tempora); 652; 748;
B 7 b; ad extremum,
235, 564
exitus, m., I 373; II II 300 (denique)
exturbare, II 70
52, 302
exuere, II 1,36, 590,
exoptare, I 440, 481
exorare, I 481; II 302, 591, 748

facundia, f., II 590
(eloquentia)
faenile, n., II 436;
440 (reponere)
faenum, n., II 436;
441 (secare)

expellere, I 441; II

faex, f., B 10 &
fag'us, f., 1 183; B 5 &

329
747

F.

expendere, II 250; ex
pensus II 250
expers, I 458; 464 (ra
tio)
explere, II 489, 747
explicare, I 461; II

faber, m., II 45
Fabius, m., I 441
Fabricius, m., II 629
fabula, f., I 10, 36; II
567 (mittere); 797
250, 436
fabulosus, B 8 a
explorator, m., I 320; fac! II 137
II 250; 496 (per)
facere, facio, I 493;
exposcere, II 747
II 70, 349; 236 (cer
expugnare, I 402; II tior); 250, 252 (iniu
52, 59, 61, 590, 747; ria; iter); 258, 259
expugnatus, II 96; (testis); 297 (castra,
566 (incolere)
verba); 302; 303, 750
exsequiae, !. pl., B (impetus); 312 (re
16 b
us); 330; 347 (de);
exsilium, n., I 419; II 349 (ex); 350; 371
103
(pons); 412 (socie
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II 132, 251

facinus, n., I 461
factio, f., II 489; 490

(favere); 748
factum, n., I 179
factus, a, um, II 354
(per); 371
facultas, f., II 395; B
16 a

fallax, I 459, 472

falx, f., B 10 &
fallere, I 318, 484, 485

falsus, I 373
farna, f., II 52, 236,
250; 797 (ferre)
fames, f., I 364; II 35;
436 (domare);
B 10 b

familia, I., I 122; II
90, 302; pater famili
as, II 302
familiaris, e, I 435,
494; II 564
familiaris, m., I 494,
498

familiaritas, f., II 738

(augere)

familias, viz famille.

Feretrius, m., II 630
famulus, m., I 140
fanum, n., II 436
feriae, f. pl., II 87; B
far, n., II 748; B 13 c 16 b
fas, n., B 2 a; B 14 & ferire, II 591 (foe
fascis, m.; fasces, m. dus), 797
pl.; I 441; B 7 b
ferre, fero, II 235;
fasti, m. pl., I 29; II 236, 256, 355 (prae);
562 (corrigere);
296 (subsidium); 354
564; B 16 b

fastus, II 564
fateri, fateor, II 235
fatigare, II 251
fatum, n., II 409
faux, f., fauces, !. pl.,
I 354; II 591; B 10
a.; B 16 b

favere, I 461; II 489,
564

fax, f., II 490; B 10a
febris, f., I 347; 442
(laborare); B 10 b
Februarius, m., I 499;
B 16 c

fecundus, I 181; B 4 c
fel, n., B 13 c
feles, f., I 425; B 4 a;
B 10 b

felicitas, f., I 259; B
10 &

_feliciter, II 748

fides, f. pl., II 739

(canere); 748;

B16b

fiducia, f., I 140
fidus, I 124; II 748
fieri, fio, II 302, 350;
354 (per); 695, 696;
798; factus, II 350
(per); 359 (rogare); figere, II 82; fixus, II
733, 734; 797; (II 82
122, 137); (složeniny figura, f., I 231
filia, f., I 72, 77, 105;
789, 790)
ferreus, I 391; B 7 c; II 90; 589 (despon
dere)
B 9 a.
ferrum, n., I 70, 402; filiola, f., II 90
II 346 (de); ferro ig filiolus, m., II 52, 90
filius, m., I 22, 104,
nique, I 441
fertilis, e, I 435; II 105, 122; II 34, 90
II 132 (fertilior, fer filum, n., II 748
findere, II 748
tilissimus)
fertilitas, f., I 461; B fingere, II 564
finire, I 357, 366; II
10 a
797, 798
ferus, m., II 480
finis, m., 1 425; II
fessus, I 141
591; B 7 c; fines, m.
festinare, II 302
festus, I 322; II 86 pl., I 425; II 436,
(dies); 749 (frequen 591; B 7 c; 171 (ha
bere); 346 (de); 345
tare)
348
ficus, f., I 183; B 5 a; (constituere) ;

felis, viz feles; (catu B 15 b
lus felis) II 480; (fe fide, II 153
fidelis, e, II 6, 41
lis mas) II 480
fidere, II 789
Felix, m., 1 497

(ex);

496

(posside—

re); 561 (collocare);
585 (angustus)

fim'timi, m. pl., II 70
finitimus, I 293
felix, (felicior, felicis— fides, f., I 299, 302, fio, viz fieri
simus), I 454, 459, 320; II 436; 591; firmare, I 178, 373; II
(vazby) II 373 (ha
497 ; II 42, 44
femina, f., I 11, 36, bere), 407 (praesta— 395, 490
38, 112, 113; B 2 &

femur, n., I 345; B
14 b

fenestra., f., I 122
fera, f., I 120; (fera
bestia) II 336; 480,
490, 568

ferax, I 459, 472
fere, (přísl.), I 259;
II 591

re); II 350 (habere); firmus, I 322, 391; II
351 (habere); 435 748; (firmior, firmís
(dare); 440 (prae simus) II 41, 42
stare); 441 (stare); fixus, viz figere
500 (spondere); 588, flagitare, II 329, 350
591 (dam); 591 (ma. flagitiosus, II 409
la ř.); 591 (frange flagrans, I 456, 472
re); 801 (tollere); flagrare, II 70
(fidem habere) 295 flamma, f., I 122
flare, I 150
(adversus)
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fortis, e, I 435, 437; mus) II 41, 153, 171;
flavus, I 425
II 21, 42 (fortior, B 2 &
flectere, I 407
flere, I 271; II 490, fortissimus)
frigus, n., II 409, 490;
749
fortiter, (fortius, for 502 (vexare)
flexus, B 9 b; (flec tissime), I 402; H fringilla, f., II 480
52, 816
tere)
frons, frondis, f., I
fortitudo, f., I 259; 348; B 9 o'
florens, II 490
frons, frontis, f., 1
florere, I 263, 266, B 8 c
348; B 9 c
267, 268, 271; II 490 fortuitus, II 749, 655
flos, m., I 251; II 801 fortuna, f., I 122; 461 fructus, m., I 285; II
(vestire); B 6 c
(dispar); II 251; 301 740 (capere); 749
fluctus, m., I 391; 462 (discere); 354 (per); frugalitas, f., II 103
588 (dare); 745 (de fruges, (viz frux)
(impetus)
serere); (plur.) B frugi, II 407
flumen, n., I 402
fluvius, m., I 22, 85, 16 a.
frugífer, I 135; B 4 c
forum, n., I 294; II frumentarius, II 564;
104, 130
744 (descendere); I 569 (res f.)
focus, m., II 45
frumentum, n., I 441;
fodere, fodio, I 490; II 294 (f. Romanum)
302
fossa, f., I 364
II 352 (imperare)
frustra, I 179; H 591
foedus, &, um, B 7 b fovere, II 490, 749
foedus, n., II 348 fractus, (viz frange frustum, n., II 436
(frux); fruges, f. pl.,
(ex); 409; 591 (fa re)
II 395; B 10 b
cere, icere, ferire, fragilitas, f., B 10 &
fucus, m., II 768
frangere); 592 (ice fragor, m., II 591
frangere, II 591; 591 fuerim, II 214, (viz
re); 797 (ferire)
(fides), (foedus);
sum, esse)
folium, n., I 294
749; fractus, II 749 C. Fufius Geminus,
fomes, m., B 7 &
fons, m., I 348, 426; frater, m., I 285, 348; m., II 490
II 739 (cadere); B II 90; (f. patruelis, fuga, f., I 373; II 302
germanus, ex nover (festinare); 304 (in
8 &
ca susceptus & j.) II f. dare); 313 (sua
Fonteius, m., 1 23
90; B 6 c
dere); 349 (ex); 350
forda, f., II 480
forma, f., I 178; II 761 fraterculus, m., II 90 (facere); 352 (im
fraternus, B 6 c
pellere); 435 (cogi
(quidam)
fraus, f., II 352 (im tare); 594 (manda
formare, I 250
pellere); B 10 &
dare); 603 (vertere)
Formiae, f., II 804
fremere,
II 211, (220), fugare, I 319; II 302;
Formianum, n., II 805 749
561 (fundere)
formica, f., I 140; H frenum, n., I 462; B fugax, I 459, 472
768; B 4 &
15 c
fugere, fugio, I 490;
formosus, B 9 b
frequens, I 457, 472; II 122, 436, 798
fornax, i., B 10 &
II 652, 749
fugiens, II 93
fomix, m., B 8 a; B frequentare, II 70, 749 fui, (viz esse, sum)
12 b
fulcire, II 798
fretus, II 749
fortasse, II 52
fricare, II 436
fulgere, II 565
forte, II 302, 323 (ne frig'idus, I 322; II 41; fulgur, n., 1 391; B
forte)
(frig'idior, frigidissl— 14 b
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fulgurat, II 251; 283 gallus gallinaceus, II
480
(videre)
fulmen, n., II 153
Garumna, m., B 4 b
fumus, m., 1 140
gaudere, I 373, 486;
fundamentum, n., I II 788
259
gaudium, I 140; II 436
fundere, I 407; II 589 (exanimare), 747
(devincere); 591 (fu (exstinguere)
gare)
Gaza, f., II 665, 805
fundus, m., I 407
gaza, I 24
'

funis, m., B 7 0;
gelidus, B 7 b
B 13 a
fur, m., 1 391; B 14 b gelu, n., I 277

furere, II 70
furtum, n., II 588 (de
prehendere); 591
fustis, m., II 302; B
7 c; B 13 a

futura, n. pl., I 496
futurum, n., II 441

(securus)
futurus,
(viz esse,
sum), I 441; II 65,
384

G.

G.:

Gaius, I 393

Gades, f., II 303, 662
Gaditanus, m., II 303
Gaius, I 23, 105; II 34
Galba, II 630
Galli, m., I 294
Gallia, f., 1 441; II 70,

gladius, m., I 22, 217;

II 563 (destringere)

glans, f., B 9 c
glis, m., B 7 0, B 13 a
gloria, f., 1 22, 53, 54,
217, 439, 462 (par)
gloriosus, I 220'; II 251
Glycerium, f., B 2 a,
B 5 b

gnarus,-II 251
Gordianus, m., II 630
Gordium, n., II 805
Gorgias, m., 11 490
Gothi, m., 11 805

gemere, II 749
Gracchus, m., II 805
gemini, m., B 16 b
gracilis, e, I 435; II
gemitus, m., I 407
gener, m., I 69, 88; II 133 (gracilior, gra
cillimus)
90
gracilitas, f., B 10 &
generosus, II 103
Graeci, m., I 88, 151
genitor, m., II 90
genitrix, f., II 571 Graecia, f., I 22, 52;
II 667
(Venus)
genitus sum, II 749 Graecus, I 110
gramen, n., I 391
(gignere)
genius, m., I 104
grandis, e, II 153, 201
gens, f., I 348, 426 (natu)
(ius); II 592; B 9 c gratia, f., I 26, 51, 53,
genus, n., 1 242; II 271, 364; II, 490; (g.
592, 749
habere) II 53, 350,
gerere, I 402, 439, 441 490; (g. agere) II
(bellum), 441 (fas 342; plur. B 16 a
ces), 487 (se g.); II gratulatio, f., II 302
122, 130 (se), 565, (fieri)
gratus, I 110; II 599
749 (rem g.)
Gergovia, I., II 436, (putare), 749, 758
665
(praebere); B 2 a;
Germani, m., 1 335; B 6 c
Germania, f., I 288 gravis, e, 1 435; II

666; citerior (Cisal
pina), II 805; Cispa
dana, Transpadana,
II 805; G. provincia,
II 71
germanus (frater), II 153, 246, 347 (de),
90; germana (soror), 437; II 40, 42 (gra
Gallienus, m., II 630
vior, gravissimus)
.
gallina, f., II 153, II 90
gestus, II 565 (gere graviter, II 103, 351
480; B 4 a
(habere), 490
gallinaceus pullus, II re), 600 (scriptor)
480
gig'nere, II 749
grex, m., I 365; B 8 a
Gallus, m., II 630
glacies, f., I 298
grus, f., I 403; B 4 a;
gallus, m., II 71, 480; gladiator, m., II 87, B 10 0; B 13 b
437
B 4 &
gryllus, m., II 768
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480; harpago, m., B 7 b; Hibernia, f., II 103
B 8 c
hibernus, a, um, II
gubernaculum, n., I harundo, f., II 739 798; (viz hiberna)
441
hic, haec, hoc, II 18
(canere); B 8 c
gubernare, II 45
hic. (přísl.), II 749
haruspex, m., I 294
Hasdrubal, m., II 805 hiems, f., 1 294; II
gummi, n., B 14 c
hasta, f., II 798
gurges, m., B 7 a
171; B 10 b; hieme,
gustatus, m., I 315
haud, II 314 (ullus); I 294-; II 86; (extre
gutta, f., 1 391
_591 (h. facile); 796 ma h.) II 86
guttur, m., B 14 b
(h. dissentire); 798 Hiericus (Hierichus),
II 631
(h. procul)

Hilotae,
m., II 806
haudquaquam,
II
749
H.
haurire, I 357, 421; II hinnuleus, m., II 480
hirudo, f., II 768
habere, I 263, 266, 715, 71,9; 798 (vene hírundo, f., II 480
num)
267, 270, 271; I 271
f., II 103,
(gratia; honor; in have, ave; havete, Hispania,
666
s_nirno h.);
I 364 avete; II 623, 624
Hister, m., II 371
(gratia); I 373 (fi hebes, I 458, 472
Histiaeus Milesius,
des); I 391 (collo Heliogabalus, m., II m., II 371
630
quium); I 403 (ora
f., I 150, 151;
tio); II 251, 351, Hellespontus, m., II historia,
II 251
395;
B
4
C
352, 1,90; II 53 (gra
histrio, m., II 566
tia); II 294 (fides); Helvetii, m., I 288; II hoc,
viz hic
II 350 (sibi h.); II 251
hodie, I 322
351 (amor habendi); Henna, f., I 313
hodiernus, II 6, 86
II 357 (pro); II 438 hepar, n., B 13 c
Homerus, m., I 258
Heraclea,
f.,
II
565
(oculUS); II 440 (ra—
homo, m., I 194, 197,
herba,
f.,
I
120;
II
tio); II 490 (spes,
202; II 346 (de); B
oratio, armati, gra 437
6 c
tia); II 588 (secum Herculaneum, n., I honeste, I 335
180
honestus, I 220; II
h)
haberi, II 304 (in nu Hercules, m., II 409, 303; honestum, n., I
495; honesta, n. pl.,
mero); 251, 351, 490, 565
491
hereditas, I., B 10 &
II 302 (facere), 303
habitare, I 178; II 299 heres, m., f., I 233; honor, m., I 218; 462
B 2 b; B 12 a
(in honore esse); II
(continens)
350, 351 (habere);
habitus, &, um, II 490, heri, II 71
Herodotus, m., II 251 502 (tribuere); 567
491 (habere)
Herostratus, m., II (merere); 744 (de
Hadria, m., B 4 b
cernere); 757 (pete
Hadrianus, m., II 630 804
'Hadrumetum, n., II Hesperides, !. pl., II re); honores, pl., II
805
565; Hesperius, a, 750; (B 6 a)
haec, viz hic
um, II 565; Hespe honorare, I 426
honorarius, I 407
rus, m., II 565
Haedui, m., II 303
heus! II 71
haerere, II 592
hora, f., I 250; II 86,
Hannibal, m., I 373; hiberna, n. pl., II 798; 303; 396 (perdere);
II 296
(viz hibernus)
1,37, 521
gryps,

B 8 b

m.,

II
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Horatius, m., I 151;
Q. Horatius Flaccus,
II 71; Horatius Co
cles, I 500
hordeum, n., II 437
horrendus,
II 353
(monere)
horrere, I 486; II 371,
376

humus, f., I 184; B 5 igrús. m., I 347; B 7
b; viz humi
c; (ferro ignique) I
hydra, f., II 750, 806 441; (interdicere) I
I 441, II 566
(h. Lernaea)
ignominia, f., I 481
ignorare, I 150, 319;
I.
II 235, 251; non 1., II

iacentes, iacientes, II

251

ignoscere, II 53; 343
horreum, n., II 395
iacere, iacio, I 490; II (cavere); 743 (con
suevi); 750
798
horribilis, e, II 71
iacěre, iaceo, II 71, ignotus, I 293
horror, m., II 566
ilia, n. pl., B 16 b
Hortalus, viz Horten 1,91
Ilias, I 259; B 10 c
iactare, II 251
sius
ilico, II 251—
hortari, II 303, 329, iactura, f., H 798
Ilium, (Ilion), n., B
iam, I 22, 251
769
5 b
iambus,
m.,
I
23
Q. Hortensius Horta
illa, viz ille
Ianiculum,
n.,
II
566;
lus, II 251, 303
ille, illa, illud, II 36;
(Ianiculus)
hortus, m., I 15, 69; ianua,
491, 592; (0 osobě a
I., II 122
(plum) B 16 &
Ianuarius, m., I 22, věci známé, prosla
hospes, m., I 365; hos 499; II 86; B 16 c
vené) II 103 (illud);
Dita, !
Iason, m., I 23; II 806 251 (ille); 251, 252
hospitium, n., II 750; ibi, I 21; II 648, 750
(illud); 303, 317, 491
(ius h.)
(ille); 798 (illud)
Icarus, m., II 491
hostia, f., II 71
icere, ico, II 591 (foe illecebra, f., II 252
illud, viz ille
Hostilius, m., II 153
dus), 592, 798
illicere, illicio, I 492
ictus,
m.,
I
373
hostis, m., I 335, 350;
e, 1 435; II
II 743 (contra); 756, id, viz is, ea, id; (id illustris,
42
757 (petere);
759 quod) I 441
imago, f., 1 407; II
prosternere); hostis, idcirco, II 303
757 (ponere); B 8 c
idem,
eadem,
idem,
I
m. f., B 2 b
imbecillus, I 316
HS, viz sestertius, II 373; II 62, 63; 297 (i. imbellis, e, II 395
atque)
246
imber, m., I 347, 348,
ideo, ut . . . , II 303
huc, II 798
idoneus, I 181; (ma 426; II 398 (vis)
humanus, I 110; hu— gis i., maxime i.) II imbuere, II 395, 592;
mana, n. pl., I 496, 148, 153
imbutus, II 592
II 354 (per)
Idus, f. pl., I 291; II immaturus, II 491
humare, I 367; II 743 86, 798; B 16 b
immemor, I 473, 474,
(consuevi); (750)
iecur, n., I 345; II 1,75
humerus, m., II 55
immensus, B 6 c
798; B 14 b
humi, II 666, 750; Iericho, II 631
imminens, II 491
(humus)
Iesus Christus, II 631 imminěre, I 500; II'
72, 491
humilis, humilior, hu igitur, I 441
imrniscere, II 491
millimus), II 133; ignavia, f., I 201
immittere, II 592
251, 395, 491
ignavus, I 481
76
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immo maxime, II 594;
(viz immovero)
immoderatus, I 462
immodestus, II 153
immolare, II 212
immortalis, e, 1 435;
II 303; immortalia,
n. pl., II 303

inanis, e, II 592, 652,
impietas, f., II 798
impiger, gra., grum, I 653, 750; inane, n., I
495

162

impigre, II 153
impius, I 462
implere, impleo,
I 391; II 6, 1,91

inauditus, II 750
incautus, II 153
incedere, II 372; 375

(timor)

implicare, II 437, 750 incendere, II 252, 410,
592
immortalitas, f., II implicitus, II 437
72; 737 (animus)
implorare, II 303, 329 incendium, n., I 140;
immovero maxime, II imponere, II 750
II 70 (domare); 592;
594; (viz immo)
importare, I 55; 21, 737 (alere)
inceptum, n., II 487
48, 99, 175, 209
impar, II 395
(deterrere)
impavidus, I 407
imprimis, I 151
impedimentum, II
improbitas, f., II 394 incertus, I 288, 365;
incertior, incertissi
(conscius), 395, 798
371;
(impedimento
esse) II 361; impedi— improbus, I 141; II 72 mus) II 41, 42
inchoare, II 592
menta, n. pl., II 371; improvidus, II 410
B 16 &
improvisus, I 495; II incidere, I 407; II 372;
impedire, I 357; II 347; (de, ex impro 376 (metus); 750
incipere, incipio, I
361, 362, 365, 366, viso) I 495, II 347
492; H 750
368; 371; impediri, imprudens, I 457,
II 371
incitare, I 56; 21, 48,
472; II 653, 750
99, 175, 209, 230, 238,
impellere, II 329, 352 imprudenter, II 750
imperare, I 55; 10, 11, imprudentia., f., II 491 407; II 72, 82, 304,
329
15, 17, 48, 99, 175, impugnare, II 303
incohare, II 592
176, 208, 215; II 329, impune, II 395
352
impunitas, f., II 252 incola, m., I 21, 35,
imperator, m., I 233; in, 1 61, 74, 75; II 103 42; B 4 b
II 592
(bonus); 251 (iacta incolere, II 566
imperitus, I 373
re); 303, 304; 308 incolumis, e, II 592,
imperium, n., I 86, (odium); 312 (reice 653, 750
140; II 252; 345 re); 345 (constitue incommodum, 71.,II 72
(constituere); 348
re); 350 (facere); increpare, II 437
(de); 584 (abroga 352 (impellere); 372; incumbere, II 750
re); 592; 596 (occu 490 (habere); 491; incursio, f., I 373
pare); 598 (prae 501 (tempus); 566 incus, f., B 10 a; B
sum) ; 750; 753 (man
(innubere; insculpe 13 b; B 14 b
dare); 816; (impe re; invadere); 570 incusare, II 352 (ha
rium Romanum) I (sculpere); 586 (as bere); 751
232, II 491
cendere); 588 (de inde, II 648, 751
impetrare,
II 303, prehendere); 593 (in index, m., 1 426
330
vadere); 596 (odi India, f., I “22, 52
impetus, m., 1 285, um); 666; 740 (ce indicare, II 153, (207)
462; II 303, 750 (fa na); 750; 89 (bis in indicere, II 153, 566,
cere); 500 (sustine mense) (ve výrazech 592, (207)
indicium, n., H 566
časových
re)
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Indicus, II 252
indigens, II 491
indigere, II 491, 592
indoctus, II 103
indoles, I., II 751; 758

(praeditus)

indomitus, II 593
inducere, II 304; 329,
674

induere, I 441; II 593,
751

indulgere, II 395
Indus, m., II 372
industria, f., I 61, 167;
II 347 (de); 751
industrius, a, um, I
141

inservire, I 366
ingignere, II 751
ingratus, I 365; II 491 insidiae, f., I 29, 320;
ingredi, ingredior, II II 343 (cavere); 344;
B 16 b

816

inhonestus, I 365
insignis, e, II 593; in
inicere, inicio, I 492; signe, n., I 441
II 372; 376 (cura);_ insitus sum, viz inse
798
rere, II 751
inimica, f., II 122
insperatus, II 437
inimicus, m., I 130; II inspergere, II 751
296, 798; inimicus, &, inspicere, inspicio, II
um, II 798; inimicis 304
simus, II 406
instituere, H 153; 304
(naves), 593 (sacra)
iniquitas, f., II 491
inire, ineo, II 299 institutum, n., II 437
(consilium); 304; 329 instructus, I 313
initium, n., I 26, 441; instruere, I 373; (aci
(in) initio, II 87, 89, em i.) 373

indutiae, f., II 751; 304
757 (petere); B 16 b iniucundus, I 419
meo, mz inire
iniuria, f., II 252; 311
iners, I 458, 472, 473 (prohibere); 492;
inertia, f., I 315; H 735 (accipere); 748
738 (assuescere);
(facere); 816 (affi
753 (luxuria)
cere)
infans, I 349; infans, innatus,
II 236, 252
m. f., I 498
innocens, I 457, 472;
infelix, I 459, 472
II 356 (pro) '
inferus, &, um, II 45; innocentia, I., I 130
304; 491; inferi, innubere, II 566
m. pl., II 45 (apud; innuleus, m., II 480
ab); inferior, II innumerabilis,
e, I 462
652
inopia, f., I 201
infestus, II 491
inopinans, II 653, 751
infidus, I 335
inops, I 473, 474, 475
infirmitas, f., II 372 inquam, inquit, I 441;
infirmus, I 243; II 41 II 593, 623
inflammare, I 201; II inscribere, II 153, 566,
437

751

insula., f., I 14, 15, 1,2;
II 252, 664

insulanus, I 151
integer, gra, grum, I
462; II 347 (de)
intellegere, II 235,
252; 349 (ex); 593;
intellegitur, II 236,
252

inter, I 295; II 21;
122; (constat; inter
est) II 122

intercalarius, II 47
intercedere, II 361
(quominus); 372
intercipere, intercipio,
II 751

intercludere, II 372,
566; intercludor, II
372

interdícere, I 441; II

infligere, II 751
insciens, II 652, 653, 566
influere, I 408
751
interdiu, I 151
ingenium, n., I 335; inscius, II 653, 751
interdum, I 131, 441
interesse, intersum, II
445 (vis) ; II 584 insculpere, II 566
(ačuere) ; 593; 747 inserere, (inserui), H 305, 593; interest, II
305; 122 (inter)
(excolere) ; 760 ; 795 751
(acies); 798
inserere (insevi), II interficere, interficio,
ingens, I 457; II 489 751; insitus sum, II I 492; II 252, 304,
751
751
(domus); 491, 751
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in_teritus, m., I 285; II Ionia, f., I 23, 52
488 (dolere);
492, Iphigenia, f., II 212
593
ipse, ipsa, ipsum, I
intermontium, n., II 419; II 37; 664, 751;
627
is ipse, II 752“
internus, II 631 (ma ira., f., I 21, 42; II 354

(per);
re Internum)
interpres, m. f., B 12 & mens)

interpretari, II 236

interritus, II 652, 653,
751

767

(vehe

15,

17,

48,

99, ire, eo, I 485; II 353

175, 209, 215, 486; II
96, 103, 437, 751

124, 391; II 41, 42,
154

iracundia, f., I 365; II iudex, m., I 365
593
iudicare, II 122, 235;
iratus, I 462; II 651, 347 (de); 349 (ex);

interrogare, I 56; 11, 653
12,

iubar, n., I 356
iubere, II 752; (ius
sus; iussum) II 752
iucunde, II 752
iucundus, (iucundior,
iucundissimus), I 22,

(per);

665;

395; 593; 753; iudi
cari, II 37, 593 '

792-— iudicium,

794; (složením/:) II

n., II 748
(facere), 752
iuglans, f., B 9 c
iugulare, II 395

intersum, viz interesse 793, 794
irrepere, II 566
intestinus, II 751
irrevocabilis, e, II 566 iugum, n., 1 426
intexere, II 751
irridere, I 486; II 154, Iulia, f., II 631
intra., II 103
752
intrare, I 103, 99, 175,
209; II 492
irrigare, I 150

Iulius, m., I 23, 499;

II 86; 631 (I. Philip
introe'o, II irritare, II 492
PHS)
798
irrumpere, II 751
Iulus, m., II 53
is, ea, id, I 44, 45,
inundare, I 150
iumentum,
n., II 336,
inutilis, e, H 154; 397 179, 312; II 4; is ipse, 480
II 752
(studium); 405
Isocrates, m., II 372 iungere, II 566, 753;
invadens, II 76
iunctus, II 753
invadere, II 72, 566, Issus,' m., II 252
593
iste, ista, istud, II 61 iuniperus, f., I 183;
B 5 &
Isthmus, m., B 4 c
invehere, II 566
invenire, I 357, 418, ita, I 242; II 752; ita Iunius, m., I 23, 499
462; II 305, 798
est, ita vero, ita pro Iuno, f., I 345
fecto, non ita, II 72 Iuppiter, m., I 344,
invidens, II 76
Italia, I 22, 52, 180; 345; I. Feretrius, II
invidere, II 72, 492
invidia, f., II 154; 343 II 666; Italia supe 630; Capitolinus,
Olympicus, II 806
(cavere); 351 (habe rior, I 313, II 765
itaque, I 251; II 72, iurare, II 72, 235; 354
re); 354 (per)
(per)
invidus, II 103
437
invitare, I 131; II 437; iter, n., I 195, 219; ius, n., 1 23, 320; 426
199, 200, 345, 392; II (ius gentium);— 365
439 (per)
invitus, II 566, 651, 253; 255 (per); 311 (iure); II 6; 593
653
(par); 750 (hospiti
(prohibere); 349
invius, II 252
(ex); 360 (vertere); um); 768 (violare);
involare, II 492
665; 746 (diversus); 301 (discere i. civi
io! I 23
le); iura, n. pl., I]
752; B 9 &
566
iocus, m., I 22; B 15 c iterum, II 305, 410
iussu, I 442
Iones, m., I 23; II 492 Ithaca, f., II 806

introire,
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iussum, n., II 752 (iu
bere)
iussus, II 752 (iubere)
iuste, II 566
Iustinus, m., II 410
iustus, I 23, 110, 113,
114; iustissimus, II
21; iusta, n. pl., I
496

iutus, II 437 (iuvare)
iuvare, I 462; II 437;
iuvat, II 236, 253,
438; iutus, II 437
iuvenca, f., II 480
iuvencus, m., II 437,
480

iuvenilis, e, II 6
iuvenis, m., I 351, 494;
II 652
iuventus, f., I 391; II

88;B10a;B13b
K.

Kaeso, I 17
Kalendae, I 17; II, 47,
86; B 16 b

Karthago, I 16; (viz

Carthago)

L.

L. : Lucius
Labienus, m., II 305;

viz Attius

labor, m., I 219; II
397 (suscipio), (sus
tineo); 585 (agere,
actus);
593; 749

(frangere); 750 (in);
756 (patientia); B

6 c

laborare, I 56, 201; _II
72, 325, 330
laboriosus, I 22, 124;
II 593; B 2 a
labrum, 'n., II 593

Latium, n., I 501;
lábrum, n., II 593
lac, n., I 392; II 568; B 5 b
B 13 c
Latona, f., I 178
latrare, II 72
Lacaena, f., II 305
Lacedaemon, f., II latratus, m., I 462
latro, m., II 395; 756
438, 666
Lacedaemonii, m., I (petere)
latrocinium, n., II
365, 462
344, 593
lacerta, f., II 576
latus, &, um, I 124;
lacessere, II 753
lacrima, f., I 392, (latissimus) II 154,
172
419; II 356 (prae)
lacrimare, I 100, 103 latus, n., I 392
laudabilis, e, II 123,
lacteus, B 7 c
lacus, m., I 295, 302, 132
laudandus, II 212
303; II 253
laedere, I 481; II 566; laudans, II 31
laudare, I 46, 49, 62,
laesus, II 82
C. Laelius Sapiens,m., 98, 174, 177, 210,
214, 216, 226, 227,
II 492
228, 229, 230, 237,
Laě'rtius, m., II 35
laeta, n. pl., II 305, 238; II 31, 81, 82 a
j.; laudans, II 65
753
laudaturus, II 383
laetari, II 769
laureus, I 426
laete, II 653, 753
laetitia, f., I 130; II laurus, f., I 183, 291;
B 5 a; B 15 b
309 (parare);
54 laus,
f., I 219, 365; II
(summus)
502
laetus, I 110; II 305, 491 (ingens);
(tribuere); 594 (me
593, 651, 653
rere); B 10 a
lana, f., I 426
lautus,
II 438
lapideus, II 753
I 295, 486; II
lapis, m., I 392; II lavare,
399, 438, 593
593 (l. Parius); 753 laxus,
B 7c
(lapides); B 7 G; B lea, f., leaena, f., II
13 a
480; B 4 a
laqueus, m., II 753
lebes, m., B 7 a
largiri, II 769
lectulus, m., II 753
largus, I 426
lectus, m., I 442; II
larva, f., II 154
438
lassus, I 15
legatus, m., 1 426; II
late, II 566
347, 588 (de); 354,
latebra, f., I 120
597 (per); 356 (pro)
later, m., B 6 c
legens, II 65
latere, I 486; II 253
legere, I 47, 306, 318;
Latinus, I 141; II 87 II 37; 492; legor, II
(feriae); 806 (urbs) 37
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legio, f., I 373; II 394 liber, bri, m., 1 151; II litterae, f. pl., 1141;
(constituere); 562
236, 312, 566, 590, B 16 a; H 53,
(conscribere); B 8 c 742 (conficere), 768 594 (mandare); 307
legionarius, m., I 22, (volvere)
mittere); 354 (per);
Libera, f., II 493
374 (studia); (566),
104; H 492
(lacus) Lemannus, II Liberalia, n., II 35, 569 (radix); 594 (ar
492

569

tes); 745 (discere);

lenire, I 357, 366, liberare, I 241, 392,
416, 417, 418; II 798 403; II 30, 53, 103,
leo, m., I 194, 200; II 306, 594

480; 740 (capere);

libere;

liberius,

cumbere)
II litus, n., I 408

B 4 a; B 6 c; B 8 b
594; liberrime,
H
lepos, m., B 6 c
815
lepus, m., I 392, II liberi, m. pl., I 29,
179; II 90; B 16 b
B 14 b
libertas, f., I 219; B
Lernaeus, II 806
10 a; II 312 (serva
Leuctra, n., I 181; B re); 591,
5 b; Leuctricus, II
f., I 374; H 753
434 (calamitas), H libido,
libra, f., II 246, 253
438
libri Sibyllini, I 293;
levare, I 122, 374; 442 H 312
(tussis); H 305
levis, e, I 435; II 40 licet, licere I 481; II

480;B4a;B8b;

(levior)
levitas, f„
B 10 a

II

253;

lěvitas, f., B 10 a
lex, f., I 24, 315; II
305; 313, 593 (sua
dere); 329; 394 (cu

6

137, 251; II 594; (li

berior, liberrimus) II
10, 20; 594 (res pu

blica)

749
(in

T. Livius, m., I 151

Livia Drusilla, I., II
566

locare, H 306
locuples, I 458, 473;
II 350 (facere)
locus, m., 1 462; II
348 (ex); 350 (face

re);

351 (habere);

438; 765 (suus); 798;
B 15 c

locusta, f., II 768
longe, II 22, 665
212, 354
licet, (spojka), II 220 longinquus, H 306
M. Licinius Crassus, longitudo, f., I 462;
B 8 c
m., II 628
longus, I 124; 442
lictor, m., I “442
(navis);
(longior,
lignator, m., H 753
ligneus, I 365; H 594 long'issimus) II 12,
lignum, n., I 440; II 19, 41, 171, 154
594
loquax, II 154, 171
loqui, loquor, II 356
ligo, m., B 6 c

rare); 396 (observa
re); 564 (edicere);
570 (scribere); 585
(l. agraria); 752 (iu limes, m., 1 392; B 7 &
bere); 800 (sancire); linea, f., I 320
Lingones, m., H 306
B 10 b
libens, I 457, 472; H lingua, f., I 140; II
500 (studere)
653
libenter, I 18, 131; II linter, f., 1 348, 426;
594; libentissime, II B 9 &

Liber, eri, m., II 492
liber, era, erum, I 135,

747 (excolere);
(fovere); 751

(prae)

lubricus, I 462
Lucania, f., II 493;
Lucani, m., II 493;
Lucanus, a, um, H
493

lucere, I 271; II 493
lucerna, f., I 122
Liris, m., I 501
lis, f., I 354; II 437 lucet, II 493
(implicare); 438; B C. Lucilius, II 631
10 c
luctus, m., I 374, 462;
Liscus, m., II 806
II 486 (complere)
littera, f., I 141; II Lucullus, m., II 253
lucus, m., 1 313
570; B 16 a
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magis, II 53; magis maius, a, um, I 124;
quam, I 335, II 306; II 591 (fides); peior,
87; 350, 748 (face magis solito, II 15; pessimus,
II 110,
111, 756
re); 354 (per); 397 (II 148)
(spectare); 798 (fie magister, m., I 24, 69, málus, f., I 183; B 5 &
ri); B 16 &
89; B 2 c
mancipium, n., II 410
luere, II 594, 753
magistra, f., I 14, 1,2, mandare, I 92; II 306,

ludere, I 318; II 566
ludus, m., I 151; II

lugere, II 493, 594
lumen, n., I 259
luna, f., I 241; II 253
(l. plena), 757
lupa, f., I 419; II 480;
B 4a
Lupercalia, n., II 35
lupus, m., I 69; H
480, 576; B 4 a

167; II 654; B 2 c

magistratus, m., I
315;II 601 (summus)
Magnesia, f., II 53
magnificus, I 293; II
407, 410

magnitudo, f., I 335;
H 356 (prae), (pro);
760; B 8 c

luscinia, f., I 288; II magnopere, I 272; II
480; B 4 a

lustrare, H 253

171

magnus, I 124, 392; H
lux, f., II 6, 88, 594, 54; II 740 (causa);
674; 754 (mittere);
magni (habere) II
798 (fieri); B 10 b
351; magna (emere)
luxuria, f., I 201; II II 590; maior, I 23;
738 (assuescere), 753 II 15, 110, 111; 104
luxuriosus, H 410
(pars); 171; maior
Lycia, f., H 631; Ly natu, II 154, 200,
cius, II 631
201; maiores, m. pl.,
Lycurgus, m., II 567 II 201, 297 (apud),
Lydi, m., II 306
753; maiora, n. pl., I
lynx, m. f., II 480
496, II 53; maximus,
Lysippus, m., II 567
II 110; maximus na
tu, II 154, 200, 201

M.

329; I

93, II

594

(memoriae m.); I
152 (equum m.); I

487, II 130, 594 (fu

gae se m.); II 53,
594 (litteris m.); H
594 (animis m.); II
753 (imperium m.)
mandatum, n., II 123
mane, II 86 (multo
m.); 86 (h. die m.);
816 (primo m.) '
manere, II (123), 399,
493, (567), 753; II
38; mansurus, II 384
Manes, m. pl., B 16 b

manifestus, II 253;
manifestum est, II
236, 253

manipulus, m., H 154
Manius Aquilius, m.,
II 626, 532

mannus, m., II 480
mansurus, viz manere
mantele,
(mantile) ,

maiestas, f., II 253
n., II 511; B 13 c
maior, maius, viz Mantua, f., H 806
M. : Marcus
magnus
manus, f., I 291; II
Maius, m., I 499; II 346 (de); 354 (per); '
M'. : Manius
372 (inicere); 438
Macedo, m.; Macedo 86; B 16 c
mala, n. pl.., II 306
(lavare); 742 (conse
nes, m. pl., II 154
Macrinus, m., II 632 maledicus, II 407, 1,10 rere); 755 (pandere)
Maecenas, m., II 806; malevolus, II 407, 1,10 mappa, f., H 511
C. Cilnius M.
malle, malo, II 810, Marathon, f., II 403;
811
maerere, I 486
Marathonius, a, um,
maeror, m., B 6 c
malum, n., 1 201, 495;
II 408, 442
maestus, a, um, II II 306, 343 (cavere), Marcius, (Ancus M.;
594; (viz mala, n. Cn. Marcius Coriola
653, 753
nus), m., II 253, 245,
magis, II 154, 306; pl.)
248
598 (placere) ; multo malum, n., I 183
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Marcellus, m., 1 294

Mausoleum, n., II 806 mendax, (přid. jm.),
I 459, 472; II 406
maxime, I 392; II 148, (mendacissimus ) ;
154, 594; (immo m., ( podst. jm.), I 374
immovero m.) II 594 Menelaus, m., II 567
Maximinus, m., II 632 mens, f., I 462; II 306;
maximus, viz magnus B 9 c
mensa, f., I 77; II 438
me, I 130
mensis, m., I 353,
meare, II 123
501; II 53 (De
mecum, viz ego; II 5 419,
cember); 86 (extre
Medea, f., II 806
mus, Aprilis atd.);
mederi, H 815
86 (bis in m.); B 7 c
medicamen, n., I 442 mentio, f., II 236, 254
medicamentum, n., II mercator, m., I 463
396
mercennarius, II 254,
567
medicina, f., I 17, 42
medicus, m., I 17, 69; merces, edis, I., II
II 481 (adhibere)
561 (conducere);

Marcus Antonius, II Mausolus, m., II 806
626, 632; M. Aureli
us, II 632
Mardonius, m., II 493
mare, n., I 355, 356,
365, 460; 409 (terra
marique); II 353, 597
(per); 815, 816 (ma

ria et montes)

margo, m., B
B 8 c

7b,

Maria, I'., I 103
marinus, B 7 b
marita, f., II 90
maritimus, II 753

maritus, m.; mariti,
m. pl., II 90
Marius, m., I 442, II
103

medius, &, um, I 374;

II 346 (de; nox); 353
urbs);
410
346 (de); 594; B 9 a (per;
(nox); 652
marmoreus, II 253
Mars, m., I 462; 458 mel, n., I 442; B 13 c
melior, viz bonus;
(anceps)
Martius, m., I 293, melius; II 72, 111,
434, (438)
499; II 86; B 16 c
mas, m., II 432 (equ membrum, n., I 392
us); 480 (felis); B 4 meme, memet, II 4
meminisse, memini, II
a; B 12 b
masculus, m., II 480 235, 293, 306
(sus)
Memnon, m., II 632
Massilia, f., II 806
memor, I 473, 474,
mater, f., I 285, 348; 475
II 90
memoria, f., I 92; 178,
matemus, II 90 (a 426, 442; II 254, 306;
vus)
355 (post); 493; 594;

marmor, n., I 259; II

567 ; B 9 a

Mercurius, m., I 105
merere, I 374; II 493,
567, 594; meritus, II

567
mereri,

II 347, 348,

(de) (bene, optime);

815

merges, f., B 9 a
meridies, m., I 298,
302; B 15 c

merito, II 22, 154
meritum, n., II 103;
356 (pro)

_

meritus, &, um, I 463;
II 493, 567
merula, f., II 480
merx, f., I 348, 392;
I 93, II B 10 &; merces,

matertera, f., II 90
(mandare)
matrimonium, n., II 594; (prodere) II (plan), II 753
563 (ducere); 567
254, 236, 759; (repe— Messana, f., II 154
tere) II 763; (serva messis, f., I 15; B 10 b
Matrona, f., B 4 b
matrona, f., II 753
re) II 312; (tenere) -met (přiklonka), II
maturare, II 253, 283, I 272, II 236; (tra 4
meta, f., II 72
284, 753
dere) II 254, 766
maturus, II 438; B 9 & Memphis, f., II 632, metallum, n., I 70;
(plur.) II 348 (ex)
matutinus, I 252; II 665
mendacium, n., II 103 metere, II 753
86 (hora)
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minimus, viz parvus;
metiri, II 349 (ex)
(m. natu) II 154, 200,
metrum, n., II 254
metuere, I 318, 486; 201
II 306, 307, 372, 376 minister, m., I 17, 24,
metus, m., I 276; II 69, 442
103; 350 (facere); ministerium, n., II
356 (prae); 372 (in 438
cidere) ; 751 (ingens) ; ministra, f., I 92
376 (metus est; in ministrare, I 392; II
metu sum; metus in 254
cidit)
minor, minus. viz par
meus, mea, meum, I vus; II 102; 111;
153, 154, 155; II 145; 154, 200, 201; mino
meum, n., I 495; mei, res, m. pl., II 201;
minus, II 155, 493;
m. pl., I 494
micare, II 81, 567, 594 non minus quam, II
493; (minoris eme
migrare, I 442, 486
miles, m., I 194, 197, re) II 590
198, 219; II 352 (im Minos, m., II 807
m., II
perare);
652; 740 Minotaurus,
807

(capere)

Milesius, II 372
milia, II 33, 34, 194,
196, 198; singula mi
lia atd., II 56
rnilies, II 18
militaris, e, I 435
militia, f., I 392, .II
488, 493; domi mili
tiaeque, I 392, II 488,
493

mille, I 224; II 196,
197; 201

millesimus, I 190; II
77

Milo, m., II 806
Miltiades, m., 1 26,
233

miluus (milvus), m.,
II 480
minae, f. pl., II 493;
B 16 b

minari, II 235
minax, I 460, 472
Minerva, II 45, 307
minime, II 155

minuere, I 306, 335;
308,

309,

310,

mitigare, I 442
mitis, e, II 22, 43
rnittere, I 336; II 236

(ad); 254, 307; 307'
(litteras m.); 347
(de); 396 (epistulam
m.); 567 (auxilio
m.), (fabulam m.);
588 (de); 594 (tela
m.); 753

mixtio, f., 1 26

mixtus, viz miscere
mobilis, e, II 254, 307;

mobilia substantiva,
B 2 c

moderatus, I 463
modestia, f., I 26, 52,
53

modestus, I 141
modice, II 798
modo, I 242; modo ——

modo, I 242

331, modus, m., I 438 (ad

hibere); II 103; 481
(adhibere); 761 (qui
dam)
155
moenia, n. pl., I 356;
mirabilis, e, II 103
586 (ascendere);
miraculum, n., II 753 II
595 (munire); 600
mire, II 171
(restituere); B 16 b
mirifice, H 171
mola,
754
mirus, I 181; II 397 molere,f.,IIII 754
(species); II 798
molestia, f., I 365
miscere, I 487; II 307, molestus, I 243; B 9 a
493; misceri, II 307; mollire, I 357, 366,
mixtus, II 493
486; II 154
miser, (miserior, mi Molon, m., II 438
serrimus), I 135; II momentum, n., II 798
123; 594 (sors); 20, monedula, f., II 480
41, 44
monens, II 93
misereri, II 769, 815
monere, I 271; 47,
miseret me, II 343 263, 264, 265, 268,
(cavere); 594
269, 270, 280, 281,
misericordia, f., I 463; 283; II 81, 329; 352,
II 754 (movere)
353; 490 (graviter),
misericors, II 123
493; monitus, II 82;
missus, I 15 (mittere) moniturus, II 383,
Mithridates, m., I 426 384
332; II 594

minus, viz minor; II
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Moneta, f., II 626
monitus, moniturus,
viz monere

motus, m., I 286, 463; munire, I 357, 366; II
II 396
595, 798
movere, I 1,63, 486; II munitio, f., II 307; 349
mons, m., 1 348; II 212, 353 (se m.); 298 (extra)
329; 353 munus, n., I 320; II
171; 348 (ex); 494 (castra);
(Mycale); 627 (Ca (arma; bellum; cas— 307; (m. est) II 329
pitolinus); 633 (Pa tra; odium; senatu; murena, f., II 576
latinus); 756 (pete urnam m.); 494, 754; murex, m., II 768, B
re); B83.
moveri, II 254, 353; 8a, b
monstrare, I 56; 14, motus, II 754
murus, m., I 217; II
17, 48, 100, 175, 176, mox, I 24; II 72
254; 346 (de); 563
209, 215
Mucius, m., H 494; mus, m., f., I 354; H
montanus, I 313;
(C. Mucius Scaevo 480; B 43.: B 8b; B
14b
(subst. ) II 103
la)
monumentum, n., 1 mulcere, II 494
Musa, f., I 14, 1,2
463; II 254; 747 mulier, f., I 195, 200; musea, f., II 768
(exigere); 754
musculus, m., II 480,
II 346 (de); B2a
morbus, m., I 130; II multa, n. pl., viz mul 754
314 (vexare);
372 tus
musica., I., II 488 (do
(incidere); 437 (im multare, II 103
cere); 494
plicare)
multitudo, f., II 356 mustela, f., II 480
mordere, II 494, 754
(pro);595;599 (pro); mutabilis, e, II 754
mori, morior, II 754, BSc
mutare, I 131, 484,
769
multo mag'is, II 53; 486; II 399 (animum
mors, f., I 219; II 487 multo, II 104, 754: m.); 438 (mutari)
(debere); 594 (lue
multo post, II mutatio, f., I 242
re); 755 (occumbe non
104
Mutina., f., II 665, 807
re); 801 (tollere); B multum, II 117, 754 Mycale, f., II 494
9c
multus (plus, plures, Mycerinus, m., II 632
mortalis, e, I 435
plurimus; plu Mylae, f., II 632
mortalis, m.; morta plura;
rimi; plurimum); I myrtum, n., I 183
les, m. pl., II 494
124, 170, 171, 172; myrtus, f., I 183; B5a

mortifer, I 135
mortui, m. pl., I 365,
495

mortuus est, m'z mori
mortuus, &,um, I 365;
II 300, 653, 798
mos, m., I 202; II 347
(de); 399, 562 (corri
gere); 399 (emenda—
re) ; 591 (exuere) ;
595; 596 (observa

II 13, 111, 116, 117,

118; H 86, 53 (multa
N.
nocte); 346 (de; mul
ta. nox); 72 (multa
aqua); 567 (multi ex Cn. Naevius,

nostris); m ulta, n.

154

m.,

II

pl., I 365, 496
nam, namque, I 29,
92; II 53
mulus, m., II 480
Mummius, m., I 403; naris, f.; nares, f., pl.,
B16a
II 494
mundus, m., II 154; narrare, I 56; II 72,
re) ; BSC
753 (miraculum)
235; 402; I 10, 11, 15,
Mosa, m., B4b
municipium, n., 11664, 17, 48, 100, 175, 176,
Mosella, m., B4b
211, 392; narratur,
motus, &, um, II 754 754
munificus, II 407, 410 II 236
(movere)
—852——

nasci, nascor, II 781; ně (zabraň.), (=quo nec, viz neque; nec ta
natus sun, II 123
men, II 254
minus), II 361, 362
natalis, e, II 86
né alicubi, II 307; ně necare, I 295; II 595;
(dies); 396
forte, II 323; né ne 595 (venenum); ne—
natalis, m., 1 498, 501; mo, II 380; ně quan catus, I 336 '
B7c; B163; natales, do, II 307, 323, 357; necessarius, I 181; II
m. pl., B16a
ně quis (II 307, 323, 155, 172; 481 (ad);
natare, II 307
357, 380); ně quid, II B8b
natio, f., I 26, 251; II 307, 323; ně quod, II necesse est, II 798
595; BSC
307, 323; ne' quis necessitas, ,f.,I 481; II
natura, f., I 241, 273; quam, II 307, 323; 255 (parere);
357
II 357 (pro)
ně ullus, II 307, 314, (pro); B103.
natu, II 153 (gran 323; ně umquam, II nectar, n., 1 356
dis); II 154, 155
307, 314, 323
necubi, II 307, 323
natus, &, um, I 426; ně (ať ne, kéž ne), necunde, II 307, 323
II 200, 595 natus II 123, 155; 159 (: nefarius, II 6; 343
sum, I 295; II 123, utinam ne); 184, 185, (cavere); 592 (ille)
200, 201, 595; (viz 217, 218, 219, 227, nefas, n., I 316; B2a;
nascor)
B14a
228, 229, 307,
nauta, m., I 35, 42; ně, (aby ne), (účel.), negare, II 53, 235
B4b
II 307, 317, 319, 323, neglegens, I 457, 472
navalis, e, II 104, 494, 328, 344
neglegentia, f., II 494
595
(že; aby ne), (o neglegere, I 481; II
navigare, I 501; H 307 ně,
bav.), II 155, 307, 72, 595, 754
navis, f., 1 347, 350; 373,
376, 377, 378; negotium, n., I 242; II
442 (n. longa); II 45 ně non
(:ut), II 440 (procedere); 763
(dominus n.); 354 373, 376, 377,
(requiescere)
378
(per) (naves factae);
nemo, I 18, 343, 344,
585 (advehere); 586 ne' (účel); ně—aut; 478, 480, 481, 500; II
(avehere); 587 (con ně aut—aut, II 307, 494; 762 (quisque)
scendere); 588 (des 323
n., II 396
tituere); 601 (solve ně (po slovesech:) ca nemus,
m., I 233; II
re); 748 (facere); vere II 343; censere nepos,
755 (occidere); 765 II 344; concedere II 90; B12a; Cornelius
Nepos, I 374
(supportare); B10b 344; constituere II neptis,
f., II 90
345;
contendere
II
Naxus, f., 1 184; B4c
Neptunus,
m., II 45,
—ne? I 463
329, 346; curare II 438
ně (účel.); ně—et; 330, 346; decernere
ně—ac; ne'—et ně; II 348; impellere II nequam, II 407, 410
ně et—et; ně neque 352; imperare II 352; neque, I 479; II 123;
II 324; neque—neque,
—neque, II 324
monere II 353; mo I 478, 479, 499, 500;
ně (účel); ně—něve, vere II 353
II 307, 323; né něve ně—quidem, I 479, neque quisquam, ne
que quidquam (quic
—něve, II 324
499; II 72
quam), 357; neque
ně (obav.); ně—et, II
377; ne'—aut; ně— Neapolis, f., I 347, 348, tamen, II 254; neque
II 662, 665; B ullus, II 314; neque
neque (nec); ně—ně 501;
10b
'
umquam, II 767
ve (neu), II 377
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nobiscum, II 5; viz Noreia, I., 495
nos
Noricum, n., 11 495
nocens, II 6; 41 (no nos, I 44, 45, 130; II
centior); 356 (pro)
4; (nobis) I 179; (no
nocere, I 271; II 494; biscum) II 5; (nos
met) II 4, 53; (nos
131 (sibi)
tri, nostrum, genu.)
nocte, I 426
754
I 481, II 5; (omnium
noctu, H 396
nescius, I 481; II 653 noctua, f., II 396, 480 nostrum) II 5; (nos
neu : neve, II 323; nocturnus, I 392, 444; trum uterque) II 5
neu—neu, II 307
noscere, II 123; (no
II 495; B 9 &
nodus, m., II 739 (cae visse, novi) II 293,
neuter, I 342, 478
neve, II 123, 307, 323; dere); 750 (implica 307
ne—neve, II 323
nosmet, II 4, 53; (viz
re); 754
nos)
nex, f., B10a
Nola, f., II 807
nidus, m., I 17, 426
nolle, nolo, II 155, noster, stra, strum, I

nequire, nequeo, II 794
nequitia, f., II 410
nequities, f., II 410
Nero, m., 1 408; II 632
Nerva, m., II 632
nervus, m., II 595
nescire, I 367; II 235,

niger, I 17, 162; 432

(www).

754, 810, 811; noli!
nolite! II 134, 155

168, 169; II 146; nos

tri, m. pl., I 495; II

754, 567
nihil, I 17, 343, 344, 11010,viz nolle
478, 480; II 219; 350 nomen, n., I 195, 199, notare, II 254
(habere); 357 (pro); 219; II 47, 254, 495, notum est, II 235, 254
741
(committere) ; 567
notus, &, um, I 125
745 (discere); (nihil nominare, I 501; II novem, I 205
certi, mali, novi, o 104, 254, 495, 595; November, m., I 499;
perisz) I 481, 495; II nominari, II 37; 47 II 86; B 16 c
595, 754, 799; (pro ni— (eX)
noveni, II 26
hilo habere) II 351; non, I 11, 50, 57, 478 noverca, f., II 90
non solum — sed eti novies, II 8, 438
nihil nisi, II 307
nil: nihil; II 799
novi, novisse, viz nos
am, I 180; II 324

Nilus, m., I 179
nimis, I 442
nimius, I 243; II 307
nisi, I 481; II 212; 307,
438 (nihil nisi; non
nisi); 494 (nullus ni
si); II 177—183; 186,
188

nitidus, B14b
nix,

f.,

1 344,

354,

B10b
nobilis, (nobilior, no

bilissimus), I 435; II
42, 132; nobiles, m.
pl., I 494

nobilitare, I 258
nobilitas, f., II 754,
B103.

Nonae, f., II 47, 86;

cere

B 16 b; B 16 c; B novus, I 181; nihil no
17 &
vi, I 495
nonageni, II 33
nox, f., I 320, 348; II

nonagesimus, I 160
nonag'ies, II 9
nonag'inta, I 206
nondum, I 392; II 357
(quisquam)
nongeni, II 56
nongentesimus, I 190
nongenti, I 224
nongenties, II 17
nonne, II 799
nonnihil, II 754
nonnullus, I 316
nonnumquam, I 463
nonus, I 159
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88; II 346, 347 (de);
410 (medius); 490
(frigus); B 10 b;
nocte, I 426; (noctu,
II 396); (nocte, pri
ma nocte, multa noc
te) II 53, 86
noxius, II 254
nubere, II 567
nubes, f., I 350; B 10 b
nubila, n. pl., II 754
nubilus, &, um, II 53
nucleus, m., II 799
nudus, I 293; B 7 c

nugae, f., II 307; B nutrire, I 357, 367; II
16 b

6, 254, 799

re),

63 (repetere);

B 12 a
obsessus, II 495 (obsi—

nullus, I 323, 478; II nutrix, f., B 10 b
219
nutus, m., II 754
dere)
num, II 761 (num nux, f., II 749 (fran obsiděre, II 254, 495
gere); 799; B 10 b
quis, num quid)
obsidio, f., II 567, 596,
561 (cingere), 601
Numa Pompilius, m., nympha, f., II 438
II 155
(solvere)
Numantia, f., II 633
obsistere, II 361 (quo
O.
numeralia (cardina
minus), 373
lia), II 247
obsitus, II 799 (obse
numerale, n., II 254; ob, I 182; II 495, 754; rere)
numeralia cardina (ob eamque rem) II obsolescere, II 755
lia, ordinalia, n. pl., 53; (ob eam rem, obstáre, II 22, 438,
II 247, 254
causam)
II
396; 361 (quominus)
numerare, I 178; II (quam ob rem) II obsum, viz obesse
(221), 595
497; 751 (industria), obtemperare, I 62,
100, 123; II 254
numerus, I 250, 481; 758 (praedicare)
II 304 (in); 351 (ha obducere, II 567
(auctoritas)
bere); 746 (ex); 754 obesse, I 246; II 183 obtestari, II 307, 308,
(in)
obicere, obicio, II 296 329
Numidae, m. pl., B 4 obire, obec, II 752 obtinere, II 596 (reg
num)
b; Numidia, f., II (sacra)
104; Numidicus, I obligatus, B 9 c
occasio, f., II 354
260
(per), 495
oblinere, II 754
occasus, m., II 88
nummus, m., 1 442; II obliquus, II 799
254; 256 (pro); 345 oblivisci, obliviscor, II (sol)
(constituere )
occidens, m., I 498;
235, 439 (paene)
B 8a
numquam, I 336, 479, obnoxius, I 181, 288
499; II 358 (quis obnubere, II 755
occidere, II 72, 755;
quam)
oboedire, I 358, 362, (occidens sol) 72,104
nunc, I 29, 78; nunc 363, 367; II 799 occidere, II 308, 755
occísus, II 755 (oc
quoque, I 420
(praeceptum)
nunquam, viz num obruere, II 595 (terra, cídere)
quam
occulere, II 755
pilum)
nuntia, f., I 320; B2 c obscurare, I 258; II occultum, II 349 (ex)
nuntiare, I 374; II 595
occumbere, II 755
330, 235; 347 (de); obscurus, I 392; B 8 a; (mors)
nuntiare, II 236
(obscurior) II 155, occupare, I 463; II
nuntius, m., I 26, 320; 171
567, 596 (urbs, impe
B 2 c
obsecrare, II 307, 329 rium)
nuper, II 495
obserere, II 799
occupatio, f., II 567
nuptiae, f. pl., B 16 b observare, II 123, 254 occupatus, II 308
nurus, f., I 290, 291; (praecepta), 396 (le occurrere, II 308
II 90
Oceanus, m., II 308
ges), 596 (mos)
nusquam, I 479; II obses, m. f., II 596, Octavianus Augustus,
219
(dare), 352 (impera II 586, (567 )
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Octavius, m., II 567
octavus, I 159
octies, II 8
octingeni, II 56
octingentesimus, I 190
octingenti, I 224
octingenties, II 17
octo, I 205; II 196
October, m., I 499;
B 2 a; B 16 c

octogeni, II 33
octogesimus, I 160
octogies, II 9
octoginta, I 206
octoni, II 26
oculus, m., 1 140; II
438
odi, odisse, II 293, 308
odium, n., II 104, 308,
353 (movere), 438,
439, 483 (asper); 596
(in odio esse)
Odoacar, m., II 633,
634
odor, m., 1 251

odoratus, m., I 315
Odyssea, f., I 258
Odysseus, viz Ulixes
Oeta, f., II 633
offendere, I 336; II
596

Olympius, II 807
596; (oppugnatus) II
96
Olympus, 73., II 45
omen, n., II 411, 738 (OPS), opis. opem,
(augere)
ope, f., I 355; opes,
omnino, II 308
]. pl., I 355, 426; II
omnipotens, II 755
308; 738 (augere);
omnis, e, I 436, 437, 743 (conterere); 755;

481 (pars); II 308 759 (prosternere);
(onus), 596, 739 (bo B 10 a
na), 762 (quisque), optare, II 72, 308,
799; 5 (nostrum);
329; (optatus) II 72
(omnia, n. pl.) I 482, optimates, m., 1 354;
496
II 748 (factio)
onerare, II 308
optime, (m'z bene), I
onus, n., I 442; II 308 420; II 434, 755
opera, f., I 241; (dare optimus, (viz bonus),
operam) I 241; II I 288; II 110, 172;
300, II 308, 381, 596; 568 (civis); 751 (in
B 16 &
doles); 752 (iudici
um)
operire, II 799
opulentia, f., 1 178
operosus, I 442
opertus, II 799 (ope opulentus, I 181; B 4 c
opus, n., I 202; II 308
rire)
OPGS.viz (0ps); též: I (animus); 356 (pro)
ora, f., II 155
355, 426
n., 1 403; II
opimus, II 596, 601; oraculum,
562 (consulere)
B 8 &
I 62; II 329;
opinio, f., II 6, 15 (ce orare,
495;
(auxili—
lerius), 236 (o. est), 353;
um); 749 (flere)
295, 397 (responde oratio,
f., 1 403; II
re), 743 (contra)
303 (in); 351, 490
oportet, II 255
(habere); 356 (pro);
oppidanus, I 151; II B 8 c
596
.
orbare, II 815

offensio, f., II 54
offerre, offero, II 755
officere, ofticio, II 361
(quominus), 373
officium, n., I 374; II oppidum, n., 1 70, 90;
596, 663, 345 (con
397 (revocare), 409 a II
745 (deserere), 440 stituere)
II 755, 768
(praestare), 487 (de opportune,
(vox)
terrere)
opportunitas, f., II
oleum, n., II 439
348 (ex), 355 (per
olim, I 131; II 596
suadere)
olitor, m., I 251
olor, m., 11 480; B 6 0; opportunus, II 308
B 8 b
opprimere, I 482, 484;
II 568
Olympia, f., II 807
oppugnare, 1 217; 11
Olympicus, II 807
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orbis,

m., 1 426, (o.

terrarum);

II

(donare); B 7 c
ordinalia, II 255

589

ordo, m., 1 242; 394,

463 (senatorius,
quester);

e

II 349 (ex—

tra);B7a;B80

Orgetorix, m., 11 22
oriens, I 498; B 8 a
origo, f., 1 320; II 104,
106; B 8 c

orior, —II 755, paluster, stris, stre, I parricidium, n., II 754,
788, 816; (oriens sol) 384
755 (oblinere)
II 104
pandere, II 755; pas pars, f., I 348, 481; II
ornare, I 11, 12, 15, sus, II 755
104, 155, 255; 349
17, 209, 230, 239, panis, m., I 353; II
(ex) ; 441 (secare) ;
392; II 6, 126, 127, 99 799; B 7 c
521 (ve zlomcích) ;
omatus, I 313; II 6; Panormus, m., II 155 568; 585 (agere);597;
(ornatior) II 14
B 9 c; partes, pl., II
panthera, f., II 480
568; B 16 a
Orpheus, m., II 396, papaver, n., B 9 a
629
parsimonia, f., I 374;
II 597
ortus, m., H 88 (pri Paphus, f., B 4 c
mo o.; o. solis), 596 papilio, m., B 7 a, b; parsurus, II 384 (par
os, oris, n., I 408; II B 8 c
cere)
749 (excidere), 755 par, I 458, 473, 494; particeps, I 473, 474,
os, ossis, n., I 348; H 461; II 297, 309 (at 1,75
596
que); 309, 313 (stu partiri, II 816
dium); 593 (ius); partus, m., I 302, 303
ostendere, II 755
par, m. f., I 494
ostium, n., I 26
parum, (mínus,.mini
paragraphus, f., B 5 b me), H 155; 352 (ha
ostrea, f., H 768
parare, I 78, 100, 131, bere)
Otho, m., H 633
175, 210, 320, 392, Parus, f., I 260; II
otiosus, H 155
426, 442, 487; II 255, 104; B 4 c
otium, n., I 202
356 parvus, (minor, mini—
Ovidius, m., I 151; II 309 (laetitia);
450—452
(bellum) (pro); 396 mus), I 125; II 111
ovis, f., I 350; II 480; (cena); 586 (cae pascere, I 427
des); 593 (interitus) passer, m., H 480; B
B 4 b; B 10 b
ovum, n., 1 140
paratus, a, um, II 255
4 a; B 6 0; B 8 b;
parcere, II 123, 384; p. solitarius, II 576
parsurus, II 384
P.
passerculus, m., II 576
parens, m., f., I 463; passim, II 439
296 (alter); B 2 b; passus, m., I 15; II
P. : Publius, I 393
B 12 a
155, 197, 597
p. Chr. n., II 47
pabulatio, f., II 308; parentes, m., I 320, passus, a, um, II 755
348, 463; II 90; (pandere)
311, 497 (prohibere)
pastor, m., I 392
pacisci, paciscor, H B 12 a
párěre, pareo, I 271; pastoralis, e, II 432
308, 309, 329
paedagogus, m., I 442 367 (dolor); 442 (de (canis)
II 123,
paene, H 439, 472, cretum); H 255 (ne patefacere,
cessitas); 1,95; 597 137, 755
495, 755
(consilium)
patefieri, II 755 (pa
paeninsula, f., I 102

oriri,

Palaestina, f., II 633 parere, pario, I 490; II tefacere); 800 (sole
Palatium; mons Pala 799
re)
paries, m., I 392; B pater, m., I 194, 198,
tinus; II 633
pallidus, H 439

palmes, m., B 7 &
palus, f., B 10 a;
B 13 b

7 &

pariter, II 297 (atque)

349; II 90; 309 (p.

familias); B 6 c; pa
Parius, &, um, I 260; tres, pl., II 495
P. lapis, II 593
patere, II 72

—857—

patemus, I 141; B 8 c pecu, n., I 302, 303;
patientia, f., I 26, 53; B 4 b
II 756
pecunia, f., I 77, 78,
436; II 246 (as);
patria, f., I 22, 53
patricius, m., II 597; 255; 348 (ex); 350
(facere); 496 (prae
(přid. jm.) II 597
patrimonium, n., II bere); 586 (collige
309
re); 596 (omnis); 757
patrius, I 203
(petere); 762 (redi
gere)
patronus, I 69
patruelis frater (so pecus, pecoris, n., H
ror), II 90
72, 336, 568; B 4 b
patruus, m., II 90
pecus, pecudis, f., II
patulus, I 181
72, 336; B 4 b; B 10 c
pauci, ae, &, I 170, pedes, peditis, m., I
171, 172, 419; II 53,
86, 116, 117; 346

(de); 495; 568; pau
cissimi, II 155, 495;
pauca, n. pl., I 496

paulatim, II 439

496,

568,

597;

744

(descendere); 752

(ipse); 756, 799; 800

(renuntiare )
peragere, I 442; II 597
peragrare, II 155
percellere, II 756
percipere, percipio, I
492, 493; II 104

perculsus, II 756 (per
cellere)
percutere, percutio, I
493; II 756
219
perdere, II 296, 309;
pedester, stris, stre, I 396 (hora)
perditus, &,um, II 104
24, 384; II 309
perdives, II 155, 171
peditatus, m., I 276
peior, (viz malus), (II perdix, f., II 576;

111)
paulo, II 597; p. post, pelagus, n., I 85;
B 5b
II 597
.
paulum, II 756
pellere, II 309, 756
pauper, I 473, 474, pellis, f., I 427; B 10 b
475; (pauperior, pau Pelopidas, m., II 104
perrimus) II 11, 20, Peloponnesiacus, &,
um, II 104; (bello
40, 44, 155; (habere)
351
P.) II 104
paupertas, f., I 482; penates, m., I 354;
B 16 b
II 304 (in); B 10 &
Pausanias, m., I 463 penděre, pendeo, II
pavidu's, II 373, 376
155, 207; 348 (ex) ;
pavo, m., I 463; II 1,95
576; B 4 a; B 8 b
pendere, pendo, I 408;
pavor, m., II 373, 376 II 159 (tributum);
pax, f., I 219, 392; II 207; 246 (as); 356
88, 152; 313 (suade
(pm)
re); 347 (de); 589 Penelope., (Penelope) ,
(donare); 747 (ex f., II 807
poscere); 755 (offer penetrare, I 501; II

re); 757 (petere);
764 (spernere); 796
(convenire); B 10 &
peccare, I 421; II 255
peccatum, n., II 53
pectus, n., I 219; II
433 (ante)

353; 354 (se); 373,
374 (stare); 411, 439,

373, 597

penna, f., I 463
pensum, n., II 799
per, (předl.), I 182,
251,

393,

408, 420,

501; II 102 (dolus);
104 (annus);
255,
—-858-—

B 10 b

perdoctus, II 155, 171
perdomare, II 439
peregrinus,
I 252,
393; 411 (praetor)
pereo, viz perire
perficere, perficio, I
493; II 123, 137, 309,
756

perfidia, f., II 756
perfidus, I 141; II 593
(iudicare); 597
perfodere, perfodio, I
493; II 799
perfuga, m., II 568
perfugere, perfug'io, I
493

perfundere, II 597;
perfusus, II 597
pergratus, II 156, 171
Pericles, m., I 482
periculosus, I 141
periculum, n., I 70,
403; II 309; 350 (fa
cere); 373, 376; 437
(implicare); 502 (vi
tare); 764 (sperne
re

perii, II 294; (viz pe persuadere,

rire)

347,

periodus, f., B 5 b
perire, pereo, II 294,

309;

periturus,

354,

II

329, philosophia,

597, 756:

mihi persuadetur, II
355: persuasum est,

II

II 355. 597; persua
sum (habere) II 351
peritus, I 125, 234; II pertaedet, II 789
756; (peritior, peri perterrere, I 374; II
496. 568; perterritus,
tissimus) II 42
periturus, II 384 (pe II 496
Pertinax, m., II 633
rire)
periucundus, II 156, pervenire, I 393; H
384

171

perlegere, II 597
permanare, I 393
permanere, II 309, 310
permiscere, II 597
permittere, II 310,

373, 799

f., I 23,
53, 54; II 313 (stu

dium); 433 (applica
re)
philosophus, m., I 23;
II 439
phoca, f., II 480
Phocenses, m., II 373
Phocion, m., II 496
Phoebus, m., II 807
Phoenica, f., I 463
Phoenices, m., I 393;
B 12 b

pes, pedis. m., I 194, Phoenix, m., B 12 b
201; II 255; 295 (ae phoenix', m., B 8 a;

grotus); 314 (valeo): B 12 b
571 (trahere); 602 Phryg'ia, f., II 104;
Phrygius, II 104
(superare); B 12 &.
pessimus, viz malus; pica, f., II 576
329, 568
pictor, m., II 22
II 756
permodestus, II 156, pessum, II 597
pictura, f., I 393
171
pictus, B 9 a; II 800
pessumdare, II 597
(pingere)
permotus, II 496 (per pestis, f., II 104
movere)
petere (aliquid ab ali pie, I 464
permovere, II 310, quo, aliquem bello, pietas, f., I 259;
329, 496
ab aliquo, exemplum, B 10 &
permultum, II 799
fidem, fugam, hos piger, gra, grum, I
permultus, II 799
tem, iter, magistra 162, 164; II 310; (pi
pernicies, f., I 299; II tum, medicinam, pa grior, pigerrimus) II
496
cem, urbem, viam), 11, 20
perniciosus, I 22, 188; II 124; (alimentum) pila, f., I 321; II 566
II 41
II 396; (honesta) II (ludere)
pernoctare, I 367
355: II 329
pilum, n., 1 218; II
perpetuo, I 322
Phaěthon, m., II 807 595 (obruere)
perpetuus, II 156
pharetra, f., I 23, 42 pingere, II 568
perrarus, II 156, 171 Pharnaces, m., II 807 pinus, f., 1 290, 291;
perrodere, I 442; II Pharsalus, f., II 104 B 15 b
756
Pharus, f., I 443;
piper, n., B 9 &
Piraeus, m., II 22
Persa, m., I 35; Per B 4 c
pirum, n., I 183
sae, m., I 365; II 297 phasianus (gallus),
m., II 576
pirus, f., I 183; B 5 &
perscribere, II 597
Pirustae, m., B 4 b
perseverare, II 212, Phidias, m., II 568

236, 284, 597
piscis, m., I 350; II
Philippi, m., II 633
personare, II 439
Philippides, m., II 807 576;B4b;B7b;
perspicere, perspicio, Philippus, m., 1 24; II B 8 b
I 493
Pisidae, m., II 310
156, 396, 631
perstringere, II 568 Philoctetes, m., 11 807 Pisistratus, m., II 105
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Piso, m., 11 411; G. Pi plurimus, (viz mul pondus, 71., I 393
tus); II 111, 116, 117, ponere,II 236, 255;
so, II 634
pius, I 336; II 156; 118, 156, 496; 590 346 (de); 742 (ca

(magis pius, maxi
me pius) H 148;
(piissima) II 149

pix, f., B 10 b

(emere), 598; pluri

stra) (consuescere);

mum, II 118, 496; 757
502 (valere)
pons, m., I 348; H
plus, (viz multum); II 350, 748 (facere);

111, 116, 117, 374 (rescindere);
B 8 a
118; 142 (valere);
800 (sapere);
590 pontifex, m., I 501
(emere).
598
Pontus, m., H 808;
B 4 c
placidus, H 73; B 9 a Pluto, m., II 46
pluvia, f., I 178
popularis, e, II 757;
plane, I 374; II 171
planities, f., .II 255; pluvius, a, um, I 501; populares, m. pl., II
B 2 a
757
354 (per)
poculum, n., 1 336
plantare, I 92
populus, m., I 151; II
Plataeae, f., I 464; II poecile, II 757 (porti 297 (apud)
296
cus)
pópulus, f., I 151, 183;
B 5 a
Plataeensis, e, H 255; poéma, n., B 14 c
Plataeenses, m., II poena, f., I 140; II porca, f., H 480
255
501 (timere);
562 porculus, m., II 480
platanus, f., I 183; B (constituere); 764
porcus, m., II 480
5 a
(solvere)
Porsenna, m., H 496
Plato, m., I 234; II Poenus, m., Poeni, porta, f., I 120; II 73;
360 (vertere)
m., II 105, 807; Poe 356 (pro)
nicus, II 105
plaudere, H 568
portare, I 11, 15, 17,
Plautus, m., H 156
poěta, m., I 14, 35, 48, 56, 100, 217; H
plebeius, a, um, II 36, 41, 42, 152, 166; 53
598; plebeius, m., II B 2 a; B 4 b
portendere, II 256
598
polliceri, II 235, 816
porticus, f., I 291,
303; H 757
plebs, f., I 427; II 35: Pollux, m., B 12 b
346 (de); II 158, 159 Polycrates, m., II 807 portus, m., I 286, 303
(tribunus); B 9 c
Polyníces, m., II 807 poscere, II 441 (so
plenus, I 141; II 757; Polyphemus, m., II lea); 757
807
B 9 a
posse, possum, H 373,
pomarium, n., I 179
plerique, pleraeque,
758, 790, 791; 117,
118
Pompeianus, II 489
pleraque, II 119
plerumque, I 180; II Pompeii, m. pl., II 808 possiděre, II 256, 496
598
Pompeius, m., II 22, possídere, II 757
34
possum, viz posse
plorare, II 757
ploratus, m., H 439; Pompilius, m., II 156 post, (přísl.), II 256,
T. Pomponius Atti 270, 271, 597, 598;
441 (sonare)
cus, II 105, 434 (At 300 (denique; výčet)
pluere, pluit, II 255
post, (předl.), I 259;
pluma, f., II 212, 310 ticus)
pomum, n., I 183; II II 355; 270, 271, 314;
plures, plura, (viz
397 (tergum); 598
multus, plus); II 13, 439
111, 116, 117
pomus, f., I 183; B 5 a post — quam, II 271
— 860—

placare, H 124
placere, I 271, 486; II
310, (senatus); 496,

15,

postea, I 443; II 256
posteaquam, postqu
am, II 439

praeceps, I 458, 473; praesectus, B 7 b
II 652, 758
praesens, I 457, 472;
praeceptor, m., I 234 II 68 (populus); 303
posterior,. posterius, praeceptum, n., I 420; (in); 310, 653, 758
II 598, 652
II 357 (pro), 799 praesentia, n. pl., I
posteritas, f., II 256, (oboedire); 254 (ob— 472; II 310, 311
B 10 a
servare)
praesentia, f., II 89
[posterus], II 86, 310 praecipere, praecipio, praeses, m. f., B 12 a
(dies); 598 (annus); I 493; II 124, 310, praesidium, n., I 375;
II 490 (firmare);
posteri, m. pl., II 86, 329
310; B 16 b
600 (relinquere)
.praecipue, I 123
praeclare, II 568, 758 praestans, I 457, 472;
postis, m., B 7 c;
B 13 a
praeclarus, I 182; I II 21 (praestantissi
171, 256
mus)
'
postponere, II 758
praeco, m., II 156
praestare; praestat; I
postquam, II 439
postremo, I 374; II praeda, f., I 420; II 375; (fidem p.) I
375, 407; (se p.) 1
350 (facere);
589
300, 598
487; II 236, 256; 436
(distribuere);
735
postremum, II 598
(adimere)
(fides); 439, 496; 598
postremus, II 496, praedícare, I 427; H se p.); 1 367 a II
598, 652, 758

758

postridie, I 374
praedicere, II 310,
postulare, I 427; II 329
329, 355, 373
praeditus, II 6, 758
potare, II 310
praedium, n., I 179
potens, I 457, 472; II praedulcis, e, II 156,
41 (potentior); 354 171
(per), 758
praeesse, praesum, I
potentia, f., I 26, 53; 374; II 32, 256, 598
II 743 (crescere)
praefectus, m., I 294
potestas, f., I 321; II praeficere, praeficio,
351 (habere);
562 I 493; II 799
(dedere); 598; 599 praematurus, II 799
(redigere); 801 (ve praemittere, II 310
nire); B 10 a
praemium, n., I 86,
potio, f., I 365; B 8 c 140; II 105; 589 (dis
potiri, II 816
tribuere); 598; 601
potum, II 439; potus, (statuere) ;757 (pete
a, um, II 310
re); 795 (afficere)
prae, II 236 (fero);“ praenomen, n., I 393
256, 355
praeponere, II 758
praepotens, II 156,
praeacutus,

B7a;

B 9 &

171

256 (praestat)
praesum, viz praeesse
praeter, I 483
praeterea, II 46
praetermittere, II 369,
373

praetor, m., I 321; II
356 (pro); 411 (ur
banus, peregrinus)
praetorium, n., II"598
praevalere, II 496
praevenire, I 421; II
212

Praga, f., II 256
pratum, na, I 443
pravus, I 322
precari, II 311, 329
preces, viz prex
prehendere, I 336
premere, I 393; II 82;
pressus, II 82
pretiosus, I 26, 182;
II 42 (pretiosior, pre

praebere, I 271, 272; praes, praedis, m., tiosissimus)
B 12 a
271 (exemplum),
pretium, n., I 179,
(se); 487 (se); II praescribere, II 310, 393; II 487 (debere);
329
568
496, 598 (se), 758
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prex, f.; (plum) pre (dicere); 759; 765
ces; I 365; II 397 (stare)
(repudiare); B 10 a; proavia, f., II 90
B 16 b
proavus, m., II 90,
primo, II 105, 653, 759
758
probare, I 178, 408
primores, m., B 16 b probe, II 799
primum, II 300, 497, probitas, f., II 53;

progenitor, m., II 90
prohibere, II 311, 363,
373, 497; prohiberi,
II 311, 366, 367, 373,
497

proles, f., II 156
Prometheus, m.,

II

808

B 10 a
promissum, n., II 497
promissus, II 568, 569
(ve výčtu) II 256; Probus, m., II 634
(ut p.). (quam p.) 11 probus, I 203; B 2 a; promittere, II 568
B 4 b
497
promovere, II 311
primus, I 159; II 86 procedere, II 349 (ex pronepos, m., II 90
(adventus,
concur tra); 396, 440, 568 proneptis, f., II 90
pronuntiare, H 497
sus, nox, ortus, tem procella, f., I 250
pus, vesper, ver); 88 proceres, m., B 16 b pronurus, f., II 90
(lux, pueritia) ; 500 procerus, I 182; B 8 c propagare, II 599
prope, (přísl.) I 151;
(stare) ; 652, 653, procreare, II 7
759
procul, II 105; 798 II 665 (ab); 759
(propius, proxime;
princeps, I 473, 474, (haud)
475; II 652; princeps, procus, m., II 753 (la prope erat, ut); 472
(s ind. pf. )
cessere); 759
m., I 498; II 311
principatus, m., I 501, prodere, I 443; II 254; prope, (předl.), I 501
759; proditum est, II properare, I 11, 15,
500; II 598
17, 48, 56, 100, 175,
principium, n., I 179; 236, 254 (memoria)
(in) principio, II 87, prodesse, prosum, II 210; II 353 (monere)
157, 624
propinare, II 799
89, 598
f., II 100 (ac propinqua, f., II 90
prior, prius, II 440; proditio,
cusare); 105; B 8 c propinquus, m., II 90;
652, 654; m'z prius producere, II 356
105; (přid. jm.) II
11, 440,
105, 759
(pro);
816
priscus, II 156, 759; proelium, n., I 218, propius, II 759
Tarquinius Priscus II 406; II 88; 409, 488 proponere, II 799
157
(dimicare); 564, 747 propositum, n., II 351
pristinus, I 427
(habere); 487 (deter
(excedere); 586
prius, II 311, 440, 654, (committere) ;
600 rere); 1,97
759 prius — quam, II (restituere); 603
propugnator, m., II
440
(vincere); 753 (la 440
priusquám, II 440, cessere)
propter, I 336
737, 759
proficisci, proficiscor, propulsare, II 396, 412
privare, II 598, 411; II 295, 665, 759
prorsus, II 156, 171
privatus, II 411, 598 profligare, I 375
proscribere, II 569;
pro, I 218, 336; II profluere, I 427
proscriptus, II 569,
256; 351 (habere); profugere, II 759
proscripti, m. pl., II
356; 409 (dimicare); profuturus, II 157, 569
624
433 (ante); 440; 501
Proserpina, I., II 808
(tempus); 599; 745 progener, m., II 90
prosocer, m., II 90
598; 256, 653, 758;
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prospectare, II 347
(de)
prosper, I 135
prospicere, prospicio,

pugio, m., II 569;
Q.
B 7 b; B 8 c
pugna, f., I 42; II 312; Q.::Quintus, I 393
595; 602 (superare); qua, I 93; II 599

II 311, 330
665 (p. facta); 739
(capessere)
prostemere, II 759
prosum, viz prodesse pugnare, I 11, 15, 17,
Protagoras, m., II 569 48, 56, 100, 175, 211;

quadrageni, II 33
quadragesimus, I 160
quadragies, II 9
quadrag'mta, I 206
proverbium, n., 1 273; II 100; 157, 356 quadrans, II 246 (as)
(pro); 396, 599
II 212, 599
quadringeni, II 56
pulcher, I 23, 162, quadringentesimus, I
providens, II 396
providere, II 311, 330,

164, 165; (pulchrior,

189

pulcherrimus) II 10, quadringenti, I 224
provincia, f., 1 408; II 12, 20, 41, 44, 157
quadringenties, II 17
349 (extra); 71 (Gal pulchre,
(pulchrius, quadrupes, (m. f.), 1
pulcherrime), II 760 473, 474, 475; II 760
lia)
pulchritudo, f., I 260; quaerere, I 443, 486;
proxime, II 759
II 599, 760
proximus, II 53; 87 B 8 c
(senatus); 652; B 7 a pullus, m., II 157, 336, quaeso, quaesumus,
381, 396, 497

480 (p. equi, p. galli II 311, 623
naceus), 576 (colum quam, I 202, 365, 427,
(prudentior, pruden binus)
434; (tam — quam)
tissimus) II 11, 19, puls, f., B 9 c
I 464; (u kampan)
pulsare, II 440
41, 42
II 13, 15; (abl. čas.
pulvis, m., I 393; miry) II 271; (quam
prudenter, II 760
B6c;B7c;B13a primum) II 497
prudentia, f., II 53
punctim, II 569
prunum, n., I 183
quam ob rem (cau—
Punicanus, II 807; sam), II 497, 649
prunus, f., I 183;
B 5a
Puniceus, II 105, quamquam, I 295
807; Punicus, II 105, quando, I 93; II 357,
Prusias, m., II 808
807
psalmus, m., II 256
599; (ne quando) II
psitaccus, m., II 576 punire, I 358, 362, 323
363, 367; II 799
Ptolomaeus, I 443
quanto, II 106
pubes, I 473, 474, 475 puppis, f., I 347, 350; quantum, I 365; II
497
publice, I 336; II 53, B 10 b
105
purgare, I 78; II 236 quantus, II 73, 497
publicum, n., II 373, purpureus, B 8 c
quare, II 73, 649
762
purus, a, um, I 443
quartus, I 159, 224
putare, I 486; II 22, quasi, I 259
publicus, II 256;
B 13 b
235; 356 (prae); 357 quassare, I 393
puella, f., I 10, 36, 41; (pro); 402, 599; 795 quater, II 8; qu. in
B2 a
die, II 89; (viz ter)
(alienus)
II 760
puer, m., I 69, 83, puteus, m., II 799
113, 114; II 73, 651, pyramis, f., II 599; quatere, quatio, I 490,
493
652; pueri, m., II 90 B 13 a
Pyrrhus, m., II 256 quaterni, II 25
puerilis, e, II 799
quattuor, I 205; II 196
pueritia, f., II 88, 89 Pythia, f., I 393

prudens, I 455, 457,
472; II 653, 760;
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quattuordecim, I 205

quinquies, II 8
(agere);
599; 800
Quintilis, I 498
(sub); B 10 b
ramosus, I 336
quintus, I 159
ramus, m., 443
quire, queo, II 794
quis, quid? I 93; II rana, f., I 140; II 576;
291, 302, 303; B 15 b 357, 599; (viz quid?)
B 4 a; r. marina, II
qui, quae, quod, I 247, quis, quid, (neurč.), II 768
248, 249; II 357, 648 357, 599, 761; (ne rapax, I 460, 472
qui (quis), qua, quod, quis, ut ne quis) II rapere, rapio, I 490;
II 599, 205
(neurč.), II 357, 761; 323, 324
(ne quod) II 323, 357 quisquam, quidquam, rapidus, I 408; B 4 b;
quioquam, II 357, B 7 0; B 8 &
quia, II 73, 497
rapina, f., II 497
quid? II 73, 357, 599; 323 (ne qu.)
raro, I 123
(quid rei?) II 357; quisque, quidque;
'(quisque,
quaeque,
(viz táz. a neurč.
rarus, (rarior, rarissi
quodque), II 157, 87 mus), I 394; II 44;
quis)
(tempus), 356 (pro), 651, 652, 762
quidam, quiddam;
761
ratio, f., I 408, 464
quidam, quaedam,
(expers); II 351 (ha
quoddam, II 53, 760, quisquis, quaequae,
quidquid,
II
762
here); 353 (monere);
348 (e, ex)
quo, I 93; II 106, 664 440; B 8 c
quidem, II 256
quies, f., I 393; II 35; quo facto, II 649, 748 ravis, f., B 10 b
quo factum est, II 649, recedere, I 408; II
B 9 &
748
569
quiescere, II 569
quis, II 761
quin, II 211 (dubito), quo
recens, I 457; II 762;
quoad,
II
762
362, 368, 369, 370,
recentia, n. pl., II
quod, (viz qui)
311
373, 374
quod,
(spojka),
I
24,
quinarius, II 246 (as) 29, 103; II 351, 352 receptus, m., I 409; II
L. Quinctius Cincin (habeo)
739 (canere)
natus, II 73; T. quodsi, II 649
recipere, recipio, II
Quinctius Flamini quominus, II 361 až 236, 257, 569, 762
nus, II 808
recitare, I 62, 100
365, 361, 362, 374
quindecim, I 205
reconciliare, II 412
quondam, I 427
quingeni, II 56
quoniam, II 799
recreare, I 394
quingentesimus, I 189 quoque, I 420; (nunc recte, I 322
quingenti, I 224
qu.) I 420
rectus, II 124
quingenties, II 17
quot, I 365
recuperare, II 569
quini, II 26
quotannis, I 336
quinquageni, II 33
recusare, II 212; 221;
quotiens, II 497
quinquagesimus, I 160 quotus, II 47 (annus), 257, 312; 361 (quo
minus); 367, 368; 369
quinquagies, II 9
303 (hora), 521
(quin); 374
quinquaginta, I 206;
II 196
reddere, II 497
R.
redeo, viz redire
Quinquatrus, f., I 292;
II 45
radius, m., II 799
redígere, II 589 (di
quinque, I 24, 205; II radix, f., I 393, 501; II cio); 599, 762
569 (litterae); 585 redimere, II 762
196, 197

-que, I 106; II 53; (ob
cam-que rem) II 53
queo, quire, II 794
quercus, f., I 24, 290,
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redire, II

348 (ex); repente, I 420; II 312
repentinus, I 375
reditus, m., I 375; II reperire, II 37, 800
88, 665
repetere, II 762
repetundae, f. pl.,
refercire, II 800
'
referre, refero, II 356 B 16 b
replere, II 498; reple
(pro)
refertus, II 800 (re tus, II 440
reponere, II 440
fercire); I 260
reficere, reficio, I 493; reportare, I 375; II

res gestae, I 375; II
312, 565;597 (perscri
bere); 600 (scriptor)
res humanae, I 375; II
312, 351 (habere)
res incertae, I 336
res militaris, I 375,

B 8 c
reputare, II 124
reg'ius, &, um, I 234; requies, f., II 35;
II 598 (potestas)

res secundissimae,

762

435; II 304 (in); 763
res nova, I 376
res novae, I 376; II

498
345 (constituere);
II 399, 762, 800
498; 500 (studere)—
regere, I 306, 310, 331, reprehendere, II 124
332, 336, 443
reprehensio, f., II 600 res publica, I 321,
regia, f., II 816
repudiare, II 312, 397 322; II 744 (dedere)
reg'ina, f., I 10, 36, repugnantia, f., II 600 res publicae, I 376
res secundae, I 321,
40;]B 2 c
repug'nare, II 106; 361 322; II 89
reg-io, f., I 288; II 257; (quonúnus)
II
B 9 a.

406

res summae, II 600
res trepida, II 89
157, res urbanae, II 500

regnare, II 53
II
regnum, n., II 359 requiescere,
763
(statuere); 396, 595;
596 (obtinere); 598 res, f., I 298, 299, 301;
(privare); 740 (cer— II 52 (exitus); 257
(domina); 304 (in
tare); 801 tollere
rem est); 345 (con
Regulus, m., II 498
reicere, reicio, II 312 stituere); 347 (de);
(pro); 435 (con
religio, f., II 351 (ha 357
sentire); 495 (ob);
bere); 374, 599
749 (gerere);
763
religiosus, II 599
(repetere); 800
relinquere, I 24, 319; (commutatio)
; 816;
II 600, 762
351
(habere)
II
reliquiae, f. pl.,
res adversae, I 321; II
600; B 16 b
reliquus, &, um, I 443

relucere, I 318
remanare, I 394
remeare, II 439 (per);
440

remigrare, II 600
remittere, II 569
removere, II 498
Remus, m., I 420
renovare, I 122; II 106

renuntiare, II
(pro); 800

357

(status)

resalutare, I 78
rescindere, II 374
resistere, II 312; 361
(quominus)
resonare, II 440
respondere, I 272; II
235, 257, 295,
397, 763

330,

responsum, n., I 394;
II 743 (contentus),
763

respuere, II 600
restis, f., B 10 b
89
res arduae, II 304 restituere, II 600
rete, n., I 356
(in); II 408
retinere, I 376; II 361
res divinae, I 375
res domesticae, I 375 (quominus); 368
(quin); 374, 498
res dubia, II 312, 763 retrahere, H 569
res dubiae, I 321; II retrorsum, retrorsus,
89, 563, 564
retroversus, II 498
res familiaris, I 375, reus, II 124, 312; 745
435; II 799
(dicere)
res frumentaria, II revocare, II 73, 358,
564

397
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revertl, revertor, II rumor, m., II 157
rupes, f., I 427;

763, 789

rex, m., I 194, 198; II

345 (constituere);

B 10 b

rure, ruri, II 397
rus, n., II 397; 250

sag'itta, f., I 313
sagittarius, m., I 313
sal, m., I 242; II 157;
B 8 b; B 13 c

II 106,
(evolare)
312
Rhenus, m., II 257
rusticus, I 69, 293, Salamis, f., I 443; II
rhetor, m., II 440
rhinoceros, m., II 600 294; rusticus, m., I 312
Rhodanus, m., II 569 494
salix, f., B 10 b
rutilus, II 73
Rhodii, m., H 498
C. Sallustius Crispus,
Rhodius, &,um, II 808
m., I 118, 119; II
499
Rhodus, f., I 184; II
S.
662, 667; B 4 c
salsus, I 15, 409
ridere, I 486; II 73,
saltare, II 440
tus, I 393
498, 816
<%;
. G. E. V., II saltus, m., I 286
saltus, m., I 286
ripa, f., I 92
risus, m., II 498; 501
saluber,
bris, bre,
B 2 C; H 47 (sub)

(tenere)

Salaminius,

I 384; II 11, 20, 41,

rivus, m., I 130; II 434 Sabini, m., II 808; Sa 44 (salubrior, salu
(celer); 763
berrimus)
binus, II 808
robur, n., I 202, 376, saccus, m., II 440
salus, f., I 220, 394; II
464; II 763
sacer, I 182; II 46, 499; 757 (petere);
rogare, II 329, 358, 654; 763; B 8 b; sa 800; 800 (reperlre);
570
cra, n. pl., II 157, B 10 a
rogus, m., II 587 (cre 499; 593 (institue salutare, I 62, 100,

mare); 600

re); 496 (placere);

Roma, f., I 180, 295; 345 (constituere)
II 662, 663, 664, 665 sacerdos, m. f., I 394;
Romani, m. pl., I 88, II763;B10c;B2b
152
sacra., n., viz sacer
Romanus, a, um, I 110 sacrificare, II 73, 412
Romulus, m., I 420; sacrificium, n., II 349

Romulus

Augustu

175, 210

salve, salvete! I 131;
II 624
salvus, II 600, 653
Samnites, m., I 354;
Samnium, n., B 5 b
Samus, f., I 184; II

664; B 4 c
(facere), 350
sacrosanctus, II 312; sancire, II 800
sanctus, (sanctior), I
350 (habere)
saeculum, n., II 89, 182; II 40, 42; 397
157; 597 (per); 600 sanguis, m., I 394; II
rostrum, n.; rostra, saepe, I 15, 78
592 (imbuere); 738
n. pl., B 16 a
saepire, II 82; saep (aspergere); B 13 &
sanus, II 106
tus, II 82
rotundus, I 288
ruber, bra, brum, I saeta, f., II 499
sapere, II 800
saevire, I 358, 367; II sapiens, (sapientior,
162; B 7 b; B 9 a
600
Rubico, m., II 73
sapientissimus) I
rudens, m., II 412;
458, 497; II 11, 19,
saevus, II 600; B 6 c
B 8 a
saginatus, B 8 a
40, 42; 68; 157, 172
ruere, I 409, 487
Saguntum, n., II 634, sapiens, m., I 494,
497
ruina, f., I 273; II 600 662; B 5 a

lus, II 634
ros, m., B 6 c
rosa, f., 1 14, 42
Roscius, m., II 498
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scrinium, n., II 443 senatorius, I 394;
sapienter, I 376
B 7 b
sapientia, f., I 26, 53 (volumen)
scriptor, m., I 202; senatus, m., I 409; II
sapor, m., I 394
213 (rerum s.); 600, 87; 297 (apud); 344
Sardes, f., II 54;
763
(censere); 351 (ha
B 16 b
bere); 353 (movere);
Sardinia, f., I 22, 52, sculpere, II 570
492 (1egere);
587
. 180
scutum, n., I 376
(creare); 595 (nomi
satelles, m. f., B 12 & Scythae, m., II 257;
nare); 744 (decerne
satis, II 7, 157; 350, B 2 a; B 4 b
re)
se, I 120, 465
352 (habere); 600
senectus, f., I 315; II
satisfacere, II 347 secare, II 441
secum, II 588 (habe 88, 171; 352 (habe
(de)
re); B 10 &
Saturnalia, n., II 35, re)
secundus, I 159, 322; senex, m., I 315, 344,
346; II 651, 652; 595

54, 87; B 16 b

Saturnus, m., II 54
II 406 (secundissi
saucius, II 312
mus)
saxum, n., II 766 (tor securis, f., I 347; II
quere)
584, 600; 756 (percu
tio); B 10 b
scalae, ]. pl., B 16 b
securus, II 441
scamnum, n., II 73
sed, I 29, 56
scarus, m., II 576
sedare, II 763
scelestus, II 763
sedecim, I 205
scelus, n., I 285; II sedere, I 409
312; 352 (impelle
re); 499; 753 (luere)

schola,

f., I 14,

1,2,

440; II 70 (frequen
tare); 73; 498 (re
movere)
sciens, II 652, 653,
654, 763

scienter, II 654, 763
scientia, f., I 376, II
816

scindere, II 600
scintilla, f., I 18, 42
Scipio, m., I 464; II
440, 441
scipio, m., B 7 a, b;
B 8 c
scire, I 358, 360, 361,
363, 367; II 235; 349

(ex); 800
scopae, f. pl., B 16 b
scribere, I 319; II 330;
347 (de); 374, 570

(nominare)

seni, II 26
senilis, e, II 7
sensus, m., I 315
sententia, f., I 258; II
347 (de); 349 (ex);

359 (rogare)
sentire, I 443; II 235;
349 (ex); 800
sedes, f., I 315, 353; separare, II 74
II 561 .(condere), 561 sepelire, I 358, 421; II
800
(concedere); 600;
744 (deligere);
septem, I 205
B 10 b
September, m., I 499
septendecim, I 206
sedile, n., I 356
septeni, II 26
seditio, f., II 763
sedulus, I 141
septentrio, m., II 743
seges, f., B 9 &
(contra); (pl/W.) II
763;B7a,b;B8c
segnities, f., I 376;
B 15 b
septies, II 8
sella, f., I 103
Septimius Severus,
semel, II 8, 600
m., II 634
semen, n., I 394
septimus, I 159
sementis, f., II 748
septingeni, II 56
(facere), 763
septingentesimus,
I 190
semet, II 129, 763
Semiramis, I., II 808 septingenti, I 224
semis, m., II 246 (as); septingenties, II 17
257
septuageni, II 33
septuagesimus, I 160
semper, “I 14, 78
septuagies, II 9
sempiternus, II 124
senator, m., II 73
septuag'inta, I 206
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sepulcrum, n., I 251
Sequana, m., I 35;
B 4 b

sexaginta, I 206
sexies, II 8
sextans, II 246 (as)
Sextilis, m., I 499
Sextius, m., I 26
sextus, I 159

Sequani, m., H 312
sequi, sequor, II 769
serenus, I 394; II 88
si, I 180; II 157, 177,
series, f., I 321
sermo, m., I 203; II 178, 180, 181, 183;
171; B 6 c
212; 358 (quis
quam); 761 (quis)
sero, (přísl.), I 365
serpens, m. f., II 576; sibilus, m., B 15 c
sibimet, II 129
B 8 b; B 12 a
serva, f., I 15, 42; Sibyllinus, I 293; II
B 2 c

312

simulatio, f., II 106,
257

simulatque, II 601
sin, II 601
sinapi, n., B 14 c
sine, I 376
sinere, II 764
sing'uli, II 25; 762
(quisque); 761, sin
guli et viceni, II 33
sinister, I 162
Sinope, II 666
sinus, m., II 312; 749

(fovere)
I 100, 122, sic, I 394; ut — sic, I sitire, I 358, 360, 361,
175, 210, 394; I 123, 242
363, 367; II 764
131, 241, 320; II 124, sica, f., II 764
sitis, f., I 347; B 10 b
sicarius,
m.,
II
764
312, 570, 601
situs, m., II 258
siccare, II 441
servilis, e, II 88
situs, &, um, I 220; II
siccus, II 441
servire, I 47, 358, 367; Sicilia, f., I 22, 52, 312
II 257, 600
socer, m., I 69, 88,
180; II 667, 808
servitium, n., II 311 sicut, sicuti, II 54, 89; II 90; soceri, m.
(prohibere)
pl., II 90
296
socia, f., I 92
servitus, f., I 260, 392; sidus, n., I 409
II 765 (suscipere); significare, I 394, 443 societas, f., II 7, 157;
766 (tradere); B 10 & Signum, n., I 336, 376; 408 (conciliare);
Servius; Servius Tul II 499; 748 (facere); 412; 433 (applicare);
441; 735 (adiung'e
lius, m., II 157
764, 800
servus, m., I 15, 68, silentium, n., II 88, re); 798 (fugere)
servare,

82, 83; B 2 c

sesceni, II 56
sescentesimus, I 190
sescenti, I 224
sescenties, II 17
sese, II 129
sestertius, m., II 246
(as); 257
Sestius, m., II 625
Severus, m., II 634
severus, I 125

601
silva., f., I 11, 36, 41

B 10 &

socius, m., I 22, 85,
104, 130, 336; II 570;

simia, f., II 125
similis, e, I 436; II 490 (habere); 800
297 (atque); (simili Socrates, m., I 483
or, simillimus) II 41, socrus, f., I 290, 292;
II 90
133, 172
sodalis, II 125
similitudo, f., II 22;
Sol, m., II 808
B 8 c
simplex, I 460; (sim sol, m., I 203; II 72;
88; 104 (occidens,
plicior, simplicissi
Sex. : Sextus, m., I mus) II 42, 44, 157
oriens);
751; 800
393
simul, II 312; simul (radius); B 8 b;
B 13 c
sex, I 205
——simul, II 312
solacium, n., I 321
simulac, II 601
sexageni, II 33
simulacrum, n., II 54 solea, f., II 436, 441
sexagesimus, I 160
simulare, II 258
(demere, poscere)
sexagies, II 9
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solere,

II

statim, II 212, 500
statua, f., I 14, 42; II
313; 354 (per)
species, f., I 299; II 349 (ex)

258, 283, spatium, n., I 321; II

789, 800

solitarius, viz passer
solitum, II 15
sollemnis, e, 11 764

static, f., II 356 (pro);

397, 499

spectare,

I 92, 250,

sollicitare, II 312, 329 444; II 258, 330, 359,
sollicitudo, f., II 313
397, 499, 570; spec
sollicitus, II 374; (s. tantes, m., II 570
sum) 376
speculator, m., II 800
Solo (Solon), m., II specus, m., I 302, 303
106
sperare, I 14, 17, 48,
solum, n., I 179; II 56, 100, 175, 211; II
360 (vertere); 396 74, 82, 235, 313; spe
(s. natale); 406
ratus, II 74
solum, II 22; non so— spernere, II 764
lum — sed etiam, II spes, f., I 299, 302; II
314, 324
15 (celerius); 70 (ex
solus, I 323; II 54; turbare); 236, 258;
596 (occupare); 651, 345 (constituere);
652
601 (s. bona); 737
solvere, II 601; 764 (alere); 743 (con
(poena)
tra) ; 744 (deponere);
somnium, n., II 764
762 (relinquere)
somnus, m., I 394; II spina, f., II 816
354 (per); 395 (in spinther, n., B 9 a
dulgere); 436 (ex)
spiritus, m., II 157
sonare, II 441, 601, splendere, I 444; (II
764
212)
sonitus, m., I 315
I 243;
sophista, (sophistes), splendidus,
B 8 b
m., II 570
splendor, m., I 242
sordes, f. pl., B. 16 b spolium, n., II 601;
sorex, m., II 480
spolia, (n. pl.), II
soror, f., I 195, 198, 589 (dicare); 601 (s.
199; s. patruelis, s. opima), 630
germana, s. ex no
verca suscepta, s. spondere, II 499, 601
sponsa, f., II 601
uxoris, II 90
sors, f., I 427; II 594 sponsum, n., II 601
(miser); 601; B 9 c sponsus, m., II 601
(mea atd.) II
sospes, I 473, 474, 475 sponte
764
Sostratus, m., I 444
stabilire, II 800
spargere, II 764;
stabulum, n., II 74
sparsus, II 764
stare, I 100, 150, 175;
Sparta, f., I 178
II 374; 436 (in fide);
Spartani, m., II 106
Spartiatae, m., I 365; 441; 361 (quomi
nus); 500, 765
II 106; B 4 b
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757 (ponere); 764
statuere, II 329, 359,
601, 816

status, m., II 500
statutus, II 816 (sta—

tuere)

stella, f., I 14, 18, 42;
II 346 (de); 396

(motus)
sternere, II 764
Stilicho, m., II 809
stilus, m., II 570
stipes, m., B 7 a
stirps, f., I 349; B 9 c
stramen, n., B 13 b
stramentum, n., I 366
strenuus, I 376
strepere, II 765
strepitus, m., I 464;
II 54, 601

struthiocamelus, m.,
II 313, 576
studere, I 376, 395;
487; 376 (novis re
bus s.); II 500
studiose, II 601, 653;
studiosissime, II 765
studiosus, I 22; II
313, 653, 765

studium, n., 1 141,
464; 427 (s. pugnan
di); II 258, 374 (s.

litterarum); 309, 313
(par); 313 (philo
sophiae s_); 374; 375
(tenere); 397; 399

(conciliare); 601,
667; 740 (causa)
stultitia, f., I 409
stultus, I 284; II 500;
B 4 b; stultus, m., I
284

sturnus, m., II 576

sua, n. pl., II 744 (de

603 (vis);

652; 750

(imperium)
dere)
suadere, I 272; II 313, sumptus, m., II 736
(alere); 765
329, 500; 593 (lex)
sunto! II 157
suavis, e, I 436
sub, I 182, 501; II 47 supellex, f., I 345;
B 10 b
(s. regibus); 750
super, II 74; 436 (ex
(imperium); 800
plicare); 1,42,
(radix)
superare, I 201, 501;
subactus, II 500
II 30, 106, 212, 302,
subicere, subicio,
I 493; II 399
subiectus, II 258
subigere, II 313, 329
subito, II 441
subitus, I 395
sublevare, II 313
sublicius, I 501; B 8 &
subscus, f., B 10 a;
B 13 b; B 14 b

subsidium, n., II 296

(ferre)

subvenire, H 800
subvertere, II 601
succedere, II 570
succensere, I 487; II
500

succumbere, II 765
succurrere, II 800
sudare, II 74
sudor, m., 1 420; II
597 (perfundere);
800

Suebi, m., II 570
suggestus, m., II 412

(tribunal)

sui, sibi, se, se, II 128,
129

Sulla, m., II 570
Sulmo, m., II 441
sum, viz esse
sumere, II 347 (de);
570, 601, 765

summa, f., II 258
summum, n., 1 496

B 10 c; sus mascu
Ius, II 480
Susa, n., II 662, 809
suscensere, II 500
suscipere, suscipio, I
493; II 313, 397, 765

suspicere,
493

suspicio, ]

suspicio, f., II 7, 236,
258; 347 (de); 397;
B 8 c

sustentare, I 287
sustinere, I 395; II
superbe, II 313
superbia, f., II 313; 397, 500; 568 (pars);
570
360 (vertere)
suus, sua, suum, I
superbire, I 367
superbus, I 142; II 153; II 87, 501 (tem
pus); 146; 761 (quis
106; B 2 &
supercilium, n., II 570 que); 765; sui, m.
superesse, supersum, pl., I 495, II 313;
suum, n., I 495; sua,
II 602
n. pl., II 744 (dede
superi, m. pl., II 313
superior, superius, II re)
348 (ex); 374; 399 Syracusae, f., I 180;
II 634, 662
(res); 652, 765
superstes, I 474, 475
superstitio, f., II 7;
T.
592 (imbuere)
supersum, II 602
T. : Titus, I 393
[superus], II 313
taberna, f., II 442;
supplex, I 473, 474, 440 (pulsare)
475, 497; supplex, m., tabula, f., I 103; II
I 497; B 12 b
800; (tabule. picta);
supplicium, n., II 599 tabulae, f. pl., B 16 &
(putare); 602; 347 tacere, I 272; II 347,
(de)
500
supportare, II 765
tacite, II 654, 765
supra, (předl.), II
taciturnitas, f., II 442
258; 599 (propaga Tacitus, m., I 152, 501
re); 602
tacitus, II 653, 654,
supra, (přísl.), II 602 765
supremus, I 322; II 86 tactus, m., I 315
(dies); superior, II taedet, II 789
765
talentum, n., II 106
313, 500, 602

talis, e, I 436
sursum, B 9 &
summus, &, um, I 322; sus, f. m., I 344, 345; talpa, f., II 480
II 54, 297, 601, 602; II 412, 480; B 8 b; talus, m., II 602
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tam, I 409; tam — tere); 602; 747 (ex
cipere); 753 (laces
quam, I 464
tamen, II 106; nec ta sere)
men, II 254
temeritas, f., II 258;
B 10 a
Tamesis, m., I 501
tandem, I 444
temperare,
II
369
tangere, I 487; II 125 (quin); 374
tanto; quanto — tan tempestas, f., I 464; II
to, II 106; 107

602; B 10 a

tantopere, II 258
tempestive, II 397
tantum, II 125, 602
templum, n., I 18, 140;
tapes, m., B 7 a
II 346 (de); 503 (vo
tarde, II 653, 765
vere)
765;
tardus, II 653,
temptare,
I 201, 487;
B 13 b
II 258 (fortuna)
Tarentini, m., II 570; tempus, n., I 242, 395,
Tarentinus, a, um, II 436, 444, 464; II 6,
634; Tarentum, n., 86, 87; 89 (in); 100
II 570
(agere);
258; 304
Tarquinius, m., I 294; (in); 313; 348 (ex);
II 156, 157; II 561; 354 (per); 357 (pro);
Tarquinii, m. pl., II 359 (statuere); 372
809
(in); 440 (prior);
Tartarus, m.,; Tarta 482
(antiquus); 491
ra, n. pl., B 15 c
500; 735
taurus, m., I 336; II (iniquitas);
(ad); 752 (ipse);
480; B 4 b
767 (tribuere);
798
taxus, f., I 183; B 5 a (momentum)
te, I 130
Tencteri, m., II 815
Teanum (Apulum, Si tenebrae, f., II 766;
dicinum), n., II 666, B 16 b
809
tectum, n., II 74; 356 tener, era, erum, I
(WO)

135, 395

terminus, m., II 599

(propagare)

terni, II 25; (viceni
terni) II 33
terra, f., 1 18, 42; II
360 (vertere); 595
(obruere); 766; (ter
ra marique) I 409
terrere, I 272; II 314;
361 (quominus);501;
(terreri) II 314 (me
dium)
terrestris, e, II 107
terribilis, e, I 436
territare, I 217
terror, m., II 798
(inicere), 800; B 6 c
tertius, I 159
testari, II 236
testimonium, n., II
357 (pro)
testis, m. f., II 258;
350 (facere); B 2 b;
B 10 b

.

testudo, I., II 768
tete, II 4
Teutoburgiensis, e, I
286

Teutoni, m., II 501
texere, II 766
theatrum, n., I 24, 409
Thebae, f., I 24, 178
Thebani, m., II 107,
412

tenere, I 272; II 152, Themistocles, m., I
157 (cursus);
236 377
(memoria); 375; 501 thermae, f., II 259
tenuitas, f., II 54;
teges, f., B 9 &
Thermopylae, f., II
B 10 &
tegmen, n., (teg'imen,
54; 809 (in Th.)
ter, II 8, 766 (terque, Thersites, m., II 259,
tegumen), B 13 b
397
,
Telemachus, m., II quaterque)
809
teredo, f., II 768
Theseus, m., II 809
tergum, n., II 313; Thespienses, m.,
Tellus, f., B 10 c
355 (post); 397; 399 B 12 c
tellus, f., B 10 0;

tectus, a, um, I 377
tecum, viz tu; II 5
tegere, I 395; II 765

B 13 b
(vertere), 603
Thrasybulus, m., II
telum, n., II 312 (rei Terminalia, n., B 16 b 74
Thrasyllus, m., II 809
cere); 313; 594 (mit terminare, I 178
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Thucydides, m., II 501 tostus, II 766 (torre
re)
Thybris, m., 1 501
Ti. : Tiberius, I 393 totidem, II 259
Tib. :: Tiberius, I 393 totiens, II 158
Tiberis, m., I 347, 348, toties, II 158
500, 501; B 2 a.
totus, I 323; II 652,
Tiberius, m., I 501
664; 744 (dedere);

tremere, II 766
trepidus, II 653, 766

tres, tria., I 205, 258;
II 196
tribuere, I 306, 308,
309, 332, 336; (t. be
neficium, honorem,
tibimet, II 4; (viz tu) 766
laudem) 336; 427; II
Tibur, n., II 666, 809 trabs, f., I 395; B 9 c 501, 767
Ticinus, m., II 398
tractare, I 464
tribunal, n., II 412
tignum, n., II 359 tradere, II 158, 235, tribunus, m., II 158;
(statuere)
259; 354 (per); 766; (t. plebis) 158, 159;
Tigris, m., I 502
traditur, II 236, 259 (t. militum) II 801
tigris, m. f., 1 17; II traducere, II 570, 571 tribus, f., I 292, 302,
480, 602; B 4 b
trahere, I 306, 310, 303
timere, I 272, 487; II 332; II 571, 801
tributum, n., II 159;
259; 347 (de); 375; Traianus, m., II 158
750 (imponere); 752
376, 501; timeri, II traicere, traicio, I 493; (iubere)
259
II 801
triceni, II 33
timidus, I 142; II 259, trames, m., B 7 &
tricesimus, I 160
653; B 8 b
tranare, II 602
tricies, II 9
timor, m., 1 395; II tranquillus, I 260
triclinium, n., II 442
372, 376 (incedere); transeo, viz transire
triduum, n., II 86
375; 501; 798 (inice transfigere, II 571
triens, II 246 (as)
re); B 6 c
transire, transeo, II triennium, n., II 259
titulus, m., I 17
212; 353, 354 (per)
trig'inta, I 206; II 196,
Titus, m., II 412
197
transitus, m., I 445
toga, f., I 444; II 157 transmittere, II 571 trini, II 25
(Virilis, praetexta)
transnare, I 502; II triplex, I 460, 472
tolerare, I 377; II 602 602
m., II 571;
tollere, II 800, 801 (t. transportare, II 259, tripus,
B 8 b; B 14 b

ancoras, clamorem,
fidem, consuetudi
nem, regnum, homi
nes; in caelum)
Tomi, m. pl., (Tomis,
f.), II 809
tonare, tonat, II 442
tondere, II 501, 455
tonitrus, m., II 602;

667, 766
triremis, f., I 498;
B 10 b
transvehere, II 766
(lacus)
Trasumen tristia, n. pl., II 314
nus (Trasimennus), tristis, e, I 436, 437;

II 809

travehere, II 766
Trebatius, m., II 571
Trebia, f., II 809
treceni, II 56
(plur. ) B 15 &
torquere, II 501, 766 trecentesimus, I 189
I 224; II 202,
torquis, m., B 7 b; trecenti,
203
B 13 &
trecenties, II 17
torrens, m., B 8 &
tredecim, I 205
torrere, II 766
tortus, II 501 (tor tremefacere, II 766
tremefieri, II 766
quere)
——872—

II 502, 651, 653, 801

tristitia, f., 1 427
triumphalis, e, .II 73

(porta)

triumphare, II 347
(de); 571, 602

triumphus, m., I 409;
II 795 (agere); 801
Troezen, f., II 666, 809
Troia, f., I 260; Troia
ni, m. pl., I 259; Troi
anus, &, um, I 260

trucidare, I 314
tuus, tua, tuum, I
Tsecoslovakia, f., I 17 153; II 145; tuum, n.,
tu, I 44; II 3; (tibi I 495; tui, m. pl., I
met) 4; (tute) II 4; 495
(tete) II 4; (tecum) tyrannus, m., I 273
Tyrus, f., II 74, 412
_II 5
tuba, f., I 337; II 739

(canere)

U.

tuber, n., B 9 &

tueri, tueor, II 815
Tullia, f., II 635
Tullius, m., I 105; II
34, 159; Servius Tul
lius, II 159
Tullus, m., II 159;
Tullus Hostilius, II

undeoctogesimus,
I 236

undeoctoginta, I 206
undequadragesimus,
I 235

undequadraginta,
I 206

undequinquagesimus,
I 235

uber, n., I 459; B 9 a. undequinquaginta,
I 206
ubi, I 93; II 602, 648, undeseptuagesimus,
664
I 236
ubi, (spoj. čas.), II
undeseptuaginta,
602

ubique, II 259
ulcisci, ulciscor, II 356
159
(pro), 816
tum, I 103; II 256 Ulixes, II 55
(ve výčtu); 300, 442 ullus, I 323; II 358;
(cum
tum); 487 (ne u.) II 323; (haud
u., neque u., ne u.)
(t. demum)

I 206

undesexagesimus,
I 236

undesexaginta, I 206
undetricem', II 33
undetricesimus, I 235
undetricies, II 9
undetriginta,
I 206
II 314, 323
tumidus, B 9 &
undeviceni, II 26
tumultus, m., I 377; ulmus, f., I 183; B 5 a undevicesimus,
I 160,
II 88, 89; 394 (con ultimus, I 322; II 602, 224, 235
652;
(de)
346;
ulti
citare)
undevicies, II 8
mum vale B 2 b
tunica, f., II 602
undeviginti, I 206; II
ulula, f., II 576
turbare, II 74
196
umbra, f., I 11, 42
turbidus, II 367; B 7 & Umbria., II 502
undique, I 313
unguis, m., B 7 b,
turdus, m., II 576
umbrosus, I 182;
B 13 &

turpis, e, II 7, 41, 159,
171; turpior, II 7, 41,
159, 171; turpe est,
II 815
turris, f., I 347, 350;
II 442; B 10 b

B 5 &

ung'ula, I 337
umerus, m., II 55
umquam, II 314, (ne unicus, II 767
universus, I 428; II
u.) 323, 358 767
652;B7c;B13b
uná, II 314
(tellus)
uncia, f., II 246 (as)
unquam, II 314, 358,
turtur, m., II 576; unda, f., I 151
unde, I 93; II 648, 767
B 8 b; B 14 b
unus, I 205, 257, 377;
Tusculum, n., II 663, 664, 767
809
undecentesimus, I 236 II 196, 346 (de), 348
(e, ex), 652
tussis, f., I 347, 348; undecies, II 8
unusquisque, II 767
442 (levare); B 10 b undecim, I 205
undecimus, I 159, 224 urbanus, I 294; II 411
tute, II 4 (viz tu)
urbs, f., I 294, 337,
undeni, II 26
tutela, f., I 395
349; II 664, 663;
tutus, I 464; 495 (in undenonagesimus,
B 9 c; (u, condita)
tuto esse); II 23; 41 I 236
II 47, 355 (post); (a.
(tutior)
undenonag'inta, I 206
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u. c.) II 584; (cape
re) 740;(constituere)
587; (excedere) 747;
(incendere) 592; (pe
tere) 756
urere, II 125
urgere, II 603
urna f., II 353 (mo
vere)
ursa, f., H 480
ursus, m., II 480
urus, m., I 337; II
480; B 4 &

Usipetes, II 815
usque ad, 1 395;
II 502

usurpare, I 337
usus, m., I 286; II
502, 259 (in usu es
se), 349 (e, ex), 481
(ad)
ut, (přísl.), I 242; II
603, (ut — ita); (ut
_sic) II 305; II 283
ut, (spoj. čas.), II 502
ut, (připouštěcí spoj.),
II 212, 220, 221

ut, (spoj. účelová), II
314, 317, 318,
328, 329, 330

323,

ut, (účel.),. (censere,
compellere, concede
re) II, 344; (consti
tuere) II 345; (con
tendere) II 346, 330;
(curare) II 330, 346;
(decemere) II 348;
(facere) II 349; (im
pellere, imperare) II
352; (monere, move
re) II 353; (specta

re) II 359; statuere

(H 360)
ut ne, (účel.) II 323;
(ut ne quis, quíd) II
324; (ut -—et ne) II
324; (ut neve — ne

ve) II 324; (ut ne 502; (S. V. B. E. E.
que — neque) II 324; V.) II 125; (S. V. V.
(ut non solum -—sed G. E. V.) II 125
Valerianus, m., II 635
etiam) II 314, 324
ut, (obav. spoj.), II Valerius, m., I 105,
375, 377

118, 119; II 571

ut, (účink. spoj.), II valetudo, f., I 464; II
349
372 (infirmitas); B
80
ut primum, (čas.
spoj.), II 497, 502
validus, I 395; II 41
uter, I 342
(validior); 603
utercumque, I 342
vallis (nebo valles),
uterque, I 342; II 296 I., I 428; II 348 (ac);
(u. — alter), 5 (nos B10b
trum)
vallum, n., II 107
utervis, I 342
valvae, f., B16b
uti, utor, II 816
vanus, I 377; vanum,
utilis, e, I 436; (utili II 599 (redigere),
or, utilissimus) II 603
40, 42, 43, 132; (uti varietas, f., H 259;
le, n.) I 495; (utilia, BIOa
n. pl.) I 496
varius, I 182; II 767
utinam„ [utinam ne], varix, f., B10b
II 159, 166, 167, 184, Varro, m., II 635
185, 212, 217, 218, Varus (P_ Quintilius),
227, 228, 229
m., II 212
utor, uti, II 816
vas, n., I 344, 346; II
uxor, f., II 46, 90, 767; 35; B14a; vasa, n.
(u. fratris) II 90

V.
vacare, I 241; II 107
vacca, f., II 480
vaccula, f., II 480
vacuus, II 442
vadere, II 7
vadum, n., I 445
vae, II 74, 626
valde, I 180; II 171
vale, valete, II 125,
624; ultimum vale,
B2b
valere, I 272, 377; II

pl., II 603, B14a
vastare, I 150
vates, m. f., B2b;

B10b
vectigal, n., I 409
vectis, m., B7c; B13a
vehemens, I 458, 472;
II 767
vehementer, II 442
vehere, I 337; II (82),
571; vehor, II 571
Veiens, m.; Veientes,
m. pl., II 809
Vei (Veii), m., I 181;
B5a.

vel; vel—vel; I 377
117,118, 125, 159; 296 velle, volo, II 768, 810,
(alter pes); 297 (a. 811
pud); 314 (pes); 442; velox, I 460, 472
__ 874 __

velut, veluti, II 107
re); 435 (discrepa
vena, f., I 395
re); 564 (emittere);
venalis, e, II 314
74.8 (facere);
754
venaticus, II 432 (ca (mordere)
nis, catulus)
Vercingetorix, m., II
venatio, f., II 46; 497 635
(prohibere); 502; B vere, (abl. čas.), I 337
8c
vere, (přísl.), I 232
venator, m., I 428
vereri, vereor, II 375,
376
venatus, m., 1 420
vendere, H 107; 117 Vergilius, m., I 105,

vespertilio, m., B4a;
B7b, B8c
Vesta, f., II 46, 125

Vestalis, e; virgo Ves—

talis, II 125
vester, vestra,

vest

rum, I 168; II 146;
vestri, m. pl., I 495;
vestrum, n. sg., I 495
vestig'ium, n., II 212

(pluris V.); 118 (plu— 118, 119, 152; II 809 vestimentum, n., II
rimi V.); 259, 296, veritas, f., I 464; B10a 442
I 1,21; 358,
767
vermis, m., B7c; B13a vestire,
360, 361, 363, 416,
venenosus, II 767
vero, II 74
_
417, 418; II 801; ves
venenum, n., II 259,

Verres, m., II 412
595; 601 (sumere); verres, m., H 480: B8b
798 (haurire)
versus, m., I 377; II
venia, I., II 125; (ve 350, 748 (facere);
niam dare) II 125
436 (evolvere)
věnire, věneo, II 794 versus, (přísl.), II 667,
venire, venio, I 367; 767
358, 360, 361, 362, vertere, H 314 (ter
363; II 370 (ad); 384 gum); 360; 399 (ter
(venturus); 398; 434 ga); se vertere, II
(cena); 598 (potes 360, 603; vertor, II
tas); 794; 795 (auxi 360
1ium); 801
vertex, m., II 603
venter, m., 1 395
veru, n., I 277
ventitare, I 150
verum, n., I 321, 495;
venturus, II 384 (ve II 259 (dicere) (au

nire)

ventus, m., I 151

[venum dare], (vende
re), II 767
Venus, f., II 571; B
100; Venus Genitrix
venus, f., B100
ver, n., I 337; BQa;

(vere, primo vere) I

tiri, I 485
vestis, f., I 428; II 751
induere); B10b
Vesuvius, m., I 502
vetare, II 502; vetor,
II 502
veteranus, II 343 (ca
vere)
veteres, m. pl., viz ve

tus
veterrimus, viz vetus

Vettius, m., 1 26
vetulus, II 767
vetus, I 473, 474, 1,75;
dire ) ; 313 ( studio— II 107; 159, 107 a 172
veterri
sus) ; 345 (concede (vetustior,
re) ; 360 (vertere) ; mus); 801; veteres,
375; verum est, II m. pl., II 801; vetera,
n. pl., II 314
502, 801
f., I 260; B
verus, a, um, I 125; II vetustas,
10a
375; 502 (Virtus)
vervex, m., II 480; B vetustior, viz vetus
vetustus, II 107
8a, b; B12b
vespa, f., II 125, 768 vexare, I 445; II 107,

337; II 86, 603
verber, n., 1 395; B9a Vespasianus, m., II 314, 502, 603
verberare, II 107, 314 636
via, f., I 22, 53, 55; II
302
verbum, n., I 70, 83, vesper, m., I 69; 182 124 (rectus);

113; II 297 (facere);
(ad V.); II 86 (ves
312 (resistere); 350 peri, vespere, primo
vespere)
(facere); 351 (habe
-—875-——

(fieri); 561 (claude
re); 568 (per); 665;
739 (biduum); 748

(findere); 765 (ster
nere); 767; 798 (mu
nire; 802 (v. Appia)
viator, m., I 220
viceni, II 26; viceni
singuli, viceni bini,
II 33
vicesimus, I 160
vicies, II 8; vicies cen
tena milia, II 34
vicina, f., 1 494
vicinus, I 151, 494; II
74

victima, f., H 767
victor, m., I 366, 429;
B 2 c; Victor exerci—

tus, II 159
victoria, f., I 92; II
345
(constituere ) ;
498 (reportare)
victrix, f., B2c; B10b
victus, a, um, II 159,
768 (vincere)
victus, m., II 496
(praebere); 502

vicus, m., I 130
videlicet, II 767
videre, I 272; 47, 263,
266,

267,

268,

270,

282, 283; II 70 (fla

grare);

235;

330;

360; 381; 502; 767;
videor, II 767, 502;
38
vig'il, I 473, 474, 1,75

vigilantia, f., I 429
vigilia, f., II 86; 346
(de)
viginti, I 206; II 196
vilis, e, II 23; 44 (vi

lior, vilissimus)
villa, f., I 11, 36, 41;
II 259, 767

vimen, n., vimina, n.
pl., II 767
vincere, I 319, 418,
419; II 236, 259, 603,

768; (205, 206); vic-— viscera, 'n. pl., B16b
tus, II 768
visitare, I 122
vincire, I 367; 358, visum, II 357 (pro)
418, 419; II 801, Visurg'is, m., I 502
(205, 206); vinctus, visus, m., I 315, 445
vita, f., 1 232; Ii 346
II 801
(de); 394 (decede
vinctus, viz vincire
vinculum, n., 1 377; II re); 436 (evolvere);
597 (per); 738 (appe
590 (effringere)
tere)
vindex, m. f., B2b
vitare,
I 337, 487; II
vinea, f., I 140; II 768
443, 502
Vinum, n., I 140
Vitellius, m., II 636
viola, f., I 22, 42; II vitifer, I 429
768
Vitis, f., II 801; B10b
violare, I 429
vitium, n., I 151, 259;
vipera, f., II 576, 801 II 349 (extra); 360
vir, m., I 106, 130; II (vertere); 443, 571
739 (caedere); 652; vitricus, II 90
B2a
vitrum, n., II 798 (in
virens, II 74
venire); 801
virere, II 74
vitula, f., II 480
vires, f. pl., viz vis
vitulinus, B8c
vitulus, m., II 480; v.
virga, f., 1 483
virgo, f., I 366; II 125 capreae, II 480; v.
(v. Vestalis); 397 marinus, II 480
vituperare, I 131; II
(sanctus); B2a
164
viridis, e, I 436
vivere,
I 337; 485 (vi
Viridomarus, m., I 294
viriiis, e, I 436; II 157 vitur) ; II 303 (in
diem) ; 356 (pro) ;
(toga); 159
Virtus, f., I 203; 195, 442 (Virtus) ; 568
198, 199, 395; II 354 (pecus); 571; (768)
(per); 442; 483 (bel Vivus, a, um, I 182;
licus); 496 (praesta II 563; vivi, m. pl.,
re); 502; 567 (no I 495; vivum, n., I
men); 759 (priscus); 496
B10a
vix, II 314; 357 (v.
quisquam)
virus, n., I 85; B5b
vis, f., vires, f. N.,; I vobiscum, vobismet,
viz vos
355; 445 (v. ingenii);
II 354 (per); 398; vocans, II 93
497 (prohibere); 502; vocare, I 241, 287; 45,
603 (summa vi); 741 46; 320 (in ins v.);
(cogere); II 749; 765 II 69 (auxilio V.);
(succumbere);
797 107 (in periculum
v.), 603; vocari, H
(exhaurire); B10c
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37, 603; vocatus, II vos, I 44, 46, 130; H
4; vobismet, II 4; vo
volare, I 445
biscum, II 5; [(ge
volatiles (bestiae), f. nit.:) vestri, vest
pl., II 480
rum (II 5); omnium
Volcae, m., B4b
vestrum; uterque ve
Volcanus, m., II 46
strum, II 5]; vosmet,
II 55
volo, volare, I 445
volo, velle, víz velle
vosmet, víz vos
volucris, f., I 353; B votivus, II 801
4b, B10b
votum, n., II 489 (ex
volumen, n., II 436 plere); 503
(explicare); 443
vovere, II 503
voluntarius, II 653, vox, f., I 409; II 746
768
(emittere); 768; B
voluntas, f., I 366; II 10b
399; B10a
Vulcanus, m., II 46
voluptas, f., I 203; II vulgo, II 603
442 (vacuus); 735 vulgus, n., B5b
(accipere) ; 764 (sper vulnerare, I 217; (II
768); vulneratus, I
nere); B10a
220
volvere, II 768
vulnus, n., I 220; II
vomer, m., B60
vomis, m., B6c, B7c
735 (accipere); 751
63

(infligere); 756 (per
cellere)
vulpecula, f., II 480
vulpes, f., I 350; II

480; B4a; v. mas, B
4a; v. femina, B4a
Vultava, f., B4b
vultur, m., II 314,
576; B8b; B14b

X.
Xenophon, II 74
Xerxes, I 24; II 314
Xanthippe, II 636

Z.
Zama, f., II 75, 412
Zeno, m., II 443
zephyrus, m., II 494

(mulcere)

Zeuxis, m., II 23
zona, f., 1 24, 42

LATINSKÁ SLOVESA.
Čísla v tomto rejstříku latinských sloves, jejichž perfekta
a supina spolu s českým významem sloves jsou uvedena v této
učebnici, značí:
a) jednoduchá. čísla stránku této učebnice;
b) ve zlomcích čitatel značí stránku této učebnice, jmeno
vatel značí řadové číslo slovesa, pod kterým jest toto sloveso
na té či oné stránce uvedeno.

A.

abíungo, ere 552/192
abludo, ere, 555/209
abdico, ere, 551/186
abluo, cre, 577/241
abdo, ere, 431/41; 682 abnuo, ere, 578/253
abduco, ere, 551/187
aboleo, ěre, 458/55
abeo, abíre, 793
abrado, ere, 555/211
abhorreo, ěre, 539/67
abripio, ere, 694/370
abicío, ere, 692/365
abrumpo, ere, 582/279
abigo, ere, 583/282
abscedo, erc, 556/215
abire, viz: abeo
abscído, ere, 679/338
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abscindo, ere, 580/269
abscondo, ere, 682/350
absisto, crc, 682/349
nbsolvo, cre, 579/258
absorbeo, črc, 539/76
abstergeo_ ěre, 463/120
ubsterrco, ěre, 539/62
abstineo, črc., 460/91
abstraho, ere, 554/203
abstrudo, ere, 556/213

absumo, ere, 558/227
abutor, i, 783/21
accedo, ere, 556/215;
accedit, 556/215
accendo, ere, 579/262
accenseo, ěre, 539/94
accerso, ere, 613/289
accido, ere 679/337;
accidit, 679/337
accingo, ere, 552/191
accipio, ere, 690/361
accolo, ere, 669/313
accresco, ere, 615/305
accumbo, ere, 670/320
accurro, ere, 680/344
aceo, ěre, 540/130
acquiesco, ere, 615/306
acquiro, ere, 613/295
acuo, ere, 577/237
adaugeo, re, 540/108
adbibo, ere, 678/333
addico, ere, 551/186
addisco_ ere, 678/334
addo, ere, 431/42; 682
adduco, ere, 551/187
adedo, ere, 701/379
adeo, adire, 793/2
adfero, 790/1
adhaereo, ěre, 540/123
adhibeo, ěre, 458/57

adolesco, ere, 6161309 allego, ere, 582/274
allicio, ere, 693/366
adorior, i_rí 787/63
adp.
—app
allido, ere 50r'5/208
adpíngo, ere, 553/197 allino ere 614/301
alloquor, i, 781/10
adpono, ere, 670/323
adprimo, ere, 558/230 alludo, ere, 555/209
alluo, ere, 577/241
adqu .. viz: acqu ..
adr . .“ viz: arr . .
310, ere, 669/316
ambedo, ere, 701/379
adrepo, ere, 550/182
adripio, ere, 694/370 ambigo, ere, 583/282
ambio. íre, 794
adrodo, ere, 555/212

ads. . _ viz: ass ..
adsc . . . viz: asc . ..
adscendo, ere, 580/266
adscribo, ere, 550/183

amburo, ere, 558/229
amicio, íre, 714/394
amitto, ere, 556/216
amolior, íri, 786/4
adsp. . ., viz: asp . .. amoveo, ěre, 461/100
adspergo, ere, 554/202 amplector, i, 780/2
adspícío, ere, 693/368 ango, ére, 702/387

adst. . ., viz: ast. .. animadverto, ere,

[581/272
adstrepo, ere, 671/330
adstringo ere, 553/198 annecto, ere, 671/325
adstruo, ere, 5571219 annuo, ere, 578/253
adt. ., viz: att.
anquíro, ere, 614/295
antecapio, ere, 690/361
adulor, šrí, 772
adurgeo, ěre, 541/116 antecedo, ere, 556/215
antecello, ere, 671/332
aduro, ere, 558/229
antepono, ere, 670/323
adveho, ere, 554/204
antesto, áre, 428/29
advenio, íre, 715/407
anteverto, ere, 581/272
adversor, árí, 772
adverto, ere, 581/272 antisto, šre, 428/29
aperio, ire, 714/395
adhortor, árí, 772
advolvo, ere, 579/259
appareo, ěre, 460/88
adicio, ere, 692/365
aemulor, árí, 772
adigo, ere, 583/282
appello,_ere, 681/345
affero, 790/1
appendo, ere, 679/341
afficio, ere, 690/362
adimo, ere, 582/276
appeto, ere, 613/288
affigo, ere, 553/200
adipísoor, i, 780/1
appíngo, ere, 553/197
adire, viz: adeo
affingo, ere, 553/196
adiungo, ere, 552/192 affligo, ere, 551/188
avpplaudo, ere_ 555/210
applico, áre, 428/24
affluo, ere, 557/220
adiuvo, šre, 427/3
affulgeo, ěre, 540/113 applodo, ere, 555/210
admiror, šri, 773
admisceo, ěre, 539/92 affundo, ere, 583/280 appono, ere, 6701323
admitto, ere, 556/216 aggemo, ere, 671/329 apposco, ere, 678/335
apprehendo, ere,
admoneo, ěre, 459/58 aggero, ere, 558/228
[580/264
admordeo, ěre, 540/104 aggredior, i, 783/24
admoveo, ěre, 461/100 agnosco, ere, 616/310 apprimo, ere, 558/230
ago, ere, 583/282
appromitto, ere,
adnitor, í, 781/13
albeo, ěre, 542/158
adnuo, ere, 578/253
[557/216
algeo, ěre, 463/112
arbitror, ár'í, 772
adoleo, ěre, 539/73
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aufugio, ere, 692/364
arceo, ěre, 459/63
augeo, ěre, 462/108
arcesso, ere, 613/289
auxilior, ňrí. 772
ardeo, ěre, 463/121
aveho, ere, 5541204
arefacio, ere, 691/362
avello, ere, 580/271
arefio, fierí, 691/362
aveo, ěre, 463/125
areo, ěre, 459/64
averro, ere, 702/386
arguo, ere, 578/249
averto, ere, 581/272
arrepo, ere_ 550/182
arrideo, ěre, 463/118
arrigo, ere, 552/189
B.
arripio, ere, 694/370
arrodo, ere, 555/212 .
batuo, ere, 578/250
ascendo, ere, 580/266
bibo, ere, 678/333
ascribo, ere, 550/183
aspergo, ere, 554/202 blandior, irí, 786/1

aspernor, šrí, 772
aspicío, ere, 693/368
assentior, írí, 787/59
assequor, i, 782/19
assero, ere, 615/302
assideo, ěre, 462/102
assido, ere, 584/285
assist-o, ere, 682/349
assuefacio, ete, 691/362
assuefio, fieri, 691/362
assuesco, ere, 615/308
assumo, ere, 558/227
assuo, ere, 578/245
assurgo, ere, 552/189
astrepo, ere, 671/330
astringo, ere, 553/198
astruo, ere, 557/219
astupeo, ěre, 541/78
attendo, ere, 680/342
attero, ere, 614/299
attexo,' ere, 670/319
attineo, ěre, 539/91
attingo, ere, 681/346
attollo, ere, 701/380
attondeo, ěre, 540/106
attorqueo, ěre, 541/110
attraho, ere, 5541203
attribuo, ere, 578/246
audeo, ěre, 540/131;

C.

circumduco, ere,
[551/187

circumeo, íre, 793/3

circumflecto, ere,
[557/217

círcumfluo, ere,
[557/220
circumfundo, ere,
[583/280

circumgemo, ere,
[671/329
circumiaceo," ěre, 541/87
circumicio, ere, 693/365
circumire, 793/3
circumlino, ere, 614/301
circumluo, ere, 577/241

circummitto, ere,
[557/216

cado, ere, 679/337 ;

[672 (l.)
caedo, ere, 679/338;

[672 (l.)

calefacio, ere, 691/362
calefio, fieri, 691/362
caleo, ěre, 460/84
calleo, ěre, 540/132
candeo, ěre, 540/133
caneo_ ěre, 540/134
cano, ere, 678/336
capesso, ere, 613/290
capio, ere, 690/361
careo, ěre, 460/85
carpo, ere, 550/179
caveo, ěre, 461/97
cedo. ere, 556/215; 672
(1-)
[cello, ere,] 584/286
censeo, ěre, 461/94
cerno, ere, 615/303
cieo, ěre, 458/56
cingo, ere, 552/191
circumago, ere, 583/282
circumcído, ere, 679/338
circumoludo, ere,
[555/206
[788/1
circumcolo, ere, 669/313
audio," íre, 706—710
circumdo, are, 431/40
aufero, 790/2
—— 879
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circumpono, ere,
[671/323

circumrodo, ere,
[555/212

circumscribo, ere,
[550/183

círcumsedeo , ěre,
[462/102

circumsido, ere, 584/285
circumsisto, ere_
[682/349

circumspicio, ere,
[693/368

circumsto, áre, 428/30
circumstrepo, ere,
[672/330

circumvado, ere,
circumvehor,

[556/214
1, 5541204

circumvenio, íre,
[715/407

circumverto, ere,
[581/272

circumvolvo, ere,
[579/259

clareo, ěre, 542/159
claudeo, ěre, 542/160
claudo, ere, 555/206
clepo, ere, 550/180

clueo, ěre, 542/161
coarguo, ere, 578/249
coěmo, ere, 582/276
coěo, coíre, 793/4
coepí, isse, 656; 657
coěrceo, ěre, 459/63
cognosco, ere, 616/310
cogo, ere, 583/282
cohaerero, ěre, 540/123
cohibeo, ěre, 538/57
co'hortor, šrí, 772
coíre, 793/4
oollabefio, fierí, 691/362
collabor, í, 781/9
collibet, ěre, 541/140
collido, ere, 555/208
colligo, ere, 581/274
collino, ere, 614/301
collíquefactus, 691/362
colloquor, 1, 781/10
colluceo, ěre, 541/114
colludo, ere, .555/209
colluo, ere, 577/241
0010, ere, 669/313
combibo, ere, 678/333
comburo, ere, 558/229
comedo, ere, 701/379
comitor, ár'í, 772
commereo, ěre, 539/70
commingo, ere, 559/232
comminiscor, i, 780/3
comminuo, ere, 577/242
commisceo, ěre, 539/92

competo, ere, 613/288
compingo, ere, 583/284
compleo, ěre, 458/54
complector, i, 780/2
compono, ere, 670/323
comprehendo ,ere,
[580/264
comprendo,ere, 580/264
comprimo, ere, 558/230

compromitto,ere,

[557/216
compungo, ere, 682/348
concalefacio, ere,
[691/362
concalefio, fieri,
[691/362
concedo, ere, 556/215
concerpo, ere, 550/179
concido, ere, 679/337
concído, ere, 679/338
concieo, 458/56
concino, ere, 678/336
concio, íre, 711
concipio, ere, 690/361
concludo, ore, 555/206
concoquo, ere, 554/205
concredo, ere, 682/352
concresco, ere, 615/305
concumbo, ere, 670/320
concurro, ere, 680/344
concutio, ere, 694/369
condíco, ere, 551/186
condio, íre, 711
committo, ere, 556/216 condisco, ere, 678/334
commonefacio, ere,
condo, ere, 682; 431/43
[691/362 condocefacio , ere,
commonefio, fierí,
[691/362
[691/362 condocefio, fierí,
[691/362
commoneo, ěre, 459/58
commověre, 461/100
conduco, ere, 551/187
commůnire, 711
conecto, ere, 671/325
confero, 790/3
como, ere, 558/224
compasco, ere, 615/304 conficio, ere, 690/362
confido, ere, 789/5
compareo, ěre, 539/88
compello, ere, 681/345 configo, ere, 553/200
comperio, íre, 714/396 confingo, ere, 553/196
compesco, ere, 671/327 confio, fíerí, 690/362
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confiteor, ěrí, 776/3
confligo, ere, 551/188
confluo, ere, 557/220
confodio, ere, 692/363
confremo, ere, 671/328
confringo, ere, 583/283
confugio, ere, 692/364
confundo, ere, 583/280
congemo, ere, 671/329
oongero, ere, 558/228
congredior, 3, 784/24
congruo, ere, 579/255
conicio, ere, 693/365
coniungo, ere, 552/192
conor, ári, 772
conqueror, 1, 782/18
conquiesco, ere, 615/306
conquiro, are, 614/295
conscendo, ere, 580/266
conscindo, ere, 580/269
conscribo, ere, 550/183
consentio, ire, 715/405
consequor, 'í, 782/19

consero, ere, (-ui),
[669/318

consero, ere, (-ví),
[615/302

consido, ere, 584/285
consisto, ere, 682/349
consolor, árí, 772
conspergo, ere, 554/202
conspicio, ere, 693/368
conspicor, ári, 772
conspuo, ere, 579/257
consterno, ere, 614/297
constituo, ere, 578/243
oonsto, áre, 428/31
constringo, ere, 553/198
construo, ere, 557/219
consuefacio, ere,
[691/362

mnsuefio, fierí, 691/362
consuesco, ere, 615/308
consulo, ere. (369/314
consumo, ere, 558/227
consurgo, ere, 552/189
contemno, ere, 558/223

contemplor. árí, 772
contego, ere. 552/190
contendo. ere. 680/342
contero. ere. 6141299
conterreo. ěre, 539/62
_contexo. ere, 670/319
contineo. ěre. 460/91
contingo, ere, 681/346
contingit, 681/346
contorqueo, ěre.
[540/110
con-tradico. ere, 551/186
contraho. ere. 554/203
cóntribuo, ere, 578/246
contrudo, ere, 556/213
contundo, ere, 6801343
oonveho, ere, 554/204
convello, ere, 581/271
oonvenio, íre, 715/407
converro, ere, 702/386
converto, ere, 581/272
convinco, ere, 582/278
conviso, ere, 581/273
convolvo, ere, 579/259
ooorior, iri, 787/63
coquo, ere, 5541205
oorrepo, ere, 550/182
corrigo, ere, 552/189
corripio, ere, 694/370
corrodo, ere, 555/212
corrumpo, ere, 582/279
corruo, ere, 579/255
credo, ere, 431/44; 682
crepo, šre, 427/5
cresoo, ere, 615/305

D.

demereo, ěre, 539/70
demergo, ere, 553/201
demeto, ere, 701/382
dare, 430/39
deminuo, ere, 577/242
debeo, ěre, 458/57
demitto, ere, 5571216
decedo, ere, 556/215
decemo, ere, 615/303 demo, ere, 558/225
demolior, írí, 786/4
decerpo, ere, 5501179
demorior, i, 784/25
decet, ěre, 541/135
demoveo, ěre, 539/100
decido, ere, 679/337
demulceo, ěre, 541/117
decído, ere, 679/338
denseo, ěre, 541/137
decipio, ere, 690/361;
[679/339 denubo, ere, 550/181
deooquo, ere, 5541205 depasoo, ere, 615/304
decresco, ere, 615/305 depascor, i, 782/16
decumbo, ere, 670/320 depecto, ere, 557/218
depello, ere, 681/345
decurro, ere, 680/344
dependeo, ěre, 541/107
dedecet, ěre, 541/136
dependo, ere, 679/341
dedisco, ere, 678/334
dedo, ere, 431/45; 682 deperdo, ere, 683/356
depingo, ere, 553/197
dedoceo, ěre, 541/90
deplango, ere, 559/234
deduco, ere, 5511187
defendo, ere, 580/263 depono, ere, 670/323
deposco, ere, 678/335
defero, 790/4
deprehendo, ere,
defetiscor, i, 780/5
[580/264
deficío, ere, 690/362
deprendo, ere, 5801264
defigo, ere, 553/200
deprimo, ere, 558/230
defingo, ere, 553/196
depromo, ere, 558/226
definic, íre, 711
depso, ere, 669/317
defio, fierí, 691/362
deflecto, ere, 5571217 derelin—quo. ere, 582/277
derepo, ere, 550/182
defleo, ěre, 458/53
derideo, ěre, 463/118
defluo, ere, 557/220
deripio, ere, 694/370
defodio, ere, 692/363
defringo, ere, 583/283 descendo, ere, 5801266
describo, ere, 550/183
defugio, ere, 692/364
defundo, ere, 5831280 deseco, šre, 428/14
desero, ere, 669/318
defungor, 1, 780/7
dego, ere, 583/282
desideo, ěre, 5391102
criminor, šrí, 772
dehisco, ere, 616/312
desido, ere, 584/285
cubo, šre, 428/8
deicio, ere, 693/365
desilio, íre, 714/402
cudo, ere, 579/260
deiungo, ere, 552/192 desino, ere, 614/300
cunctor, ěrí, 772
delabor, i, 781/9
desipio, ere, 6941372
cupio, ore, 6941371
desisto, ere, 682/349;
deleo, ěre, 458/52
curo, šre, 672 (2.)
[614/300
delibuo, ere, 578/251
curro, ere, 680/344;
deligo, ere, 581/274
despicío, ere, 6931368
[672 (2.) delinquo, ere, 582/277 despondeo, ěre, 462/105
custodio. ire, 711
deludo, ere, 555/209
despuo. ere, 5791257
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dimitto, ere, 556/216
dímoveo, ěre, 539/100
dinosco, ere, 616/310
diribeo, ěre, 538/57
dirigo, ere, 552/189
dirimo, ere, 582/276
diripio, ere, 694/370
dirumpo, ere, 582/279
diruo, ere, 579/255
discedo, ere. 556/215
det-9x0, ere, 670/319
discerno, ere, 615/303
díscerpo, ere, 550/179
detineo, ěre, 539/91
detondeo, ěre, 540/106 discindo, ere, 580/269
detorqueo, ěre, 540/110 discludo, ere, 555/206
disco, ere, 678/334;
detvraho, ere, 554/203
[672 (3.)
detrudo, ere, 556/213
deuro, ere, 558/229
discrepo, šre, 427/7
deveho, ere, 554/204
discumbo, ere, 670/320
devello, ere, 581/271
discurro, ere, 680/344
deverto, ere ; devertor, díscutio, ere, 694/369
disício, ere, 693/365
i, 581/272; 789/2
disiungo, ere, 552/192
devincio, ire, 715/408
dispello, ere, 681/345
devinco, ere, 582/278
devolvo, ere, 579/259
disperdo, ere, 683/357
devoveo, ěre, 461/101 dispergo, ere, 554/202
dico, ere, 551/186;
dispicio, ere, 693/368
672 (3.)
displiceo, ěre, 459/60
displodo, ere, 555/210
dido, ere, 683/353
dispono, ere, 670/323
diduco, ere, 551/187
dissentio, ire, 715/405
differo. 790/5
dissero, ere, (-uí),
differo, 790/6
[670/318
diffido, ere, 789/6
diffindo, ere, 580/268 dissero, ere, (-Vi),
[615/302
diffingo, ere, 553/196
diffluo, em, 557/220
dissideo, ěre, 462/102
diffugio, ere, 6921364 dissolvo, ere, 579/258
diffundo, ere, 583/280 dissuadeó, ěre, 463/119
dissuo, ere, 578/245
digero, ere, 558/228
dignosoo, ere, 616/310 dístendo, ere, 680/342
distineo, ěre, 539/91
digredíor, '1', 784/24
dístinguo. ere, 552/193
dilabor, 1, 781/9
díligo. ere, 582/275
disto, šre, 429/37
distorqueo, ěre,
diluceo, ěre, 541/114
[540/110
díluo, ere, 577/241
distraho, ere, 554/203
dimetior, írí, 787/61
distribuo, ere, 578/246
dimico, áre, 428/18
diminuo, ere, 577/242 distringo, ere, 553/198
destituo, _ere, 578/243
destringo, ere, 553/198
destruo, ere, 557/219
desuesco, ere, 615/308
desumo, ere, 558/227
detego, ere, 552/190
detendo, ere, 680/342
detergeo, ěre, 540/120
deterreo, ěre, 459/62
detero, ere, 614/299
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divello, ere, 581/271
divendo, ere, 683/360
divído, ere, 555/207
do, dare, 430/39
doceo, ěre, 460/90
doleo. ěre, 460186

dominor, ári, 772
domo, šre, 428/10
dormio, ire, 711
duco, ere, 551/187

E.
ebibo, ere, 678/333
edíco, ere, 551/186
edísoo, ere, 678/334
edissero, ere, 670/318
edo, edere (ěsse), '
[701/379; 702, 703
ědo, ere, 431/46; 682
edoceo, ěre, 460/90
educo, ere, 551/187
effero, 790/7
efficio, ere, 691/362
effingo, ere, 553/196
effluo, ere, 557/220
effodio, ere, 692/363
effringo, ere, 583/283
effugio, ere, 692/364
effulgeo, ěre, 540/113
effundo, ere, 583/280
egeo, ěre, 459/65
egero, ere, 558/228
egredior, 1, 784/24
eicío, ere, 693/365
elabor, i, 781/9
elicio, ere, 693/367
elido, ere, 555/208
eligo, ere, 581/274
eluceo. ěre, 540/114
eludo, ere, 555/209
elugeo, ěre, 540/115
eluo, ere, 577/241

ementior, iri, 786/3
emereo, ěre, 539/70
emereor, ěri, 776/7
emerge, ere, 553/201

emetior, írí, 787/61
emico. šre, 428/17
emineo, ěre. 459/71
emítto, ere, 557/216
emo, ere, 582/276
emorior, i, 784/25
emoveo, ěre, 539/100
emungo, ere, 559/233
enascor, i, 781/12
eniteo, ěre, 539/72
enitor, 1, 781/13
enubo, ere, 550/181
eo, íre, 792, 793
epulor, ští, 772
erado, ere, 555/211
erepo, ere, 550/182
erigo, ere, 552/189
eripío, ere, 6941370
erudio, íre, 711
erumpo, ere, 582/279
eruo, ere, 579/255
escendo, ere, 580/266
esurio, íre, 711
evado, ere, 556/214
eveho, ere, 554/204
evello, ere, 581/271
evenio, íre, 715/407
evergo, ere, 702/385
everro, ere, 702/386
everto, ere, 581/272 _
evinco, ere, 582/278
evolvo, ere, 579/259
evomo, ere, 671/324
exacuo, ere, 577/237
exaudio, íre, 711
exaugeo, ěre. 541/108
excedo, ere, 556/215
excello, ere, 672/332
excerno, ere, 615/303
excerpo, ere, 550/179
excido, ere, 679/337
excído, ere, 679/338
excio, ire, 711,
excipio. ere, 690/361
exclude, ere, 555/206
excelo, ere, 669/313
excoquo, ere, 554/205

excresco, ere, 615/305
excubo, šre, 428/9
excudo, ere, 579/260
excurro, ere, 680/344
excutio, ere, 694/369
exedo, ere, 701/379
exeo, íre,“793/5
exerceo, ěre, 459/63
exhaurio, ire, 714/399
exhibeo, ěre, 538/57
exhortor, árí, 773
exigo, ere, 583/282
eximo, ere, 582/276
exíre, 793/5
exordíor, írí, 787/62
exorior, irí, 787/63
expando, ere, 580/267
expedic, íre, 711
expello, ere, 681/345
expendo, ere, 679/341
expergefacio, ere,

exstruo, ere, 557/219
exsurgo, ere, 552/189
extendo, ere, 680/342
extergeo, ěre, 540/120
extero, ere, 614/299
exterreo, ěre, 539/62
extollo, ere, 701/380;
[790/15

extorqueo, ěre, 540/110
extraho, ere, 554/203
extrudo, ere, 556/213
extundo, ere, 680/343
exuo, ere, 578/247
exuro, ere, 558/229

F.

fabrefacio, ere, 692/362
fabricor, šri, 772
facesso, ere, 613/291
[692/362 facio, ere, 690/362
fallo, ere, 679/339;
expergiscor, 1, 780/4
[fa-Ilit me, 679/339
experior, irí, 787/60
farcio, íre, 714/397
expeto, ere, 613/288
expingo, ere, 553/197 fastidío, íre, 711
fateor, ěri, 776/3
expleo, ěre, 458/54
fatiscor, 1, 780/5
explico, šre, 428/25
explodo, ere, 555/210 faveo, ěre, 461/98
ferio, ire, 711
expono, ere, 671/323
exporrigo, ere, 552/189 fero, ferre, 733, 734
exposco, ere, 678/335 fervefacio, ere, 692/362
exprimo, ere, 558/230 ferveo, ěre, 461/96
expromo, ere, 558/226 fide, ere, 789/4
exquiro, ere, 614/295 figo, ere, 553/200;
[672 (4.)
exscindo, ere, 580/269
exscribo, ere, 550/183 findo, ere, 580/268
exsculpo, ere, 551/184 fingo, ere, 553/196;
[672 (4.)
exsequor, i, 782/19
finio, ire, 711
exsero, ere, 670/318
fio, fierí, 690/362;
exsilio, íre, 714/402
[695, 696
exsisto, ere, 682/349
flacceo, ěre, 542/162
exsolvo, ere, 579/258
exsorbeo, ěre, 539/76 flaveo, ěre, 542/163
exspergo, ere, 554/202 flecto, ere, 557/217
exstinguo, ere, 552/193 fleo, ěre, 458/53
[fligo, ere], 551/188
exsto, šre, 429/38
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floreo, ěre, 459/66
fluo, ete, 557/220
fodio, ere, 692/363
foeteo, ěre, 542/164
foveo, ěre, 461/99
frango, ere, 583/283
fremo, ere, 671/328
frendo, ere, 701/381
frico, šre, 428/15
frigeo, ěre, 463/126
frigo, ere, 701/374
frondeo, ěre, 542/165
fruor, i, 780/6

I.

incumbo, ere, 670/320
incurro, ere, 680/344
indioo, ere, 551/186
iaceo, ěre, 460/87;
[672 (5.) indigeo, ěre, 459/65
indignor, šrí, 773
iacio, ere, 692/365;
[672 (5.) indo, ere, 683/354
ico, ere, 584/287; 711 induco, ere, 551/187
induo, ere, 578/248
ignosco, ere, 616/310
indulgeo, ěre, 462/111
illicio, ere, 693/366
ineo, inire, 793/6
illido, ere, 555/208
ineptío, ire, 712
illino, ere, 6141301
infero, 790/8
illudo, ere, 555/209
inficio, ere, 691/362
imbibo, ere, 678/333
frustror, ňrí. 773
infigo, ere, 553/200
imbuo, ere, 577/238
fugio, ere, 692/364
infindo, ere, 580/268
imitor, ští, 773
fulcio, íre, 714/398
immergo, ere, 553/201 infitior, árí, 773
fulgeo, ěre, 463/113
inflecto, ere, 557/217
immíneo, ěre, 459/71
fundo, ere, 583/280
imminuo, ere, 577/242 infligo, ere, 551/188
fungor, i, 778, 779;
immísceo, ěre, 539/92 influo, ere, 557/220
[780/7 immit-to, ere, 557/216 infodio, ere, 692/363
furo, ere, 702/388
infremo, ere, 671/328
impedio, íre, 711
futuo, ere, 578/252
impello, ere, 681/345 infrendeo, ěre, 542/168
impendeo, ěre, 462/107 infringo, ere, 583/283
G.
impendo, ere, 679/341 infundo, ere, 583/280
ingemo, ere, 671/329
impertio, íre, 712,
ingero, ere, 558/228
gaudeo, ěre, 541/138,
impingo, ere, 583/284
[788/2 implecto, ere, 701/375 ingigno, ere, 670/321
gemo, ere, 671/329
ingruo, ere, 579/255
impleo, ěre, 458/54
gero, ere, 558/228
inhorreo, ěre, 539/67
implico, šre, 428/26
gigno, ere, 670/321
inicio, ere. 693/365
impluo, ere, 578/254
glisco, ere, 616/311
impono, ere, 671/323 iníre, 793/6
gloríor, ští, 772
imprimo, ere, 5581230 innascor, í, 781/12
glubo, ere, 702/389
incalfacío, ere, 691/362 innecto, ere, 671/325
gradíor, i, 783/24
incedo, ere, 556/215; innubo, ere, 550/181
gratulor, šr'í, 772
[672 (6.) innuo, ere, 578/253
incendo, ere, 579/262; inquiro, ere, 614/295
H.
[672 (6.) (inruo), irruo, 579/255
incesso, ere, 613/293 inscendo, ere, 580/266
inscribo, ere, 550/183
habeo, ěre, 458/57
incido, ere, 679/337
insculpo, ere, 551/184
incido, ere, 679/338
ha-ereo, ěre, 463/123
haurio, íre, 714/399
incingo, ere, 552/191 insero, ere, (-uí),
[670/318
hebeo, ěre, 542/166
incipio, ere, 690/361
insero, ere, (-ví),
includo, ere, 555/206
hisoo, ere, 616/312
[615/302
horreo, ěre, 459/67
incolo, ere, 669/313
inooquo, ere, 554/205 inservio, íre, 712
hortor, šrí, 769, 771,
insideo, ěre, 539/102
[772 incresco, ere, 615/305
[incudo, ere], 579/260 insidior, šrí, 773
humeo, ěre, 542/167
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insido, ere. 584/285
insilio, íre, 7141402
insisto, ere, 682/349
inspergo, ere, 554/202
inspicio, ere, 693/368

interpretor, árí. 773
interpungo, ere,

L.

[682/348 labefacío, ere, 6911362
labefío, fíeri, 691/362
[615/306 labor, í, 78119
instemo, ere, 614/297 ínterrumpo, ere,
lacesso, ere, 613/292
_
instínguo, ere, 552/193
[5821279 [lacio, ere], 6931366
instituo, ere, 578/243 ínterscíndo, ere,
lacteo, ěre, 5421169
in—sto,áre, 428/32
[5801269 laedo, ere, 5551208

interquíesco, ere,

instrepo, ere, 672/330 intersero, ere, 670/318 laetor, šrí, 769, 773
instruo, ere, 557/219
lambo, ere, 5791261
[intertexo, ete),
insuesco, ere. 615/308
[6701319 lamentor, ári, 773
insumo, ere, 558/227
interverto, ere, 581/272 langueo, ěre, 541/139
insuo, ere, 578/245
interviso,
ere, 5811273 largior, írí, 769, 785.
insurgo, ere, 552/189
[786, 786/2
intexo, ere, 6701319
intego, ere, 5521190
lateo, ěre, 459168
intíngo,
ere,
553/194
intellego, ere, 582/275
lavo, šre, 427/4
intorqueo, ěre, 540/110 lego, ere, 5811274
intendo, ere, 680/342
intercedo, ere, 556/215 intremo, ere, 6711331
lenio, íre, 712
intercido, ere, 679/337 introduco, ere, 5511187 líbet, ěre, 5411140
intercído, ere, 6791338 introeo, introíre, 793/8 liceo, ěre, 460/82
intercipio, ere, 690/361 intromitto, ere, 557/216 liceor, ěrí, 776
intercludo, ere, 555/206 introrumpo, ere.
língo, ere, 559/231
intercurro, ere, 681/344
[5821279 lino, ere, 6141301
interdico, ere, 551/186 introspicio, ere, 6931368 linquo, ere, 5821277
intereo, íre, 793/7
liquefacio, ere, 6911362
intueor, ěrí, 777/14
interficio, ere, 691/362 inungo, ere, 5531195
liquefio, fierí, 6911362
ínterfluo, ere, 557/220 inuro, ere, 5581229
liqueo, ěre, 541/141
loquor, i, 781/10
interiaceo, ěre, 542/87 invado, ere, 556/214
lubet, ěre, 541/140
interício, ere, 693/365 inveho, ere, 5541204
luceo, ěre, 4631114
interimo, ere, 582/276 invehor, i, 554/204
luctor, ští, 773
invenio, íre, 715/407
interíre, 793/7
ludo, ere, 555/209
interiungo, ere, 552/192 invergo, ere, 702/385
lugeo,
ěre, 463/115
inverto,
ere,
5811272
ínterlego, ere, 581/274
luo, luere, 577/239
interlino, ere, 614J301 invideo, ěre, 462/103
inviso, ere, 5811273
interluceo, ěre,
M.
involvo, ere, 579/259
[5401114
iocor, ňrí, 773
intermisceo, ěre,
maceo, ěre, 5421170
irascor, 1, 780/8
[539192 Íre, 792, 793
madefacio, ere, 6921362
intermitto, ere,
madefio, fierí, 692/362
irrepo, ere, 550/182
[5571216 irrideo, ěre, 463/118
madeo, ěre, 459/69
internecto, ere, 671/325 irrumpo, ere, 5821279 maereo, ěre, 463/127
interniteo, ěre, 539/72 irruo, ere, 5791255
malle, 810
internosco, ere, 616/310 iubeo, ěre, 4631124
malo, malle, 810
intero, ere, 614/299
mando, ere, 580/265
iungo, ere, 5521192
maneo, ěre, 463/122
interpono, ere, 671/323 iuvo, šre, 42712
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mansuefacío, ere,

nequeo, íre. 794
[692/362 nescio, ire, 712
mansuefio, fieri,
nigreo, ěre, 542/171
[692/362 ningit, ere, 553/199.
mansuesco, ere, 615/308 niteo, ěre, 459/72
marceo, ěre, 541/142
nitor, 'i, 781/13
medeor, ěri, 776/6
noceo, ěre, 549/59
nolo, nolle, 810
meditor, ári, 773
mentior, irí, 786/3
nosco, ere, 616/310
mereo, ěre, 459/70
nubo, ere, 550/181
mereor, ěri, 776/7
[nuo, ere], 578/253
nutrio, íre, 712
mergo, ere, 553/201

obsuo, ere, 578/245
obtego, ere, 552/190
obtendo, ere, 680/342
obtero, ere, 614/299
obtexo, ere, 670/319
obtineo, ěre, 462/91

obtingo, ere; obtingit,
[681/346

obtorqueo, ěre,
[540/110

obtundo, ere, 680/343
obverto, ere, 581/272
metior, írí, 787/61
obvolvo, ere, 579/259
meto, ere, 701/382
occido, ere, 679/337
O.
metuo, ere, 579/256
occido, ere, 679/338
mico, šre, 428/16
occino, ere, 678/336
obdo, ere, 683/355
mingo, ere, 559/232
occipio, ere, 690/361
obduco, ere, 551/187
minitor, ští, 773
occludo, ere, 555/206
obf. . ., viz: off. ..
minor, árí, 773
occulo, ere, 669/314
obeo, íre, 793/9
minuo, ere, 577/242
occumbo, ere, 670/320
obiaceo, ěre, 539/87
miror, ští, 773
occurro, ere, 681/344
obicio, ere, 693/365
misceo, ěre, 461/92
offendo, ere, 580/263
obire, 793/9
misereor, ěrí, 769, 775, oblido, ere, 555/208
offero, 790/9
776, 777/8; misere oblino, ere, 614/301
officio, ere, 691/362
[tur-, 777/8 obliviscor, i, 781/14
offulgeo, ěre, 540/113
miseror, šri, 773
offundo, ere, 583/280
obnubo, ere, 550/181
mítto, ere, 556/216
oleo, ěre, 459/73
oboedio, íre, 712
moderor, ári, 773
obp. . ., viz: opp. . . olfacio, ere, 692/362
molior, iri, 786/4
omitto, ere, 557/216
obrepo, ere, 550/182
mollio, íre, 712
operio, íre, 714/395
obruo, ere, 579/255
molo, ere, 670/322
opinor, šrí, 773
obsequpr, 1, 783/19
moneo, ěre, 459/58
oportet, ěre, 460/83
obsero, ere, 615/302
mordeo, ěre, 462/104
opperior, írí, 787/60
obsideo, ěre, 462/102
morior, 'í, 784/25; 769 obsido, ere, 584/285
oppeto, ere, 613/288
moror, šrí, 773
oppleo, ěre, 538/54
obsisto, ere, 682/349
moveo, ěre, 461/100
.oppono, ere, 671/323
obsolefacio, ere,
mulceo, ěre, 463/117
[692/362 opprimo, ere, 558/230
mulgeo, ěre, 462/109
obsolefio, fieri, 692/362 ordior, 'írí, 787/62
munio, íre, 712
obsolesco, ere, 615/307 orior, ír'í, 787/63; 788
osculor, šr'í, 773
obsto, ňre, 428/33
N.
obstrepo, ere, 672/330 ostendo, ere, 680/342
obstringo, ere, 553/198
P.
obstruo, ere, 557/219
nancisoor, i, 781/11
obstupefacio, ere,
paciscor, i, 782/15
nascor, i. 781/12
[692/362 paenitet, ěre, 541/144
necto, ere, 671/325
obstupefio, fieri,
palleo, ěre, 541/145
neglego, ere, 582/275
[692/362 pando, ere, 580/267
neo, něre, 451/143
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pango, ere. 681/347 ;

perfringo. ere. 583/283 pertraho, ere, 554/203
pertundo, ere, 680/343
perfugio. ere. 692/364 perungo, ere, 5531195
perfundo. ere, 583/280 peruro, ere, 5581229
perfungor, 1, 780/7
pervado, ere, 556/214
pergaudeo. ěre, 541/138 perveho, ere, 5541204
pergo. ere. 552/189
pervello, ere, 581/271
perhibeo, ěre, 538/57 pervenio, íre, 715/407
períclitor, šri. 774
pervertp, ere, 581/272
pervideo, ěre, 5401103
perimo, ere, 582/276
pervigeo, ěre, 539180
perire, 793/10
pervinco, ere, 5821278
perlego, ere, 581/274
perluceo, ěre, 540/114 pervolvo, ere, 579/259
pessumdo, aré, 430/39
perluo. ere. 577/241
permaneo. ěre. 540/122 petesso, petísso, ere,
[6131294
permisceo, ěre, 539/92
permitto. ere, 556/216 peto, ere. 613/288
permoveo, ěre, 461/100 philosophor, árí, 774
Dermulceo, ěre, 463/117 piget, ěre, 5411147
pernosco, ere, 616/310 pingo, ere, 553/197
perpello, ere, 681/345 pinso, ere, 5591236,
perpendo, ere, 6791341
[6711326
perpetior, 'í, 784/26
placeo, ěre, 459160
perprimo, ere, 558/230 plango, ere, 559/234
perquiro, ere, 614/295 plaudo, ere, 555/210
perrumpo, ere, 5821279 plec'w, ere, 7011375,
[702/390
perscindo, ere, 580/269
perscribo, ere, 550/183 pleo, ěre, 542/54

[5831284 perfruor, i, 780/6

parco. ere, 679/340
pareo, ěre. 460/88; 672
[(7—)

pario, ere. 694/373;
682; 672 (7 .)
paro, áre, 672 (7.)
partior, irí, 786/5
paseo, ere, 615/304
pascor, i, 782/16
patefacío, ere, 691/362
patefio, fier'í, 6911362
pateo, ěre, 459/74
patior, 1, 784126; 778,
[779
paveo, ěre, 541/146
pecto, ere, 557/218
pedo, ere. 701/378
pellicio, ere, 693/366
pello, ere, 681/345
pendeo, ěre, 462/107
pendo, ere, 679/341

perago, ere, 583/282
pel-bibo, ere, 6781333

percalefacio, ere,
[6911362

percello, ere, 584/286
percenseo, ěre, 539/94
percieo, ěre, 538/56
percipio, ere, 690/361
percolo, ere, 669/313

persedeo, ěre, 5391102
persequor, í, 783/19
Dersido, ere, 584/285
persisto, ere, 682/349
percontor, šrí, 773
persolvo, ere, 579/258
perooquo, ere, 554/205 persona, šre, 428120
percurro, ere, 681/344 perspicio, ere, 6931368
percutio, ere, 694/369 persterno, ere, 6141297
perdisco, ere, 678/334 persto, šre, 428134

plico, áre, 428123

plnit. ere, 578/254
polliceor, ěrí, 776
polleo, ěre, 4631128
polluo, ere, 5771240
pono, ere, 6701323

populor, árí. 774

porricio, ere, 6931365
porrigo, ere, 5521189
perdo, ere, 431/50; 682 perstríngo, ere, 553/198 portendo, ere, 6801342
perdoceo, ěre, 539190
persuadeo, ěre, 4631119 00800, ere, 678/335
perdomo, šre, 428/11
pertaedet, ěre, 5411155 possideo, ěre, 4621102
perduco, ere, 551/187 pertendo, ere, 6801342 possido, ere, 584/285
pértergeo, ěre, 5401120 possum, posse, 790, 791
peredo, ere, 7011379
perterreo, ěre, 459162 posthabeo, ěre, 538/57
pereo, ire, 793/10
pertexo, ere, 670/319
postpono, ere, 671/323
perfero, 790/10
perficio, ere, 6911362 pertimefactus, 6921362 postscribo, ore, 5501183
potior, írí, 78616
perfluo, ere, 5571220
pertíneo, ěre, 460/91
perfodio, ere, 6921363 pertingo, ere. 681/346 poto, áre, 427/1
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praebeo, ěre, 458/57
Draescribo, ere, 550/183 profiteor, ěrí, 776/3
praebibo, ere, 678/333 praesideo. ěre. 539/102 pmflígo, šre, 551/188
praecaveo, ěre, 539/97 praestituo, ere, 578/243 profluo. ere, 557/20
praecedo, ere, 556/215 praesto, šre, 429/35
profugio, ere, 692/364
praecello, ere, 672/332 praestringo, ere
progredior, i, 784/24
[553/198 prohibeo, ěre, 458/57
praecerpo, ere, 550/179
praecido, ere, 679/338 praestruo, ere, 557/219 proicio, ere, 693/365
praecingo, ere, 552/191 praesumo, ere, 558/227 prolicio, ere, 693/367
praecino, ere, 678/336 praesuo, ere, 578/245 proludo, ere, 555/209
praecipio, ere, 690/361 praetendo, ere, 680/342 proluo, ere, 577/241
praecludo, ere, 555/206 praeterago, ere
promereo, ěre, 539/70
[583/282 promereor, ěrí, 776/7
praecolo, ere, 669/313
praeconsumo, ere,
praetereo, ire, 794111 promineo, ěre, 459/71
[558/227 praeterfluo, ere,
promitbo, ere, 556/216
[557/220 promo, ere, 558/226
praeóorrumpo, ere,
[582/279 praeteríre, 794/11
promoneo, ěre, 538/58
promoveo, ěre, 461/100
praecurro, ere, 681/344 praetermitto, ere,
[556/216 propello, ere, 681/345
praecutio, ere, 694/369
nropendeo, ěre, 540/107
praedico. ere, 551/186 praetervehor, i,
[554I204, 783/22 propolluo, ere, 577/241
praedisco, ere, 678/334
praedoceo, ěre, 539/90 Draetexo, ere, 670/319 propono, ere, 671/323
praeuro, ere, 558/229 prorepo, ere, 550/182
praedor, šrí, 774
praeduco, ere, 551/187 oraevaleo, ěre, 460/89 proripio, ere, 694/370
praeficio, ere. 691/362 praevehor, 'í, 554/204 prorumpo, ere, 582/279
praefigo, ere, 553/200 praeverto, ere, 581/272 promo, ere, 579/255
praefluo. ere, 557/220 praevertor, i, 581/272 proscindo. ere, 580/269
praefodio, ere, 692/363 prandeo, ěre, 461/95
proscribo, ere, 550/183
prosequor, i. 783/19
praefringo, ere, 583/283 Dreoor, ári, 774
praefulgeo, ěre, 540/113 prehendo, ere, 580/264 prosilio, íre, 714/402
prospicio, ere, 693/368
praelambo, ere, 579/261 premo, ere, 558/230
prosterno, ere, 614/297
praelego, ere. 582/274 prendo, ere, 580/264
praeluceo, ěre, 540/114 procedo, ere, 556/215 prostituo, ere, 578/234
nmsubigo, ere, 583/282
praemetuo, ere, 579/256 procido, ere, 679/337
praemitto, ere, 556/216 procudo, ere, 579/260 protego, ere, 552/190
praemoneo, ěre, 538/58 procumbo, ere, 670/320 pmtendo, ere, 680/342
praeniteo, ěre, 539/72 procurro, ere, 681/344 protero, ere, 614/229
proterreo, ěre, 539/62
praenosoo, ere, 616/310 prodeo, íre, 794/12
praepando, ere, 580/267 prodico, ere, 551/186
protraho, ere, 554/203
praependeo, ěre,
prodigo, ere, 583/282 "protrudo, ere, 556/213
[540/107 prodíre, 794/12
proveho. ere. 554/204
praepolleo, ěre, 540/128 prodo, ere, 431/47; 682 pmvehor, í, 554/204
praepono, ere, 671/323 prodoceo, ěre, 542/90
provideo, ěre, 462/103
praeripio, ere, 694/370 produce, ere, 551/187 provolvo, ere, 579/259
praeripio, ere, 694/370 proelior, árí, 774
psallo, ere, 580/270
praerodo, ere, 555/212 profero, 790/11
pungo, ere, 682/348
praerumpo, ere,
punio, íre, 712
proficio, ere, 691/362
[582/279 proficiscor, 1, 782/17
punior, 'írí, 786/7
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redoleo, ěre, 539/73
reduoo, ere, 551/187
refello, ere, 679/339
refercio, íre, 714/397
refero. 790/12
referveo, ěre, 542/96
Q.
reficío, ere, 691/362
refigo, ere. 553/200
quaero, ore, 613/295
reflecto, ere, 557/217
quatio, ere, 694/369
refoveo, ěre, 539/99
queo, íre, 794
refrincgo, ere, 583/283
queror, 1, 782/18
refuzio, ere, 692/364
quíesco, ere, 615/306
refulgeo, ěre, 540/113
regero, ere. 558/228
reqo, ere, 552/189
R.
reicio. ere, 693/365
releszo, ere, 582/274
rabo, ere, 702/391
relíno. ere, 614/301
rado, ere, 555/211
relinquo, ere, 582/277
rapío, ere, 694/370
reluceo, ěrp, 540/114
recalefacio , recalfacio . reminisoor, 1, 780/3
[691/362 remísceo, ěre, 539/92
recedo, ere, 556/215
remitto, ere, 556/216
recenseo, ěre. 461/94 remordeo, ěre, 540/104
recido, ere, 679/337
removeo, ěre, 461/100
recido, ere, 679/338
remulceo, ěre, 540/117
recingo, ere, 552/191
renascor, i, 781/12
recino, ere, 678/336
renídeo, ěre. 542/172
recipio, ere, 690/361
renitor, 1, 781/13
recludo, ere, 555/206
renuo, ere, 578/253
recognosco, ere.
reor, rěrí, 777/12
[616/310 repello, ere, 681/345
recolligo, ere, 582/274 rependo, ere, 680/341
reoolo, ere, 669/313
repercutio, ere, 694/369
reoondo, ere, 682/351
reperio, íre, 71'4/400
recoquo, ere, 554/205
repeto, ere, 613/288
recordor, šri, 774
repleo, ěre. 458/54
recresco, ere, 615/305 repo, ere, 550/182
recumbo, eve, 670/320 repono, era, 671/323
recurro, ere, 681/344
reposco, ere, 678/335
redarguo, ere, 578/249 reprehendo, ere,
[580/264
reddo, ere, 431/48; 682
reprendo, ere, 580/264
redeo, íre, 794/13
redhibeo, ěre, 538/57
reprimo, ere, 558/230
repromitto, ere,
redigo, ere, 583/282
[557/216
redimo, ere, 582/276
redire, 794/13
repungo, ere, 682/348

pudet, ěre, 541/148
puteo, ěre, 541/149
putrefacio, ere. 692/362
putrefio, fieri, 692/362
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requiesco. ere, 615/306
requiro, ere, 614/295
rescindo, ere, 580/269
rescribo, ere, 551/183
resideo, ěre, 539/102
resido, ere, 584/285
resipio, ere, 694/372
resisto, ere, 682/349
resolvo, ere, 579/258
resono, ěre, 428/21
resorbeo, ěre, 542/76
resnergo, ere, 554/202
respicio, ere, 694/368
respondeo, ěre, 462/105
respuo, ere, 579/257
restínguo, ere, 552/193
restituo, ere. 578/243
resto. ňre, 429/36
restringo, ere, 553/198
resumo, ere, 558/227
resurgo, ere, 552/189
retego, ere, 552/190
retendo, ere, 6801342
retexo, ere, 670/319
retíceo, ěre, 539/61
retineo, ěre, 461/91
retorqueo, ěre, 540/110
retraho, ere, 554/203
retribuo, ere, 578/246
retrocedo, ere, 556/215
retrusus, 556/213
retundo, ere, 680/343
reveho, ere, 5541204
revello, ere. 581/271
revereor, ěrí, 777/15
revertor, i, 581/272,
[789/1

revinoo, em, 582/278
reviso, ere. 581/273
revolvo, ere, 579/259
revomo, ere, 671/324
rideo, ěre. 463/118
rigeo, ěre, 541/150
rodo. ere, 555/212
rubefacio, ere, 692/362
rubefio, fier'í, 692/362
rubeo, ěre. 542/173

sitio. ire, 712
soleo, ěre, 541/152:
[789/3
solor, šití, 774
S.
solvo, ere, 579/258
sono, šre, 428/19
sorbeo, ěre, 460/76
saepio, ire, 714/401
sordeo, ěre, 541/153
saevio, ire, 712 .
sortior, íri, 786/8
salio, íre, 714/402
spargo, ere, 554/202
sancio, íre. 714/403
sperno, ere, 614/298
sapio, ere, 694/372
splendeo, ěre, 463/129
sarcio, 'íre, 715/404
spondeo, ěre, 462/105
sarpo, ere, 701/383
satisfacio, ere, 692/362 spuo, ere, 579/257
squaleo, ěre, 542/174
scabo. ere, 702/392
st-atuo, ere, 578/243
scalpo, ere, 701/376
sterno, ere, 614/297
scando, ere, 580/266
sternuo, ere, 578/244
scateo, ěre, 541/151
sterto, ere, 702/384
scindo, ere. 580/269
[stinguo, ere], 552/193
scío, íre, 712
sto, stáre, 428/28
sciscitor, ští, 774
strepo, ere, 671/330
scitor, šrí, 774
strideo, ěre, 541/154
scribo, ere, 550/183
st-rído, ere, 583/281
sculpo, ere, 551/184
stríngo, ere, 553/198
secedo, ere, 556/215
struo, ere, 557/219
secerno, ere, 615/303
studeo, ěre, 460/77
secludo, ere. 555/206
stupefacio, ere, 692/362
seco, áre, 428/13
stupefio, fieri; 692/362
sedeo. ěre, 462/102
stupeo, ěre, 460/78
seduco, ere, 551/187
seiungo, ere, 552/192 suadeo, ěre, 463/119
subdo, ere, 683/358
selígo. ere, 582/274
semoveo, ěre, 539/100 subduco, ere, 551/187
subedo, ere, 701/379
sentio, íre, 715/405
subeo, 'íre, 794/14
sepelio, ire, 715/406
subf..., viz: suff...
.sepono, ere, 671/323
sequor, i, 769: 782/19 subg..., viz: sugg...
subicio, ere, 693/365
sel-o, ere. (-uí).
[6691318; 672 -(8.) subigo, ere, 583/282
sero, ere, (-ví),
subínvideo, ěre,_
[540/103
615/302; 672 (8.)
subíre, 794/14
serpo, ere, 551/185
subiungo, ere, 552/192
servio, íre, 712
sublego, ere, 582/274
sido, ere, 584/285
subluceo, ěre, 540/114
sileo, ěre, 460/75
subluo, ere, 577/241
sino, ere, 614/300
submergo, ere, 553/201
Sisto, ere, 682/349
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rudo. ere, 614/296
rumpo, ere. 582/279
ruo, ere, 579/255

submitto, ere, 557/216
submoveo, ěre, 539/100
subnecto, ere, 671/325
subrepo, ere, 550/182
subrideo, ěre, 540/118
subruo, ere, 579/255
subscribo, ere, 551/183
subsido, ere, 584/285
subsisto, ere, 682/349
substerno, ere, 6141297
substituo, ere, 578/243

substringo, ere,
[553/198

substruo, ere, 557/219

subterfugío, ere,
[692/364

subtexo, ere, 670/319
subtimeo, ěre, 542/79
subtraho, ere, 554/203
suburzeo, ěre, 542/116
subveho, ere, 554/204
subvehor, i, 554/204
subvenio, íre, 715/407
subverto, ere, 581/272
succedo, ere, 556/215
succendo, ere, 579/262
succenseo, ěre, 461/94;
780/8
succído, ere, 679/337
succído, ere, 679/338
succingo, ere, 552/191
succino, ere, 678/336
succresco, ere. 615/305
succumbo, ere, 670/320
succurro, ere, 681/344
succutío, ere, 694/369
suesoo, ere, 615/308
suffero, 790/13
sufficio. ere, 691/362
suffigo. ere, 553/200
suffodio, ere, 692/363
suffríngo, ere_ 583/283
suffugio, ere, 692/364
suffundo, ere, 583/280
suggero, ere, 558/228
sugo, ere, 701/377
sumo, ere, 558/227

tendo, ere, 680/342
teneo, ěre, 460/91
tepeo, ěre, 542/176
tergeo, ěre, 463/120
tergo, ere, 559/235
superfundo, ere,
[583/280 hero, ere, 614/299
superiacio, ere 693/365 terreo, ěre, 459/62

suo, ere, 578/245
superaddo, ere, 683/359
superbío, íre, 712
superfluo, ere, 557/220

superimpono, ere,

testificor, ári, 774

[671/323 testor, šri, 774
superíncumbo, ere,
texo, ere, 670/319
670/320 timefactus, 692/362

superinicio, ere,

timeo, ěre, 460/79
[693/365 tingo, ere, 553/194

superinsterno, ere,

[614/297

tollo, ere, 701/380;
790/14

superpono, nre, 671/323 'tondeo, ěre. 462/106
superstruo, ere,
tono, áre, 428/22
[557/219 torqueo, ěre, 462/110
supervehor, i, 554/204 torrefacio. ere, 692/362
torrefio, fierí, 692/362
supervenio, íre, _
[715/407 torreo, ěre, 461/93
suppeto, ere, 613/288 trado, ere, 431/49; 682
suppleo, ěre, 458/54
traduco. ere, 551/187
supplico, ňre, 428/27
traho, ere, 554/203
suppono, ere, 671/323 t-raicio. ere, 693/365
supprimo, ere, 558/230 transadigo, 583/282

suprascando, ere,

[580/266

surgo, ere, 552/189
surrepo, ere, 550/183
surripio, ere, 694/370
suscipio, ere, 690/361
suspendo, ere, 680/341
suspicío, ere, 694/368
suspícor, árí, 774
sustineo, ěre, 461/91

transvehor, í, 554J204
traveho, ere, 554/204
tremefacio, ere,
[692/362
tremefio, fieri. 692/362
tremo, ere, 672/331
tribuo, ere, 578/246
trudo, ere, 556/213
tueor. tuěrí, 777/14
tumofacio, ere, 692/362
tumefio, fierí, 692/362
tumeo. ěre, 542/177
tundo, ere, 680/343
turgeo, ěre, 541/156

U.
ulciscor, 1, 783/20
ungo, ere, 553/195
unguere, 553/195
urgeo, ěre. 463/116
uro, ere, 558/229
usucapio. ere, 690/361
utor, 1, 783/21

V.

transcendo, ere,

[580/266 vacuefacio, ere, 692/362
transcribo, ere, 551/183 vacuefio, fierí, 692/362

transcurro, ere,

vado, ere, 556/214
[681/344 valeo, ěre, 460189
transeo, íre, 794/15
vegeo, ěre, 542/178
transfino. ere, 553/200 veho, ere. 554/204
transfodio, ere, 692/363 vehor. í, 554/204;

transfuqio, ere, 692/364

transfundo, ere,

783/22

velle, 810
[583/280 vello. ere, 580/271
T.
transiqo, eve, 583/282 Vendo, ere. 431/51 : 682
transilio, íre, 714/402 věnec, věníre, 794/16
tabeo, ěre, 542/175
transíre, 794/15
venío. veníre, 706, 707,
taceo, ěre, 459/61
transmitto, ere,
708, 709
taedet, ěre, 789/7;
1557/216 veníre, 715/407
541/155
transmoveo, ěre,
věníre, 794/16
tango, ere, 681/346
[539/100 vereor, ěrí, 777/15
tego, ere, 552/190
transpono, ere, 671/323 vergo, ere, 702/385
[temno, ere], 557/222 transuo, ere, 578/245 ver'ro, ere, 702/386
tempem, áre, (679/340) transveho, ere, 554/204 verto, ere, 581/272
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vescor, 1, 783/23
vestío, ire, 712
veto, áre, 428/12
video, ěre, 462/103
vídeor. ěri, 462/103;
777/16

vigeo, ěre, 460/80
vincio, íre, 706, 707,
708, 709, 710;715/408
vinco, ere, 582/278
víreo, ěre, 460/81;
541/157

*

viso, cre, 581/273
vivo, ere, 557/221
volo, velle, 810
volvo, ere, 579/259
vomo, ere, 671/324
voveo, ěre, 461/101

REJSTŘÍK MLUVNICKÝ
k II. dílu učebnice
»Latinsky v 1000 slovech. Pro pokročilé.<<
Především odkazuji k »Rejstřiku věcnému<<,který jest přípoje)
k prvnímu dílu této učebnice (Latinsky v 1000 slovech. Pro začáteč
níky. ) na str. 510—516.Dále poznamenávám, že označeni dílů, strá
nek knihy i textových stránek obálek jest totožné jako ve >>Slovníku
(viz str. 819).

Abeceda

10—25! —

A.
latinská, viz I. díl, str. 20; výslovnost, viz I. díl, str

A bl a ti v časové míry (270—271); tribus annis ante, tribus diebu;
post atd., 270, 271; paulo post 597; paucis diebus post mortem, 271
multis annis ante Romulum, 271. —
A bl a t i v časový (ablativus tempoňs), 85—90; příklady 44; 247. —
Ablativ
srovnávací (ablativus comparativus), 13—15;43; 44. —

A blativ

vlastnosti (ablativus qualitatis), 258 (auctoritas); 404

(pozn. čís. 11); 106 (origo). —

Activum, viz též Aktivum.—
Activumcausativum,
650.—
A d v e r bi a numeralia multiplicativa, viz Číslovky, číselná přislovc.
násobná. —
A k t i v u m původové (kausativní), 650. —
A k u s a t i v. — Viz »V a z b a akusativu (předmětného a doplňko

vého<<!— Viz »V a z b a akusativu s infinitivem<<! —
„Akusativ příslovečného určení časové míry, 199, 200. —
Akusativ příslovečného určení prostorové miry, 198, 199. —

B.
B u d o u cí č a s p r v n í, viz Futurum I. (primum) ; budouci ča.
d r u h ý (budoucně skonalý čas), viz Futurum II. (secundum

exactum).
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C, Č.
coepi, coezn'sse, coeptus,

656, 657. ——

C 0 m m u n i a, viz Obojrodá podstatná

Coniunctivus,

vizKonjunktiv.

jména. ——

Č'a 9y slo v e s n é. ——
Jak bývaji slovesné časy kladeny ve vedlej
ších větách, 26, 27. — Hlavni &vedlejši časy slovesné v latině, 290,
291; praesens historicum, 290, 291, 292, 293; perfectum praesens,
290, 291, 293, 294; historický infinitiv, 291, 294; za jaký čas se
pokládá konjunktiv perfekta a kdy, 291. —
Č i n n ý r o d, viz Activum, Aktivum. ——

Číselná

Číslovky.

příslovce

násobná,viz Číslovky.—

— Základní číslovky; (v prvním díle této učebnice

jsou z á k l a d ni číslovky 1—1000; viz rejstřík v I. dile, str. 511);
v tomto druhém díle učebnice jsou: z á kl a d ni číslovky 2000—10
milionů (str. 33—34); základni číslovky ve spojení s počítaným
předmětem v češtině a v latině (193—194); »milia<<ve spojení 5 po
čítaným předmětem (194); sklonné číslovky latinské (195—196);
příklady sklonění číslovky s počítaným předmětem (197—198),
(262—263); číselné výrazy od 101 výše a jejich spojeni s počíta
ným předmětem (275—276); jak se váže v latině přísudek se zá
kladni číslovkou (276—277). -— Řadové
číslovky; (v prvním
díle této učebnice jsou řadové číslovky od 1. do 1000.; viz rejstřík
v I. dile, str. 511); v tomto druhém díle jsou: řadové číslovky od
1000. do 2,000.0000. (77 ; 521—522); spojováni řadových číslovek
(77; 520); letopočty vyjádřené řadovými číslovkami; jiná časová
udání (520) ; určeni počtu hodin (521), — P od i l n é číslovky: od
1 do 20 (str. 25—26); od 21 do 100 (str. 32—33); od 100 do 10 mil.

(55—56).——
Zlomky

(521). — Číselná příslovce

od 1 do 100 (str. 8—9); od 100 do 2 mil. (17—18).

násobná:

D.
dare, do, časování, složeniny (429—431); imperativ (137) konjunk
tiv plqupf. (229). —
Děj slov e sný. ——
Kolikerý je časový poměr děje vedlejši věty
k ději řídicí věty (26, 27); současnost (27, 523, 524); současnost
v budoucnosti (57); předčasnost (27, 523, 524); předčasnost před
dějem budoucím (57); následnost

Deklinace

první.

(27, 523, 524). ——

— Viz >>Rejstřík<<
k I. dilu této učebnice

na str. 511!<<— Rod podstatných jmen první deklinace, B 4 a;
mužská a ženská jména řek první deklinace B 4a ; sklonění vlast
ních jmen řeckých: Aeneas (34, 75); Critias (75); Anchwes (34).
D eklina c e d r uh á, -—Viz >>Rejstřík<<
k I. dilu této učebnice na
str. 511! — Rod podstatných jmen druhé deklinace, B 4 c; B 5a, b;
rod jmen měst druhé deklinace, B 4c, B 5a, b; rod jmen stromů,
B 5a; jména žen, měst a zemí druhé deklinace, zakončená v -um a
jejich rod, B 5b; feminina a neutra druhé deklinace, zakončená
_- 893 __

v -us, B 5 b; skloněni substantiv druhé deklinaCe v >>—ius,
-aius, -eius,
-ium<< (34,

35).

——
*

D ekl inac

e t ře ti. -—Viz »Rejstřik<<k I. dílu této učebnice na

str. 511! '——Úvod k třetí deklinaci, B 5b, c; B 6a. — Rod substan
tiv třetí deklinace, B Ga, b. —

Maskulina

třetí deklinace.—Jména mužů,bohů,národů,

měsíců, řek, větrů (B 6a, b). — Maskulina >>ó(ónis), ó (inis), or

(óris), er (eris), er (ris) is (eris), is (ris)<<(B 6b, c); maskulina
nestejnoslabičná. v »es (itis), és (etis), és (ětis)<<(B 7a); (B 12a);
maskulina v »dó, gó, ió<< (B 7a, b); (B 10b c), maskulina v
»as<<, (B 7 b); (B 12 b); maskulina v »cis, guis, quis<<,(B 7 b);
(B 13 a); maskulina v »alis, ollis, mis, nis<<, (B 7b, c; B 13 a);

maskulina orbis, glis, lapis, cassžs, ensis, mensis, fustis, postis,
vectis, pulvis, amis (B 7 c); maskulina v >>ex<<(codex, molex,
murex, verve—x, gram), (B 8 a); maskulina
v >>ía',ím<< (calix,

fomix, phoenix) (B 8a); maskulina v »s, (tis)<< (B 8a; B 12a);
maskulina

v »s (pis, dis)<< (B 12a); maskulina

v >>l,(lis)<< (B Sb;

B 13c), (B 14a) (vlastní jména mužů); maskulina v »a: (cis, gis)<<
B 12b); maskulina stejnoslabičná v >>is,(is), és, (is)<<B 12c; B
13a (vlastní jména mužů (B 13a); maskulina lepus, mus, tripus,
turtur, vultur (B 8b; B 14b); mužská. jména zvířat třetí deklinace
(B 8b) ; obojroda jména zvířat třetí deklinace (B 8b). — Odchylky:
feminina (B 8c, B 9a); neutra (B 9a, B 9b). ——

Feminina

třetí deklinace.

—Jménažen a bohyň(B6b);

jména měst (B6b). — Feminina v >>s(bis, pis, dis, tis), aus (au
dis), ás (átis), ůs (údis), ús (útis), ac (cis, gis)<<,stejnoslabičná
v »is (is), és (is)<< (B9c, B10a, b); feminina v »do, go, io<<(B8c;
B10b, c); feminina v >>ó,or, ós<<(B8c; B10c); feminina v »er, es,
ěs<<(B10c); porůzná feminina (B10c); feminina v »us, ús<<(B13a,
B14b). — Odchylky: (B11c; B12a, b, c; B13a).

Neutra

třetí

deklinace.

— (Vizv >>Rejstřiku<<
v I. díle této

učebnice heslo »Deklinace třetí<<na str. 511!) -— Neutra v »men,

us (oris), us (eris), ús (ůris), e (is), al (ális), ar (áris) (B13b, c);
neutra »08, 68, aes<<,(B9b; B14a); neutra »aequor, ador, marmor,
cor<<(B14a); neutra v »er (eris)<< (B14a); neutra v »as<<(B14b);

neutra v »ur (oris), ur (uris) B14b); porůzná. neutra (B13c);
neutra v >>a(atis)<< (B14c); neutra nesklonná. (B 14c). ——

O bo j rodá.

substantiva třetí deklinace v >>s(dis), s (tis)<< (B12a,

b); v >>is(is)<< (B10b); v »es (itis), es (etis), es (idis) (B12a). ——

Deklinace třetí, druhotvary (35) (james, plebs, quies, requies, vas,
ancile; jména náboženských slavnosti). —
*

Deklinace

čtvrtá.

— Viz »Rejstřík<<
k I. dílu této učebnice

na str. 511, 512! ——
Maskulina čtvrté deklinace (B 14 c, B 15 a);
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feminina (B 15 a); neutra (B 15 a); zvláštnosti ve skloňování (B
15a). —

Deklinace

pátá.. -—Viz »Rejstřík<<k I. dilu této učebnice na

str. 512! ——
Feminina páté deklinace (B15b); dies, meridies (B15b,
c). —

D e p o n e n t ia, viz Verba deponentia. -—

D opln ěk, jak se překládá do češtiny (650—652);která podstatná.
& přídavná jména bývaji doplňkem (652—653); rozdíl mezi do
plňkovým >pržmus<<a příslovci »pn'mo, primumx (653); příslovce
v platnosti věcného doplňku (653—654); rozdil mezi >>sciens<<a
>scienter<<(654); shoda doplňku s podmětem a předmětem (654 až
656); doplňkové přid. jméno se někdy zpodstatňuje & jest v neu

tru (655); zpodstatnělé doplňkové přid. jméno v plurále střed.
rodu (655); shoda opačná. &.kdy nedochází k opačné shodě (655 až
656); doplňkové participium (673—675). —
Doplňkové participium

(673—675). ——

E.
eda, edere, edí, esum (702, 703). —

Elativ,

viz Stupňování přídavných jmen.

eo, ire, jeho složeniny (792—794). —
E p i c 0 e n &, viz Pospolná jména zvířat.
esse, viz »sum, esse<<;jeho složeniny viz Složeniny slovesa sum,
esse. —

F.
far,—io,
facere, jeho složeniny, 697. -—

fero, ferre, tuli, latum, 733, 734, 137. —
fio, fieri, factus sum, 695, 696, 697. —
*

Fráze
(rčení), vazby. ——
Viz »Rejstřík<<k I. dílu této učeb
nice na str. 512! — V tomto II. díle této učebnice jsou fráze a vaz
by (v závorce čislo stránky tohoto dílu, případně heslo):
abice're (in, 304); abstinere (481); acc—ipere (245, 252, 735);
accusare (100, 140) ; adducere (294, 295, 329); adhibere (295, 481);
adhortari (329); adiuvare 120, 481, 735); admiscefre (482); ad
monere (329, 482); adorare (100); aestimare (150, 482); affe'rre
(adferre) (236, 245); affirmare (adf'irmare) (235, 245); agere
(151, 330, 342, 585) (296); id agitur (330); ale're (737); amovere,
(296); aninwdvertere (120, 121, 235); anteponere (737); apparet
(235); appellare (393, 482); appropmquare (296); assequi (330);
audire (235, 259, 434);
capere (297), (329; consilium), (376, pavor); cavere (330, 343);
cenare (297, apud); censere (329, 344); coěrcere (485);
cogere (236, 329); cogitare (298, 330); cognoscere (235);
cohortari (329); collocare (304); committere (298); commo
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nefacere (298, 329); commonere (298, 329, 485); commovere (298,
329) ; comparare (211, 298);_compellere (329, 344); complere (485,
486); concedere (329, 344, 345); concludere (236); condemnare
(408); confidere (235); confirmare (299); consequi (330); con
stare, constat (248, 235); constituere (329, 345); consuescere, con
suevž (299); consulere (370, 486, 562, 743); contendere (248, 283
284, 330, 346); continere (368, 370, 486); contionarž (297, apud);
convenžre (152); consequž (330); cupere (101, 152); curare (330,
346, 394) ;

*

dare (304, in); operam dare (300, 330); debere (6, 102,
486, 487); decemere (329, 348); decipere (300); defendere (236,
249); deflere (487); delectare (128); delectari (300); delibera're
121); denuntiare (329); deseiscere (744, 745); desistere (283, 284,
301); desperare (52, 745); deterrere (249, 361, 368, 371, 487);
deterrem' (369); detinere (487); devovere (487); dicere (235, 259,
330, 487, 488) (297, apud) (304, in); dicitur (236); didicz' (301);
dimicare (249, 409, 488); džscere (301, 745) (297, bona); displicere
(488); docere (488); dolere (488); donare (102, 489); dub'itare
(211); ducere (304, in);
edicere (301, 329); edocere (489); efficere (236, 301, 330); efflagitare
(301, 329); egere (301, 489); emendare (301); erudire (6); esse
(258, 259, 297) (297, auctoritas) (297, calamitas) (303, 304, in)
(304, in eo est); evolare (250); excitare (302, 329); exercere (489);
existimare (102); exorare (329); exposcere (747);
facere (236, 250, 302, 330, 349, 350, 748) (247, certus) (254, mentio)
(297, castra, verba) (303, impetus) (312, reus); jateri (235); fa
vere (564); ferre (235, 236, 296); festinare (302); fiem' (302); fla
gitare (329, 350); flere (490); fugere (122, 436, 798);
gerere (122); se gerere (122, 130);
habere (251, 295, 350, 351, 352, 490, 491) (249, custodia); haberi
(304, in); horrere (376); hortari (329);
iactare (251); ignorare (235); immiscere (491) ; impedire (361, 371);
impellere (329, 352); imperare (329, 352); žmpetrare (330); implo
rare (303, 329); impugnare (303); incedere (376, timor); incidere
(376, metus) (372); inc'itare (304, 329); incolere (566); indigere
(592); žnducere (304, 329); inicere (376, cura); inire, ineo (329,
consilium); inspicere (304); instituere (304); intellegere (235); in
tellegitur (236); intercedere (361); interesse, interest (305); žn
terpretam' (236); interrogare (103, 140, 437, 751); invidere (492);
i'rridere (154); iudicare (122, 123); iurare (235); iuvat (236, 253);
laborare (305, 330); latere, latet (253); legere (297, 492); levare
(305); liberare (103, 140, 306); lustrare (253);
mandare (130, 306, 329); maturare (283, 284); meminisse (235, 306);
merere (493, 594); metuere (306, 307); minuri (235); ministrare
(254); miscere (493); miseret me (594); mittere (236, 254, 307);
monere (329, 352, 353); movere (212, 298, 329, 353, 494);
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narrare (235); narratur (236); negare (235); nese—irc(235); nocere
(129); nominare (104, 254, 495); nabere (567); nuntiare (235, 330);

nuntiatur (236);

oblivism'(235) ;oboedire (799); obsecrare (307, 329);observare (254);
obsistere (361); obstare (361); obtemperare (254); obtestami
(329); occupare

(596); ocmarrere (308); office—re(361); o'ne'raxre

(308); optare (308, 329); oportet (255); orare (329, 353);
paciscor (329); parcere (123): Pareo, parere (255, 495, 597); pellere
(309, 756): perdere (309); perficere (309, 330); permittere (310,
329); Permovere (310, 329); perseverare (212, 236, 283, 284); per
suadere (329, 354); petere (124, 329, 355, 756, 757); panem (236);
poscere (757); postponere (758); postulare (329, 355); praebere
(496); praecipere (310, 329); praedice're (310, 329); praeesse
(256); praeficere (799); prac—panem(758); praescribere (310,
329); prac—stare(236, 4.39,440, 496); praetermitte're (369); precari
(329); pv'ivare (598); Prodere (236); prohibere (311, 497); pro
nuntiare (497); prospžcere (311, 330); pronere
(311, 330, 396,
497); magnare (599); purgare (236); putare (22, 105, 599);
quaerere (760); quaeso (311, 329);
recžpere (236); recusare (312, 361, 367, 369); redimere (762); reice're
(312); repugnare (361); reputare (124); resistere (361); respon
dere (235, 295, 330, 763); retinere (361, 368, 498); rogare (329,
358, 359, 570);

scire (235); scribere (330, 374); sedem (297); sentire (235); servare
(124); s—i'nere(764); solere (258, 283); solucitwre (329); solvere

(601); spectare (330, 359); sperare (235, 312, 313); spernere (764);
stare (361); statuere (329, 359); studere (500); wadere (313, 329,
500); subigere (313, 329); sumere (765); swperare (212, 500); su
stinere (500);
tacere (500); tangere (125); temperare (369, 374); temptare (258);
tenere (157, 236, 501) (152, cursus); terrere (361); testarz' (236);
timere (259, 375. 376, 501); tollere (800, 801); to'nquere (766); trap
dere (235); traditur (236); transixre (212); tribuere (501, 502);
wcare (106); vale're (159, 297, 314, 502); vereri (375, 376); vertere
(360, 314); verte?- (360); vexare (314); vódere (235, 330, 360, 767);
Vídeň (38, 767);
(107 ).

vino—cre(236, 259);

vitare (443, 502);

vocare

Futurum
I. (primum). ——(Viz I. díl, str. 91, 172 ——
177, 237 —
239, 264 —268, 280—283, 307 -—309, 330— 332, 359 —_362, 414 —
417; 492; 173.) — Druhý díl této učebnice: (290; 57); aktivni par
ticipium (65, 382, 383, 384): futurus (384); aktivní infinitiv (413—
416); passivni infinitiv (419, 420). — Viz „Konjugace“. —

Futurum

II. (secundum,exactum). Viz I. díl, str. 91). — Druhý

díl této učebnice: (57, 290); aktivni indikativ (58, 59); sloveso
esse (59); první konjugace (60, 61); passivni futurum II. (98, 99);
passivni indikativ (125, 126, 127). — Viz „Konjugace“. —
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G.
G e n i t i v c elk o v ý (genitivus partitžvus) : 5 (nostrum, vestrum) ;
20——21
(u komparativu a superlativu); předložkový pád místo ge
nitivu celkového (21); příklady genit. celkového (43,44). ——
G e n i t i v p o d m ě t n ý (genitivus subiectivus) : (v závorce jest
heslo), 438 (odium); 501 (timor). —
G e n i t i v p ř e d m ě t n ý (genitiws obiectivus) : (v závorce jest
heslo), 5 (mei, tui, nostri, vestri); 69 (amor); 249 (cupiditas); 252
(illecebra) 257, 258 (simulatio); 258 (spes); 258 (studi
um); 351 (amor); 439 (odium); 501 (timor); 594 (memoria); 129,
130 (sui); 103 (metus); 152 (dominatus). —

Genitiv

přivlastňovací

(genitivusaossess'iímsyvýklad &

příklady (261, 262); (habere) 251. —
G e n i t i v vla s t n o s t i (genitivus qualitatis) : 103 (exsilium) ; 736
(adulescens); 737 (animus). —

Hendia

H.
dys, 302 (parare festinareque); 313, 319 (superare et fu

gare). -—

Heterogenea,

různorodápodstatná jména, (B 15 c). —

Historické
perfektum, viz Perfectumhistoricum.—
Hypothetická
perioda, viz Souvětípodminkové.——
Historické
présens, vizPraesenshistoricum.—
Historický
infinitiv, vizInfinitivhistorický.—
I, J.
Imperativus
(rozkazovacízpůsob).-—Imperativus
fu
t u r i. -— (134—137; 167; 190.) _ Rozkaz; zákaz (noli, nalite s inf.)
(134). — Imperativ II. či imperativus futuri (134, 135); koncovky

imperativu I. a imperativu II. aktivního a passivního všech kon
jugací (135); cvičení ( 136, 137). — Rozkaz a zákaz vyjadřovaný
imperativem, případně présentním konjuktivem; rozkaz & zákaz
daný určité druhé osobě (167); všeobecný, všeobecně platný roz
kaz a zákaz daný druhé osobě (167); rozkaz a zákaz daný více
osobám v první osobě plurálu, (coniunctimw hortativus ) (168);
mírný rozkaz a zákaz, daný jedné osobě ve třetí osobě singuláru
nebo více osobám ve třetí osobě plurálu, (com'unctžvus“iussivus,

prohibitivus), (168); důrazný zákaz daný určité druhé osobě a vy
jádřený perfektním konjuktivem (218, 219); imperativu cave
s konj. prés. nebo perf. se užívá k vyjádření zákazu přísnějšího
rázu (343); tvary imperativu některých sloves: scire (135), fa0e
re a jeho složenin (137), ducere (137), dicere (137), ferre (122,
137); dare (137); esse (137). —
Imperativ sloves první konjugace, aktivní a passivní (134—137),
sloves druhé konjugace (134—137), sloves třetí konjugace (134—
137), sloves čtvrté konjugace (134—137). —
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Imperf

ektum

(imperfectum). — (Viz 1. díl této učebnice,str.

97—101, 139, 208—212, 228—231, 264—267, 280—283, 307—309,
329—332, 359—361, 414—417, 491.) — Druhý díl této učebnice:

(290). — Aktivní a passivni konjunktiv: koncovky (175); konju

gace první (176, 177), druhá (177, 178, 179), třetí (179, 1.80,181),

čtvrtá (182); sloveso esse a jeho složeniny (183).—J ak
do češtiny latinský konjunktiv imperfekta (184). —
přáci (184, 185) a irreální či neskutečnosti (185). —
imperfekta: V souvětí podmínkovém (187, 188, 189);

se překládá
Konjunktiv
Konjunktiv
ve vedlejší

větě časové (529, 530); v účelových větách (319, 322, 330, 361, 378,
379). —
*

Infinitivus

(neurčitýzpůsob). (V I. díle str. 46 a 226.) — Ve

II. díle této učebnice 281—284, 385—393, 413—417, 419—420. —
Historický infinitiv (290, 291, 294). —

Infinitiv:

které infinitivy má latina (281); který infinitiv má

samostatný jednoduchý slovesný tvar (385); který infinitiv jest

výrazem složeným (386); infinitiv vyslovuje děj (281, 386). —
I n fi n i t i v p r é s e n t n í (přítomného času): koncovky (282); jak
se překládá do češtiny (282); ve vazbě akus. s inf. jak se překládá
do češtiny (282, 283); jak se překládá do češtiny ve větách bez
podmětný-ch (283); ve spojení se slovesy soleo, maturo, contendo,
persevero, desisto (283, 284). — Présentní infinitiv sloves první
konjugace, aktivní a passivni (232, 281, 282, 283), druhé konjugace
(281, 282), třetí konjugace (281, 282), čtvrté konjugace (281,
282). —

I n fi n i ti v p e r f e k t n i (minulého času), (infinitivus perfecti)
(386); a k t iv ní (činný) (387); jak se tvoří (387); ve vazbě akus.
s inf. jak se překládá (387, 388, 389); infinitivy meminisse, odisse,
novisse, constitisse, consuevisse, didicisse, perisse, jejich tvar a jak
se překládají (389, 390);

passivni

(trpný) infinitiv perfektní (390); jeho tvoření (390);

jak se překládá do češtiny ve vazbě akus. s inf. (390, 391, 392);
příklady (úloha) (393);
aktivní perfektní infinitiv sloves první konjugace (387—388), sloves
druhé konjugace (466), sloves třetí konjugace (547), sloves čtvrté
konjugace (708), jiných sloves (389—390);
passivni perfektní infinitiv sloves první konjugace (390—393), slo
ves druhé konjugace (467), sloves třetí konjugace (549), sloves
čtvrté konjugace (710). —

Infinitiv

budoucí (infinitivusfuturi)(413);aktivní

(čin

passivni

(trpný) budoucí infinitiv (infinitivus futuri passivi),

ný (infinitivus futuri activi), jeho tvar, jak se překládá ve vazbě
akus. s inf. (413, 414, 415); příklady (úloha) (416);
jeho tvar, jak se překládá ve vazbě akus. s inf. (419); příklady
(úloha) (419, 420);
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aktivni infinitiv futura sloves prvni konjugace (413—416), sloves
druhé konjugace (468), sloves třetí konjugace (549), sloves čtvrté
konjugace (710);
pasivni infinitiv futura sloves první konjugace (419, 420), sloves dru
hé konjugace (468), sloves třetí konjugace (549), sloves čtvrté
konjugace (710). -—

Infinitiv perfektní (minulý) slovesa esse, 389; infinitiv futura (bu
doucí) slovesa esse (416, 417). —

I n f i n i tiv, viz „Vazba akusativu s infinitivem“.

Infinitiv

vesné“!

historický

(290,291,294).— Viztéž „Casy slo
*

ire, eo, jeho složeniny, 792, 793, 794. ——
*

Jména

měst a malých

ostrovu

(661—669);
na otázku

„kde? kam? odkud?“ (661—662); vlastní jméno města a malého
ostrova jest opatřeno přistavkem (663); ke jménu města a malého
ostrova přistoupí jako přívlastek některé obecné jméno nebo přid.
jméno nebo zájmeno (663, 664); předložky ad, a, ab 11jmen měst
(665); jména měst u substantiv (665); předložka a, ab ve spojení
s přislovci longe, prope a se slovesy abesse, distare (665); před
ložky (a, ab, apud, ex, in) u jmen měst 11Tacita a Plauta (666);
jména měst, která záležejí ze dvou slov (666); lokál (lokativ)
(666); předložky u jmen země, krajů a velikých ostrovů (666, 667);
vztažné zájmeno vztahující se ke jménu města (664). —

J mén a zvířat:

maskulina třetí deklinace (B 8 b); jména zvi

řat podle pohlaví (B 4 a); obojrodá (communia) jména zvířat (B
4 a, B 8 b); přechylná (mobilia) (B 4 a); pospolná jména (epicoe
na ) (B 4 a); mluvnický rod některých jmen zvířat (B 4 b); sku
piny jmen zviřat (str. 336, 432, 480, 576). ——

Kalendář
47).

římský,

B 16 0; B 17, B 18. ——
Jména měsíců (46,

K.
K 0 m p a r a tlv, viz Stupňování přídavných jmen. ——

Konj ugac e prvn í. -—(Viz „Rejstřík“ prvního dílu této učebni

ce, str. 513!) — Présentni konjunktiv (aktiv., passiv.), 161, 162,
164, 166, 167, 168, 219, 220, 221; konjuktiv imperfekta (aktiv.,
passiv.) 175, 176, 177, 185, 188. — Passivní indikativ perfekta, 98,
99, 100, 109; konjunktiv perfekta, 216—219; aktivni konjunktiv
perfekta, 213, 214; passivni konjunktiv perfekta, 215, 216. — In—
díkativ plusquamperfekta: aktivni (29—31), passivni (98, 113, 114);
konjunktiv plusquamperfekta: aktivní (221—223), passivni (225—
230). — Indikativ futura II.: aktivní (58, 59), passivni (98, 99,
125, 126, 127). —
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——

Aktivní a passivní im p e r at 1v 1., aktivní a passivní imperativ II.
(134—137). —-In fi nitiv présentni, aktivní a passivní (232,
281, 282, 283); aktiv. infinitiv perfektni (387, 388); passiv. infinitiv
perfektní (390—393); aktiv. infinitiv budoucí (413—416); Passiv.
infinitiv budoucí (419, 420). —-Aktiv. p a r t i c i p i 11m présentni
(65, 67, 68, 93, 94, 95); passivní participium perfektni (65, 82, 83,
84); aktiv. participium budoucí (65, 382, 383, 384). — S 11pin 11m
79, 80, 81).

Stupnice sloves I. konjugace (podle vzoru laudare)
(425, 426);
stupnice sloves I. konjugace, která. se v některých tvarech odchy
lují od vzoru laudare (427, 428); časování a stupnice slovesa dare
a jeho složenin (429, 430, 431). -—
*

Konjugace druhá..

— (Viz „Rejstřík" prvního dílu této učebnice,

str. 513!) ——Aktivní a passivní konjunktiv présentni (161, 162,
164), imperfekta (175, 177, 178). ——
Perfektní kmen, aktivní indi
kativ perfektni (453, 454, 455, 456, 464); aktiv. konjunktiv per
fektni (213, 465); passiv. konjunktiv perfektní (215, 467). ——

Aktivní a passivní indikativ plusquamperfekta (465, 466); aktiv.

a passiv. konjunktiv plusquamperfekta (221, 222, 225, 465, 467). ——
Aktiv. a passiv. indikativ futura II. (125, 126, 465, 467). ——

Aktivní a passivní imperativ I. a imperativ II. (134—137). — Aktiv.
a passiv. infinitiv présentni (281, 282); aktiv. infinitiv perfektni
466); passiv. infin. perf. (467); aktiv. infinitiv futura (468); pas
siv. infin. futura (468). — Aktivní participium présentni (65, 67,
68, 93, 94, 95); passivní participium perfektní (65, 82, 466); aktiv
ní participium futura (65, 382, 383, 384, 456, 457). — Supinum
(456, 457, 466). —

Stupnice sloves II. konjugace: a) perfektum se znakem „—v—“
(458); b) perfektum

v „—ui“, supinum v „——itum“(458, 459,

460); c) perfektum v „—ui“, supinum v „—tum,“ „—sum“
(460, 461); d) perfektum v „_4“ jednak se změnou kmenové sa
mohlásky, jednak s prodlouženou kmenovou samohláskou (461,
462); e) reduplikované perfektum v „—i“ (462); f) perfektum se
znakem „-s-“ (462); g) slovesa bez perfekta & bez supina (463);
h) dodatky (538, 539, 540, 541, 542). —
*

Konjugace t ř e t i. — (Viz „Rejstřík“ prvního dílu této učebnice, str.
513!) — Présentní konjunktiv aktivní a passivní (161—165); aktiv
ní a passivní konjuktiv imperfekta (175, 179, 180, 181). — Kmen
perfektní, rozdělení sloves třetí konjugace V šest skupin (543, 544,
545. — Aktiv indikativ perf. (546), aktiv. konjunktiv perf. (213,
547); passiv. indik. perf. (98) (548); passiv. konjunktiv perf. (215,
54.8). — Aktiv. indik. plqupf. (546), passiv. indik. plqu-pf. (98)
(548); aktiv. konjunktiv plqupf. (221, 222, 547); passiv. konjunk
tiv plqupf. (225, 549).
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Aktiv. indikativ futura II. (546, 547), passiv. indik. futura II. (98,
99) (125, 126, 548).—

Aktiv. a passiv. imperativ I. a imperativ II. (134—137). — Aktiv.
a passiv. infinitiv présentni (281, 282, aktiv. infin. perf. (547),
passiv. inf. perf. (549), aktiv. infin. futura (549), passiv. infin. fu
tura (549). — Aktivní participium présentni (65, 67, 68, 93, 94, 95);
passivní participium perfektni (65, 82, 548); aktivní participium
futura

(65, 382, 383, 384, 545, 549). ——Supinum

(79, 80, 545). —

Stupnice sloves třetí konjugace: a) perfektum se znakem >>-s-<<
(550—559); b) jednoduché perfektum (577—584); 0) perfektum se
znakem

>>-v-<<(613—616);

d) perfektum

v >>-wi<<(669—672) ; e)

reduplikované perfektum (678—683); f) slovesa v >>-z'o,
-ere<<(690
až 694); g) dodatek (701—702) ——
*

Konjugace čtvrtá.
—- (Viz »Rejstřik<<prvního dílu této učeb
nice, str. 514!) ——
Aktivní a passivní konjunktiv présentni (161,
163, .165) a imperfekta (175, 182). — Aktivní perfektní indikativ
(706, 707), perfektní konjunktiv (213, 707, 708); passivní per
fektní indikativ (98) (708, 709), perfektní konjunktiv (215, 709).
——Aktivní indikativ plusquamperfekta (707), aktiv. konjunktiv
plqupf. (221, 222, 708); passivní indikativ plqupf. (98) (709),
passivní konjunktiv plqupf. (225, 709). — Aktivní indikativ futu
ra II. (707), passivní indikativ futura II. (98, 99) (125, 126, 709).
Aktivní a passivní imperativ I. a imperativ II. (134—137). -——

Aktivní a passivní infinitiv présentni (281, 282); aktiv. infinitiv
perfektní (710); aktivní a passivní infinitiv futura (710). ——
Aktivní participium présentni (65, 67, 68, 93, 94, 95); passivní
participium perfektní (65, 82, 708); aktivní participium futura
(65, 382, 3.83, 384, 710). — Supinum

(79, 80). ——

Stupnice pravidelných sloves čtvrté konjugace (710—712);
stupnice sloves čtvrté konjugace, která se v některých tvarech
odchylují od vzoru audire (713—715). ——
*

Kon j un ktiv. — Úvod (160); jak se překládá latinský konjunk
tiv do češtiny (160); čtyři latinské konjunktivy (160); kdy se
konjunktiv perfektni pokládá za hlavní čas (291). —

Konjunktiv

présentni

vus praesentis,

(přítomného
času), coniuncti

aktivní a passivní; koncovkyvšech čtyř

konjugací (161); vzory časování konjunktivu sloves všech čtyř
konjugací (162, 163); cvičeni (163, 164, 165); sloveso esse & jeho

složeniny (165); jak se překládá do češtiny latinský présentni
konjunktiv (166); présentni konjunktiv přácí (coniunctivus opta
tivus praesentis) (166, 167); rozkaz a zákaz vyjádřený présent
ním konjunktivem, konjunktiv vybízecí (coniunctivus hortativus),
konjunktiv rozkazovací (coniunctivus iussivus), konjunktiv zabra
ňovací (coniunctivm prohibitivus ) (167, 168),; zákaz přisnějšího
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rázu (cave s prés. konj.) (166); présentní konjunktiv připouštěcí
(coniwnctivus concessz'vus) (219, 220, 221); présentní konjunktiv
ve vedl. větách účelových (319, 322, 330, 361, 378, 379). —

K 0 nj u n k t i v im p e r f e k t a, coniunctivus imperfecti, aktivní
a passivní: koncovky všech čtyř konjugací (175); vzory a příklady
časování konjunktivu sloves všech čtyř konjugaci (176, 177, 178,
179, 180, 181, 182, 183); sloveso esse a jeho složeniny (183); jak se
překládá do češtiny latinský konjunktiv imperfekta (184); kon
junktiv přácí (coniunctivus optativus irrealis imperfecti) (184,
185); konjunktiv neskutečnosti (coniwnctivus irrealis imperfecti)
(185); konj. imperfekta v podmínkovém souvětí neskutečnosti
(187, 188, 189), ve vedl. větě časové (529, 530), v účelových větách
(319, 322, 330, 361, 378, 379). -—

Konjunktiv

perfekta,

coniwnctz'vus
perfectž,aktivni:

přípony (213), první konjugace (213, 214); sloveso esse a jeho

složeniny (214, 215); passivní:
(215); první konjugace (215,
216); jak se překládá do češtiny latinský perfektní konjunktiv
(216); perfektni konjunktiv přácí (coniunctivus optatrivus poten

tiala's perfecti) (216, 217, 218); důrazný zákaz vyjádřený per
fektním konjunktivem (218, 219); perfektni konjunktiv připouště
ci (coniunctimw concessivus) (219, 220, 221); zákaz přisnějšiho
rázu (cave s konj. perf.) (343). —

Konjunktiv

perfekta,

slovesné. —

Konjunktiv

za jaký čas se pokládá,viz Časy

plusquamperfekta,

quamperfecti, ak tivní:

coniunctivusplus

přípony (221, 222); první konjugace

(222, 223); sloveso esse a jeho složeniny (223, 224, 225); p a 5 si v
ní: (225); první konjugace (225, 226); jak se překládá do češtiny
latinský konjunktiv plusquamperfekta (226); konjunktiv přácí
(coniwnctivus optativus irreah's plusquamperfecti ) (227, 228, 229);
irreálni konjunktiv (coniunctivus irrealis plusquamperfecti)
(229); konjunktiv plusquamperfekta v podmínkovém souvětí ne
skutečnosti (230, 231) ; konj. plqupf. ve vedl. větách obavných
(379), ve vedl. větách časových (531, 532). ——

Krytočinná

slovesa,

víz Verbadeponentia.—
M, N, o.

malo, malle, maltu) (810, 811). —
Mě s t a a o s t r o v y, viz Jména měst a malých ostrovů. ——

Mnoho,

v i ce, n ejvice,

jak se překládá do latiny (117, 118).

M 0 b i l i a, (přechylná podstatná jména), (B2c; B4a). —

Náměstky,

viz Zájmena. -—

N e 11r č i t á zájmena, víz Zájmena. —

Neurčitý

způsob, viz Infinitívus.—

nolo, nelle, nolm' (810, 811). —
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N 0 min a t i v. — Viz »V a z b a dvojího nominativu (podmětného
a doplňkového)<<. —

N 11m e r ali a cardinalia, viz Číslovky základní. — Numeralia ordi
nalia, viz Číslovky řadové. ——

Oboj roda

(communia) podstatná jména (B2b; B10b; 3123, b);

obojrodá jména zvířat třetí deklinace (B4a; B8b). —
0 s o b ní zájmena, viz Zájmena. —
0 s t r ovy (malé, veliké), viz Jména měst a malých ostrovů. —

Participium

P.
(65, 66); participia v latině (65); kterých parti

Participium

praesentis

cipií latina nemá (66); jak se do češtiny překládá participium
přívlastkové a doplňkové (66). —

activi,

(aktivníparticipium

přítomného času), (67, 68); koncovky a tvary přítomného aktivní
ho participia všech konjugací (67), jeho překlad do češtiny (68),
jeho skloňování (68) ; aktivní présentní participium všech čtyř
konjugací (65, 67, 68, 93, 94, 95). —

Participium

perfecti

passivi, passivníminulépartici

pium (65), (82—84); jak se tvoří (82); příklady (82, 83, 84); jak
se překládá do češtiny (83, 84); sloveso habere s passivnirn per
fektním participiem (351); passivní participium perfektni sloves
první konjugace (65, 82, 83, 84), sloves druhé konjugace (65, 82,
466), sloves třetí konjugace (65, 82, 548), sloves čtvrté konjugace
65, 82, 708). —

Participium

futuri

activi, (aktivníbudoucíparticipium),

(65, 382, 383, 384); venturus (65); futurus (384); aktivní budoucí
participium sloves první konjugace (65, 382, 383, 384), sloves dru
hé konjugace (65, 382, 383, 384, 456, 457), sloves třetí konjugace
(65, 382, 383, 384, 545, 549), sloves čtvrté konjugace (65, 382,
383, 384, 710). —

Participium

doplňkové

(673—675);
kdy se kladeu sloves

vnímání (verba sentiendi) doplňkové particip. a kdy vazba akus.
s inf. (673, 674); doplňk. particip. u sloves facere, inducere (674);
jak lze přeložiti doplňk. particip. do češtiny (674—675). —
P a r tic i p i um přívlastkem, doplňkem (66). —
<I

Passivum.

-—Jak lze přeložiti do češtiny passivní tvary: ad

duoor (295), congregor (248), co'nsumor (299), decip'io'r (300),
delector (300), deterreor (249), dun-or (301), efficitur (122), ha,
beor (351), misceor (307), moveor (254, 353), timeor (259),
vexor

(314). ——

Peníze římské, 265,246.—
Perfectum, viz též Perfektum.—
Perfectum
gnomicum (683).——
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'

Perfectum
Perfectum

historicum, historicképerfektum,(290).—
praesens (290,293,294).—

P e r fe kt 11m. —-(Viz I. díl, str. 91, 208—217.) — Druhý díl učeb

nice: (290). — Passivní perfektum (98); aktivní indikativ (99,
100). — Aktivní konjunktiv první konjugace (213, 214); sloveso
esse a jeho složeniny (214, 215). — Passivní konjunktiv první kon
jugace (215, 216). — Jak se překládá do češtiny latinský perfektní
konjunktiv (216). — Perfektni konjunktiv: přácí (216, 217, 218),
připouštěcí (219, 220, 221). — Dúrazný zákaz vyjádřený perfekt
ním konjunktivem (218, 219). Konjunktiv perf. ve vedlejších vě
tách obavných (379). — Viz »Infinitiv perfektni<< & »Participium
perfecti<<. —

'

P i sm en a veliká, kdy se jich užívá v latině, (I. díl, str. 21). —
P 1u r al i a t a n t u m, (pomnožná podstatná jména), (B 16 b)
(I. díl, str. 29). —

Plusquamperfektum.

— (Viz I. díl, str. 91.) — Druhýdíl

učebnice: (290). — Aktivní indikativ (28—30); první konjugace
(31); sloveso esse (32). — Passivní plqupf. (98); passivní indi
kativ (113, 114). — Aktivní konjunktiv, první konjugace (221,
222, 223); sloveso esse a jeho složeniny (223, 224, 225). — Passivní
konjunktiv, první konjugace (225, 226). — Jak se překládá do
češtiny latinský konjunktiv plusquamperfekta (226). — Konjunk
tiv přácí (227, 228, 229), irreální (229). — Konjunktiv plus
quamperfekta v podminkovém souvětí (230), ve vedlejší větě ča
sové (531, 532), ve vedlejší větě obavné (379). —
P 0 d i l n é číslovky, miz Číslovky. —
P 0 (1m i n k o v é souvětí, viz Souvětí podmínkové. —
P 0 d 3t a t n á jm ě n a, která mají v plurálu jiný význam než
v singuláru, (B16a). —
P 0 l o k r y t o čin n á slovesa, viz Verba semideponentia. — 
P 0 m n o ž n á podstatná jména, viz Pluralia tantum. —

P 0 s p olná

jména zvířat (B4a). —

possum, posse, potm' (791) . —

Praesen

s, (présens, přítomný čas). — (Viz I. díl, str. 45, 46, 48,

49, 56, 57, 91, 226—231, 264—266, 269, 270, 279—283, 307, 308,
310, 329—332, 358—360, 363, 414—416, 418, 491.) — Druhý díl

učebnice: (290); imperativ (134—137); konjunktiv aktivní a pas
sivní: koncovky (161); vzory konjunktivu konjugace první (162),
druhé (162), třetí (162, 163), čtvrté (163); (205, 206); cvičeni
(163, 164, 165); esse a jeho složeniny, présentni konjunktiv (165);
jak se překládá do češtiny latinský présentni konjunktiv (166);
présentni konjunktiv přácí (166, 167); rozkaz a zákaz vyjádřený
présentním konjunktivem (167, 168); coniunctivus hortativus, ius
sivus, prohibitivus (168); présentni konjunktiv ve větách účelo
vých (319, 322, 330, 361, 378, 379); konjunktiv připouštěcí (con
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cessivus) (219, 220, 221); aktivní présentni participium (65, 67,
68, 93, 94, 95). — Viz >>Imperativ<<!— Viz »Infinitiv présentní<<! —

P r a e s e n s his t o ri c n m, historické présens, (290, 291, 292,
293). —

P r é s e n s, přítomný čas, viz Praesens.

——

primo, primum, primas, viz »Doplněkq, (653). —

Pronomina,

viz Zájmena.—

P ř e dl o z k y »ad, a, ab, apud, ex, in<< u jmen měst i velikých
ostrovů, zemi, krajů, viz »Jména měst a malých ostrovů<<. —-—

P ř e dložky
s osobním zájmenem (3, 4); s osobním zájmenem
zvratným (128). —
P ř e c h yl n á podstatná jména, B2c; předíylná jména zvířat, B4a.
P ř í slo v c e »p'rimo, primuma, rozdíl mezi nimi a doplňkovým
»primusq (653). —
P řislovce
č i s eln á násobná, viz >>Čislovky<<!
——
Příslovečné určení místa na otázku »kde?<<(438) (locus). —
P ř i t o m n ý č a 9, viz Praesens, Présens.

Přívlastek
adjektivní
u vlastních jmen vyslovujícich
chválu nebo hanu (317). —
Přivlastňovací
zájmena,viz Zájmena.—
P řízvuk

slovný v latině (I. díl, str. 29). ——

R, R.
Reduplikace (427). —
R e f 1e xi v n m, viz Zájmena .— Pronomen personale reflexivum,

viz Zvratné osobni záj m en o. — Pronomen possessivum re
flexivum, viz Zvratné přivlastňovací zá j m e n o. —

Relativum

copulativum

(pronomen),vztažné zájmeno

spojovací (648—649); vztažné příslovce spojovací (adverbium)
(648, 649). —

R 0 d podstatných jmen (B2a, b, c); veršovaná rodová pravidla,
(ukázka), (B2c; B9b). —
R 0 d podstatných jmen t ř e t i deklinace: M a s k u 1i n a (B6a,
b, c; B7a, b, c; B8a, b); odchylky (B8c; B9a, b). — Feminina
(B90; B10a, b, c); odchylky (B11c; B12a, b, c; B13a, b). —

Neutra

(B13b, c); odchylky (B13c; B14a, b, c). —

R 0 2 k a 2, viz Imperativus. —

Rozkazovací

způsob, viz Imperativus.——

R ti z n o r o d á podstatná jména (B15c). —
R a d o.v é číslovky, viz Číslovky. —
R e ck é skloňování, fm'zSkloňování řeckých jmen. —

S.
S e mid e p o n e n t i a, viz Verba semideponentia. ——
S h o d a doplňku s podmětem a předmětem, Shoda opačná, viz Do
plněk.

——
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Schodná slovesa :_(aio, inquam, quaeso, ave, salve, vale, age, apage),
(queo, nequeo), (623, 624, 794). —
S k l o ň o v á n í řeckých jmen, (Aeneas, Critias, Anchises), (34,
75). —
S 1o v e s a l a ti n s k á, jak bývaji uváděna v latinsko-českých
slovnících, 81. —
S lov e s a a v ýr azy znamenající >>vyjadřovatise<<a »vnímati
smysly<<, (verba dicendi et sentiendi), (234, 235, 236; 329, 330);
slovesa znamenající »pečovati, starati se, dbáti, hleděti, přičiňovati
se, usilovati, obmýšleti, dosáhnouti, dojíti, provésti, způsobiti,
stříci se<<,(verba curandi et agendi), (330); slovesa znamenající
>>žádati,prositi, přáti -si, rozkazovati, ustanoviti, raditi, napomí
nati, vybízeti, přiměti, nutiti, pohnouti, dojmouti, dovoliti<<a ob
dobné výrazy, (verba postuland/i et imperandž), (329); slovesa
znamenající >>zabraňovati,brániti, překážeti, státi v cestě, odstra
šovati, zpěčovati se, zdráhati se<<,(verba impediendi), (361); slo
vesa a výrazy znamenající >>bátise, obávati se<<,(verba timendž),
(376). —

Slovesa
Slovesa

Slovesné

krytočinná,
viz Verbadeponentia.—
polokrytočinná,
viz Verbasemideponentia.
—
výrazy

stejné tvarem, různé původem a význa

mem (173, 205, 206, 207, 672). —

Složeniny
Složeniny

slovesa eo, žre (793, 794). —
slovesa facio, facere (137, 697). —

S 1ož e n i ny

slovesa fero, ferre (789, 790). —

Složeniny

slovesa sum, esse, jejich tvary: absum, abesse (32,

60, 165, 183, 214, 224, 225); adsum, adesse (32, 60, 165, 183, 214,
223, 224, 225); desum, deesse (32, 60, 165, 183, 211, 214, 221, 224,

225); obwm, obesse (32, 60, 165, 183); praesum, praeesse (32);
prosum, prodesse (157, 183, 215, 224, 225, 624). —

Souvětí

podmínkové

(185—189,230—231).— Úvod (185,

186); druhy podmínkového souvětí (186); podmínkové souvětí
skutečnosti (hypothetická perioda reálná), (186, 187); spojky
(186); podmínkové souvětí neskutečnosti (hypothetická perioda
irreálná), (187, 188); spojky (187); konjunktivy (187, 230); cvi
čení (231); příklady podmínkové vedl. věty (177, 178, 179, 180,
181). —

Stupnice

latinských

sloves:

úvod(423,424);základní

slovesné tvary, jež jest třeba znáti, abyste měli utvořiti který
koli slovesný tvar (79); slovesa první konjugace pravidelná (425,

426), odchylná (427, 428), sloveso dare (429, 430, 431); slovesa
druhé konjugace (458—463; 538—542); slovesa třetí konjugace
(550—559; 577—584; 613—616; 669—672; 678—683; 690—694;
701, 702); slovesa čtvrté konjugace (710—712; 713—715). — Viz
»Verba deponentia<< a »Verba semideponentia<<.
%
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Stupňování

přídavných

rativ, superlativ,

jmen. — Úvod;positiv,kompa

(9, 10). ——

Pravidelné stupňování:
Komparativ (10, 11); skloňování komparativu adjektiv (12, 13);
spojka quam u komparativu (13, 14, 15); ablativ srovnávací (abla
tivus comparativus), (13, 14, 15); příklady komparativu adjektiv
(40, 41, 42, 44); absolutni komparatív, jak se překládá do češtiny,
(170, 171); skloňování komparativů: clarior, longior, pulchrior
(12); altior, melior, brevior (13); plures, plura (13, 111); melior,
peior, maior, mina/r, melius, peius, maius, min/us, plus (111). —
Superlativ (19, 20); skloňování superlativu (20); příklady superlati
vu (42, 44); jak vhodně někdy lze přeložití latinský superlativ se
substantivem do češtiny (406). —
Elativ (absolutní superlativ), (171, 172); jak se vyjádří velmi vy
soký stupeň vlastnosti

(171, 172). ——

Nepravidelné stupňováni, (bonus, malus, magnus, parvus, multus),
(110, 111); skloňování komparativu těchto adjektiv (111). —
Stupňování adjektiv zakončených v >>——ilis<<,
(utilis a j.; similis a j.),
(132, 133). -—
Stupňování opisné, (idoneus, pius, arduus a j.), (148, 149). ——
Stupňování adjektiv zakončených v >>—dicus,— fie—us,— volus<<,

(407); stupňování adjektiv egenus, providus, frugi, nequam, (407).
Komparativy maior, minor a superlativy maximus, minimus k ozna
čení lidského věku (200, 201). ——
Superlativ ve spojení se zájme
nem quisque

(762). ——

%

sum, esse, tvary: indik. prés. (I. díl, str. 56, 57); konj. prés. (II. díl,
str. 165, 166); ind. impf. (I. 98); konj. impf. (II. 183); ind. fut. I.
(I. 173, 177); ind. perf. (I. 211, 216); konj. perf. (II. 214); ind.
plqupf. (II. 32); konj. plqupf. (II. 223, 224) (229); ind. fut. II.
(II. 58, 59); imperativ a imperativ futurí (I. 57, 319; II. 137),
(167); infin. prés. (I. 56); infin. perf. (II. 389); infin. fut. (II.
416); particip. fut. (II. 384). -—Tvary složenin slovesa sum, esse,
viz Složeniny slovesa sum, esse. —

S u pe rlativ, viz Stupňování přídavnýchjmen. —
Supinum
(79—82); kolikeré jest supinum (79); jak se překládá
do češtiny (80); supinum sloves první konjugace (79, 80, 81), _slo
ves druhé konjugace (456, 457, 466), sloves třetí konjugace (79,
80, 545), sloves čtvrté konjugace (79, 80). —

T, U.

Tázací zájmena, viz Zájmena._?
Trpný rod, viz Passivum.—
Ukazovací zájmena, viz Zájmena.—
utinam; (utinam)
229). —

ne; (166, 167, 184, 185, 216, 217, 218; 227, 228,
._ 908 _—

V.

Vazba akusativu

s infinitivem. —První část.(232—

236). Které české věty lze do latiny přeložití vazbou akus. s inf.?
Verba dicendi et sentiendi; neosobně výrazy (234—236). — D r u
n á část. (237—240, 241—244). Jak si počínáme při překladu z češ—
tiny do latiny? — T ř e ti část. (266—268). V češtině podmět není

vyjádřen. — Čtvrtá

část. (268—270).Podmětný akusativ jest

zastoupen akusativem zvratného osobního zájmena »se<<.— P á t á
část. (274—275). Dva akusativy ve vazbě akus. s inf. — Šestá
část. (401—404). Jak si počináme při překladu z latiny do češtiny?
S e dmá část. (479). (Klad a zápor). (Memini.) — S loves &:
statua—e (360), putare (599). —

Vazba dvojího

nominativu

(podmětného
a doplňkového):

akusativu

(předmětného
a doplňkového):

(36—38); (appellor, cognoscor, creor, declaror, deligor, designor,
dicor, ducor, eligor, existimor, habeor, iudicor, legor, nominor, pu—
tor, reperior, vocor) (37); (esse, sum, evado, exsisto, fio, fieri)
(38); (nominor) 104; (putor) 105, 406; (habeor) 351; (pronuntior)
497; (eligor) 590; (iudicor) 593; (edicor) 301; (creor) 654; (vi
deor) 38, 767. —

Vazba dvojího

(příklady) 44; (appellare) 585; (adhibere) 258; (cognoscere) 740;
(constituere) 345; (deligere) 744; (existimare) 564; (facere) 349,
748; (habere) 350, 351, 490, 491; (iudicare) 593, 753; (legere) 492;
(mittere) 753; (nominare) 104; (praebere) 598, 758; (praestare)
440, 598; (pronuntiare) 497; (putare) 105, 599, 795; (retinere) 498;
(statuere) 359; (sumere) 765. —
V ě c n á jm é n a, označující tělo. a duši, překládají se do češtiny
jednoduchým výrazem (zájmenem a pod.), (399). —

Vedlejší

věty

časové

(522—532).— Úvod; děj současný,

předčasný, následný; (522, 523, 524). — Vedlejší věty časové uve
dené spojkou cum (cum temporale, cum historicum) (524, 525);
cum s indikativem (525, 526, 527, 528); cum historicum (525, 529,
530, 531, 532); který druh časových vět uvádí cum temporale (525,
528); který druh časových vět uvádí cum historicum (525, 529,
531).

——

Vedlejší

věty

quoad (762). -—

Vedlejší

věty

časové.

——antequam, prius—quam,(737);

oba/tmě(376—380); spojky (376, 377); slovesa

a výrazy znamenající »báti se, obávati se<< (376); konjunktivy
v obavných větách, jak se překládají do češtiny, (378, 379, 380);
ne quis, ne nemo, atd. (380); metuere (306, 307); příklady (378—
380).

——

Vedlejší

věty podmínkové,

viz Souvětípodmínkové.—

V e dl e j š i v ět y ú č e 1o Vé. — 1. Příslovečné vedlejší věty úče
lové (317—326); úvod (317, 318); spojky (318, 319, 323, 324);
konjunktivy (319, 322); příklady a cvičení (319, 324—326). —
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2. Podstatné vedlejši věty účelové: žadací a snahové (328—334);
verba imperandi et postulandi, verba dicendí (329, 330); verba cu
randi et agendi (330); spojky (330); konjunktivy (330); cvičení
(331—334).

——

3. Podstatné vedlejší věty účelové — zabraňovací, viz Vedlejší věty
zabraňovací;

(361—370). ——

4. Podstatné vedlejši věty účelové — obavné, viz Vedlejší věty obav
né;

(376——380). -—

Vedlejší

věty

zabraňovací

(361—370).——
Spojky ne,

quominus, (361 a násl.); spojka quin, (368 a násl.); slovesa a vý
razy znamenající >>zabraňovati,braniti překážeti, stati v cestě, od
strašovati, zpěčovati se, zdráhati se<<(361, 368, 369); konjunktivy
ve vedlejších větách zabraňovacích (361); příklady se spojkami
>>ne, quominus<< (362—368);

příklady

se spojkou

>>quin<<(368—

370); vazba sloves: prohibere (363, 366); impedire (365); impediri
(366); prohiberi (366), (367); recusare, non recusare (367, 368).
V e rb a d e p o n e n t i a (769—787). — Úvod (769, 770); krytočinná.
slovesa (deponentia) první konjugace: vzor hortari (770, 771);
příklady, stupnice sloves, (772, 773, 774). — Krytočinná. slovesa
(deponentia) druhé konjugace: úvod (774); vzor misererž (775,
776); deponentia druhé konjugace, stupnice sloves, (776, 777). —
Krytočinna slovesa (deponentia) třetí konjugace: úvod (777,
778); vzory fungi, pati, (778, 779); deponentia třetí konjugace,
stupnice sloves, (780, 781, 782, 783, 784). —

Krytočinná, slovesa (deponentia) čtvrté konjugace: úvod (784,
785); vzor largžm' (785, 786); deponentia čtvrté konjugace, stupni
ce sloves, (786, 787). — Časování slovesa oriri (788). —

Verba

semideponentia

(788,789). ——
Úvod (788); polokry

točinna slovesa (semideponentia audeo, gaudeo, soleo, fido, confi
do, diffido, taedet, pertaedet, revertor, devertor, jejich stupnice,
(788, 789). —
Ve r b a ďicendi et sentiendi (234, 235); neosobně a jiné výrazy di—
cendi et sentiendi (235, 236; 329, 330); verba curandí et agenda“
(330) ; verba postulandi et imperandi (329) ; verba žmpediendi
(361); verba timendi (376). —
V e s p o l n 0 st (122), (inter). —
valo, vella, volui, (810, 811). —
V ý č e t dvoučlenný a vícečlenný (300), (denique). —

Vztažné příslovce spojovací (648,649).—
Vztažné zájmeno, vizZájmeno.—
Vztažné zájmeno spojovací (648,649).—
Zájmena.

Z.
— Osobni zájmena, jejich skloňování, jejich spojení

s předložkami (3—5); osobní zájmeno 3. osoby, zesílené zájmenné

tvary (4); genitivy mei, tui, nostri, nostrum, vestri, vestrum (5).
Zvratné osobní zájmeno (127—131); skloňování, spojení 3 před
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ložkami (128); rozdíl v užívání tohoto zájmena v lat. a češtině
(128—129); zesílené zvratné zájm. osobní, jak se překládají tyto
zesílené tvary do češtiny (129); předmětný genit. sui (129, 130). ——
Zvratná přivlastňovací zájmeno (145—147); zájmena (145—146);
v užívání V lat. a češtině (146—147); omnia mea mecam porto
(147); ego me defendo mea oratione (147). — Ukazovací zájmena:
hic, haec, hoc, skloňování (18); iste, ista, istud, skloňování (61);
dle, illa, illud, skloňování (36); ipse, ipsa, ipsum, skloňování (37);
význam (751—762); idem, eadem, idem, skloňování (62—63). ——

Vztaž'né zájmeno spojovací (648—649). — Neurčitá zájmena: quis
(qui), quid; qui (quis), qua, quod (761); quisque, quidque; quisque,
quaeque, quodque (761, 762); jak lze přeložiti české zájmeno
»každý<<do latiny (762, heslo quisqae) ; quisquis, quaequae, quid
quid, quioquid (762) ; quidam, quiddam, quidam, quaedam, quoddam,
význam 760, 761, 762; skloňování 811; rozdíl mezi »aliqm's<<a »qui
dam<<760; aliquis, aliquid (I. díl, str. 170); aliqui, aliqua, aliquod
(II. díl, str. 295). — Ostatní viz v hesle >>Zájmena<<v >>Rejstříku<<
k I. dilu učebnice na str. 515 a 516!) ——

Z á k a z, viz Imperativus. —
Z á kl a d ní číslovky, viz Číslovky. ——
Z d v oj k a, (reduplikace), (427). —
Z e m ě, viz Jména měst a malých ostrovů. ——
Z v i ř at a, viz Jména zvířat. ——

Zvratná

slovesa

v latině, (příklady):se movere(212),se ha

bere (351), se adiungere (120), se recipere (257), se servare (124),

se gerere a j. _

Zvratná

zájmena, vizZájmena.—
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.

.

B. Trpný rod (passiwm).

.

.
.
.
.

221
222
223
225

Jakperfekta?
se překládá. do češtiny latinský konjunktiv plusquam.226
Konjunktiv plusquamperfekta vyslovuje přání nedostižné v mi
nulosti.

.

. 227

Konjunktiv
nulosti. plusquamperfekta vyslovuje neskutečný děj v mi.
Podmínkové souvětí neskutečnosti (hypothetlcká perioda ir
reálná)

(II.).

.

229

. 230

. . . .

25. hodina.
.232

Vazba akusativu s infinitivem. (I.).

Vazba
akus.(II.s inf.:
latiny?
A) Jak si počínáme při překladu z češtiny do. 237
..

26. hodina.
Vazba
akus.
inf.: Jak si počínáme při překladu z češtiny do.241
latiny?
(II.s B)
2 7. h o d i n a.
. 262
. 265

Základní číslovky. (II.)
Římské peníze.
.
2 8. h o d i n a.

Vazba
akusativu .s infinitivem. (III. ) — V češtině podmět není.266
vyjádřen.
Vazba akusativu s infinitivem. (IV. ) ——
Podxnětný akusativ jest
zastoupen akusativem zvratného osobního zájmena »sé<< . 268
Ablativ míry časové. .
2 9. h o d i n a.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 270

Vazba akusativu s infinitivem. (V.) — Dva akusativy ve vazbě
akusativu

s infinitivem.

.

. . . . .

. . 274

Základní číslovky. (III.) .

. 275

3 0. h o d i n a.
Infinitiv.
.

.

Présentní infinitiv. Jak se překládá do češtiny? .
»— 915 —

. 281
. 282

| sešit 1. '

Str.

31. hodina.
Hlavni a vedlejší časy v latině.

. .

Praesens historicum. (Historické présens)
Perfectum praesens.
Historický
infinitiv.
3 2. h o d i n a.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.

. .

.

.

.

. 290

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

. 293
. 294

. . . . . . . 291

.
.

.
.

Účelové věty. — Příslovečné vedlejší věty účelové. . .
.317
Kterými spojkami a výrazy bývají uvedeny vedlejší věty účelové.'7 323

33. hodina.
Účelové věty. — Podstatné vedlejši věty účelové. . . .
Účelové věty. -— Vedlejší věty žadaci a snahové. . . .
[ Sešit 8.
3 4.11, 0 d i n a.

|

Účelové věty. ——
Vedlejší věty zabraňovací:
A. Spojky

. . . 328
. . . 328

»ně<<, »quómžnus<<.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 361

B. Spojka »quinzaby
ne<<.. . . . . . . . . . . . . 368
3 5. h o d i n a.
Účelové věty. — Vedlejší věty obavné. Spojky >>ně,ně ním, ut<<.376

Participium budoucího času rodu činného. (Participium futúri
daňci.)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 382

36. hodina.
Infinitiv. (Neurčitý
Minulý (perfektní)

způsob.)
infinitiv.

. . . . . . . . . . . . . 385
. . .
. . . . . 386

Činný minulý infinitiv (inf'nitivus perfectí áctim). . . . . . 387
Trpný minulý infinitiv (infinitivus pe'lfectž passivž). . . . . . 390
3 7. h o d i n a.

Vazba akusativu s ínfinitivem (VI.) — Jak si počináme při pře
kladu z latiny do češtiny? . .
.401
Jak vhodně někdy lze přeložiti latinský superlativ se substanti
vem do češtiny? . .
.406
Stupňovánípřidavných jmen.Odchylky. Nepravidelné stupňování. 407

38. hodina.
Budoucí infinitiv (infiniti'ws futúri). . .
Činný budoucí infinitiv (infinitivus futúri áctiví).

-—916—

. . . . .413
. . . . .413

Str.
3 9. h o d i n a.

Trpný budoucí infinitiv (infinitivus futúri passíví).

. 419

4 0. h o d i n a.
. 423
Stupnice latinských sloves. .
.
Slovesa první konjugace. Stupnice sloves. —Vzor »laudó<<. . 425
Slovesa první konjugace, která se v některých tvarech odchylují
od vzoru »laudáre<<. (Jejich abecední seznam jest na obálce

11.sešitu.).

.

. 427
. 429

Stupnice slovesa >>dare<<
a jeho složenin.

42. hodina.
Slovesa druhé konjugace. — Indikativ aktivního perfekta. Per
fektní kmen. . .
.
Slovesa druhé konjugace. —- Supinum. Aktivní budoucí parti
cipium.

453

. 456

.

Slovesa druhé konjugace. — Stupnice sloves. (Abecedm seznam
. 457
těchto sloves jest na obálce 11. sešitu. ).
Časování sloves druhé konjugace. Vzory »děleó, moneó<<.Aktivní
a passivni perfektum, plusquamperfektum, futurum II. atd. .464
Vazba akusativu s infinitivem. (VII.) .
.
. . . . . 479

45. hodina.
Řadové číslovky. Zlomky.

. 521
. 522

.

Vedlejší věty časové. >>Cum<<
temporale.

»Cum<<historioum

4 6. h o d i n a.
Vedlejší věty časové. ——>>Cum<<histmicum.

. 529
. 538

.

Slovesa II. konjugace. Stupnice sloves. — Dodatky..
4 7. h o d i n a.

Slovesa třetí konjugace. Kmen perfektní. Kmen supinový..
Kmen perfektni. Šest skupin sloves třetí konjugace.

. 542
. 543
. 545

Supinum. ——
Aktivní budoucí participium.

Časování sloves třetí konjugace. Perfektum, plusquamperfektum,

. 546

futurum II. atd. Vzory »carpó, carpere, caznó, capere<<..
4 8. h o d i n a.

Slovesa III. konjugace. Stupnice sloves. — První
Perfektum

se znakem »-s-<<..

——917——

.

.

.

skupina:

.

.

.

. 550

Str.

1,9.hodina.
Slovesa III. konjugace. Stupnice sloves. ——D ru h a skupina:
Jednoduché perfektum. .
5 0. h o d i n a.

.

. .

.

Slovesa III. konjugace. Stupnice sloves. — Třetí
Perfektum

se znakem

>>-v-<<.
.

.

.

.

.

. . .

.

.

. 577

skupina:
.

.

.613

. 623
. 624

Schodná. slovesa (I. ): aió, inquam, quaesó & j.
Časování slovesa »prósum, pródesse<<.

51.hodina.
Relátívum copulátívum, Vztažné zájmeno (příslovce) spojovací. 648
.
. . . . 650
Áctívum causátivum. Činný rod původový
Doplněk. (I. ) .

.650

.

Doplněk.
(II.) Shoda doplňku: ::a) s podmětem, b) s předniětem,.654
c) opačná...
5 2. h o d i n a.

coepí, coepisse, coeptus. . .

. 656
. 661

.

Jména měst a malých ostrovů.
5 3. h o d i n a.

Slovesa
III. konjugace.
sloves. —
Perfektum
v »-ui-<<.. Stupnice
.
. Č tv rtá.
Slovesa zdánlivě podobna tvarem.

skupina:. 669
. 672

. 673

Doplňkové participium.

54.hodina.

Slovesa III. konjugace. Stupnice sloves. — P ata skupina:
. .
.
.
. . .
. 678
Reduplikované perfektum.
. 683
Perfectum gnómicum. .

55. hodina.

Slovesa. III. konjugace. Stupnice sloves. — Šestá
Slovesa

v >>-ió, -ere<<.

.

.

.

.

skupina:
.

.

.

.

. 690

. 695

Fíó, fierí, factus sum. .
5 6. h o d i n a.

Slovesa III. konjugace. Stupnice sloves. ——
Dodatek I. .
edó, edere, ědi, ěsum. .

.

57.hodina.

.

.

. 701
. 702

Časování sloves čtvrté konjugace. Vzory: audió, vinció, vem'ó.
Aktivní a passivní perfektum, plusquamperfektum, futurum II. 706
—918——

Str.

Slovesa. IV. konjugace. Stupnice sloves. — Prvni
Pravidelná

slovesa..

.

58. hodina.

.

.

.

.

skupina:

.

.

. 710

Slovesa.čtvrté
konjugace, která.těchto
se v některých
od vzoru »audire<<;stupnice
sloves. . tvarech odchylují.713

feró, ferre, tuli, látum.

. 733

59. hodina.
Verba děpónentia.

Slovesa krytočinná..

. . . . 769

.

Krytočinná. slovesa (děpónentia) první konjugace. — Vzor:
hortor, hortári, hortátus sum.
. . . 770
. 772
Některá deponentia p rvni konjugace: Stupnice sloves .
Krytočinná. slovesa. (děpónentia) d ruhé konjugace. — Vzor:
misereor,

miserěri.

. . .

. .

. .

. 774

Deponentia druhé konjugace: Stupnice sloves. .
. . . . 776
Krytočinná. slovesa. (děpónentia) t řeti konjugace. — Vzory:
fungor, fungi, patior, patě.

Deponentia. třetí

. .

konjugace: Stupnice sloves.

. . . . . . 777

.

. 780

Krytočinná.
slovesa (děpónentia) čtvrté
konjugace. —
largior, largžri.
. Vzor:. 784
. 786
Deponentia čtvrté konjugace: Stupnice sloves. .
.

.
.
.
.
.
.

.

. 810
. 811

amor, omri, ortus sum.

.
Polokrytočinná. slovesa (sěmiděpónentia)
Složeniny slovesa »feró, ferre<<.

possum, posse, potui.
eó, irc, ii, itum. . .
Slovesa schodná (II.): queó, nequeó.

60. hodina.

voló, nóló, máló .

.

quídam, quaedam, quiddam, quoddam. .

788
788
789
790
792
794

II. Latinsko-česká cvičení.

(Mluvnické tvary, věty.)
(Casová/ni sloves:) str. 31, 32, 58—61, 83, 84, 99, 100, 114, 126, 127,
162—165, 176—183, 213—216, 222, 226, 293, 294, 388—391, 393, 416,
420, 429, 464—468, 546—549, 623, 624, 656, 657, 695—697, 702, 703,
707—710, 733, 734, 771, 775, 776, 778, 779, 785, 786, 788, 791—794.
—
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(Skloněni:) str. 12, 13; (stupňové/ni přid. jmen:) 40, 42, 44, 132,
133, 148, 149, 407; (multus:) 116—118; (maior, mmm-:) 200, 201;
(zvratná zájmena:) 128—131, 146, 147; (čislovky:) 77, 194—198,
263, 265, 276; (jména měst:) 662—665, 667—669.
(Praesens historic—nm:)str. 292; (histor. infin:) 294; (activum

causat.:) 650; (perf. gnom.:) 683; (konjunktiw) 166—168, 185,
187—189, 217—221, 227—230, 231; (imperatiw)
134—137; (infin.
perf.:) 387—392; (infin fut.:) 414—416, 420.
(Doplněk:) str. 651—656, 673—675; (akus.:) 199, 200; (gen.:)
261, 262; (abl.:) 86—88, 270, 271.
(Akus. s infin.:) str. 237, 239—244, 266—268, 270, 275, 401—404,
414—416, 420, 479; (věty účelové:) 319—322, 324—326, 331—334;

(zabraňovaci věty:) 362, 363—370; (obavné věty:) 378—380; (ně
které vedl. věty uvedené spojkou »cum<<:) 525—528, 530—532.
(Různé:) str. 13—15, 21, 29, 30, 38, 57, 80, 109.

|

111.Články. — Vypracování.
1. D'e'dis Rómánorum. (1. sešit, str. 45.)
O římských bozích. (2. sešit, str. 55.)
Annus, měnsis, džěs. (1. sešit, str. 46.)
Rok, měsíc, den. (3. sešit, str. 97.)
Primum colloqužum. — První rozhovor. — (1. sešit,

str. 48.)
Ve vsi hoří! (2. sešit, str. 78.)
Dě vicó árdenti. (2. sešit, str. 95.)
. Dě pecůniá Rómánórum. (5. sešit, str. 240.)
O římských penězích. (6. sešit, str. 265)
O pávovž. (6. sešit, str. 244.)
Dě pávóne. (6. sešit, str. 280.)
O Damoklom'. (6. sešit, str. 280.)
Dé Dámocle. (6. sešit, str. 288.)
Colloquium. (6. sešit, str. 280.)
Rozmluva. (6. sešit, str. 288.)
Dě pugná Marathóniá et Salaminiá. (7. seš., str. 316.)
O bitvě marathonské &salaminské. (8. seš., str. 338.)
Dě Lacedaemom'žs. (7. seš., str. 328.)
O Sparťanech. (8. seš., str. 340.)
“.=. Dé equó et asinó. (7. seš., str. 335.)
Kůň a osel. (8. seš., str. 341.)
—920—
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12. Dě accipitre et columbžs. (7. seš., str. 336.)
Jestřáb a holubi. (8. seš., str. 342.)
13. Pastýřž a vlk. (9. seš., str. 400.)
Dě pástóribus et lupó. (9. seš., str. 432.)
14. O římských hostinách. (10. seš., str. 445.)
Dě Rómánórum convíviis. (11. seš., str. 509.)
15. Dě duóbus saccžs. (10. seš, str. 468.)
Dva pytle. (11. seš., str. 510.)
16. Dé Márcó Pisóne. (10. seš., str. 468.)
Markus Piso. (11. seš., str. 510.)
17. Krátce jsou lžčenyhlavni události římských dějin. (13.
seš., str. 620.)
Summae rěs historiae Rómánae attinguntur. (14. seš.,
str. 644.)
18. Pró'verbia. (Přísloví,) (5. seš., str. 212.)
IV. Slovník.
(Polotučná. číslice na počátku řádku značí sešit,)

Ž-. Ě 3.420
,.
.—
. „

-. -. -. -. ŽŠ

10.. Km.—52.
K 3___

3. Kn.—16. „

. . . . 100

:; KŠ7 _22

K17.——22. „
.
K23.—30. „
.
K23.——24.hodině
K25.——30. „
K31.—33.
„

.
.
.
.
.

.
.

Str.

.
.

3.
4.
5.
s.
1.

.
.

Str.
.
5
. 21

1. K 1.—2. úloze
1. K 3.—4. „

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

120
150
210
245
295

9. K45.—47. úloze
9_ K48.-60.
„

' K59'_62'
13'
'
"- K59-—6216- K63-—70-

11. K71.—75.

„,
"
"
,.
.,
„

.

k31.—33.khodině
s. Dodatek
slovníku '

' 342

(Vlastni jména.)
11. K63.—75
„
)

a. K34.——35.

. 370

11. K76.

'„

.

.

úloze

.
.
.
.
.
.
.
.
.

393
408
433
481
559
584
625
735
795

. 802
. 815

V. Skupiny slov.
1. Příbuzenstvo.
.
2. Zvířectvo. — Ssavci.
3.
4.

„
——Ssavci
5 . Zvířectvo.

90

a ptáci.

_- 921 _

.
.
.
.

336
432
480
576

VI. Články a mluvnické stati otištěné na obálce sešitů.
Obálka

sešitu:

1.

Předpisy o doplňovacích zkouškách dospělosti (do
plňovacích zkouškách maturitních) absolventů reál
ných gymnasii, reformních reálných gymnasii a reálek
. Rod podstatných jmen .
. Obojrodá, commůnia
. Přechylná, móbilia
Jména zvířat
. Rod podstatných jmen I. deklinace
. Rod podstatných jmen II. deklinace
. Třetí deklinace:
a) K rodu substantiv
b) K rodu adjektiv
.Rod substantiv III. deklinace (úvod)
. . .

1.

oo—laagnmoom

. Maskulina

Odchylky
Odchylky
. Feminina
Odchylky
Obojrodá

III. deklinace

.

.

.

.

rodu ženského .
rodu středního .
III. deklinace
rodu mužského .
. .
v >>-us<< a >>-ús<<.

.

. Neutra III. deklinace .
“Odchylky

.
.
.
.

.

.

.

.

.

,

.

9.
a
až
12.
13.
13.
13.
. 13. a
. 14 a
15.
15.

Čtvrtá deklinace .
Pátá deklinace
. .
Jména různorodá, heterogenea .
Některá podstatná jména mají jiný význam v plurálu
než v singuláru, z nich mnohá maji v plurálu jednak
týž význam jako v singuláru, jednak jiný význam .

17.
18.

Plůrália tantum, pomnožná.

19.
20.

Římský kalendář
Zprávy nakladatelstvi

až
“&

Vlastní jména mužů stejnoslabičná
Feminina

.

10.
13.

14.
15.

16.
16.

Abecední seznam latinských sloves první a druhé kon
jugace k slovesným stupnicím uvedeným na str. 427
až 429 a na str. 457 až 463 .

11.
. 16. až 18.

18.

—922——

VII. Úlohy &jejich vypracování.

%

*:

%

%

š

CD

CD

>

1.

1.

7

1.

2.

1.

16

3.

1.

4.

%

U)

%

%

%

U)

š

>

%

U)

%

*=

1.

38

20.

3. 138 20.

4. 189

2.

1.

39

21.

4. 149 21.

4. 190

23

3.

1.

41

22.

4. 150 22.

4. 191

1.

24

4.

1.

43

23.

4. 168 23.

4. 192

5.

2.

49

5.

2.

91

24.

4. 170 24.

5. 204

6.

2.

62

6.

2.

92

25.

4. 170 25.

5. 205

7.

2.

75

7.

2.

93

26.

4. 172 26.

5. 206

8.

2.

76

8.

2.

93

27.

4. 173 27.

5. 206

9.

2.

78

9.

2.

95

28.

4. 173 28.

5. 208

10.

2.

84 10.

2.

95

29.

5. 202 29.

5. 208

11.

3. 107

11.

3. 139

30.

5. 203 30.

'5. 209

12.

3. 109

12.

3. 141

31.

5. 240 31.

6. 265

13.

3. 111

13.

3. 141

32.

6. 244 32.

6. 280

14.

3. 112 14.

3. 142

33.

6. 260 33.

6. 273

15.

3. 115 15.

3. 143

34.

6. 264 34.

6. 285

16.

3. 118 16.

3. 119

35.

6. 272 35.

6. 277

17.

3. 127 17.

3. 144

36.

6. 278 36.

6. 286

18.

3. 131 18.

4. 174

37.

6. 278 37.

6. 287

19.

3. 133 19.

3. 144

38.

6. 280 38.

6. 288
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(I)

%

U)

U)

—.-:

.

*:

CD

có

%

Cl)

>

39.

6. 280 39.

z“

ai

tl)

U)

6. 288

.

*:

58.

U)

aš

%

V)

>

aš

(12

U)

12. 574 58.

13. 610

40.

6. 284 40.

7. 289

59.

13. 603 59.

14. 636

41.

7. 315 41.

8. 337

60.

13. 606 60.

14. 639

42.

7. 327 42.

8. 339

61.

13. 616 61.

14. 641

43.

7. 335 43.

8. 340

62.

13. 620 62.

14. 644

44.

7. 336 44.

8. 341

63.

14. 657 63.

15. 686

45.

8. 380 45.

9. 398

64.

14. 659 64.

15. 688

46.

9. 400 46.

9. 431

65.

15. 675 65.

15. 718

47.

9. 404 47.

10. 446

66.

15. 676 66.

15. 719

48.

9. 417 48.

10. 448

67.

15. 684 67.

16. 721

49.

9. 421 49.

10. 449

68.

15. 685 68.

16. 722

50.

9. 421 50.

10. 476

69.

15. 697 69.

16. 723

51.

10. 443 51.

11. 508

70.

15. 699 70.

16. 725

52.

10. 468 52.

11. 510

71.

15. 703 71.

16. 727

53.

10. 470 53.

11. 513

72.

15. 704 72.

16. 728

54.

10. 473

54.

11. 516

73.

15. 712 73.

16. 729

55.

11. 503 55.

12. 533

74.

15. 715 74.

16. 731

56.

11. 506 56.

12. 536

75.

15. 716 75.

16. 732

57.

12. 571 57.

13. 608

76.

17. 812 76.

17. 813
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Ukázka z praktické jazykové příručky

Česko-německé
konversace
a frazeologie
obsahující přes 13.000 českých konversaěních vět a frá
zí přeložených do němčiny tak, jak by je správně řekl ro
dilý Němec. Sestavila A. Formánková-Kubínová & Dr. Jiří
Formánek, 391 stran; vázaný výtisk za K 36.—.
Fráze i věty jsou srovnány v abecedním pořádku podle
nejdůležitějšího slova ve větě či ve frázi.
bandurská: Spustil bandurskou. Er erhob ein Mordgeschrei.
Er hat sich selbst die Rute gebun—

bič: Upletl si na sebe bič.

bouda: Ušili na něho boudu.
brynda: Teď je v bryndě.

den.

Sie haben ihm eine Falle gestellt.

Jetzt sitzt er in der Patsche, in

den Nesseln.
Er hat uns im Stich gelassen.
Wenn's dem Esel zu wohl wird, geht
er aufs Eis tanzen.
louže: Přišel z bláta do louže. Er kam vom Regen in die Traufe.
malíček: Ta to má. v malíčku. Die hat es am Schnůrchen.
měřiti: Napřed měř, potom řež. Erst wage, dann wage.
Er hat iíber die Schnur gehauen.
míra: Vybočil z míry.
Er pfeift auf dem letzten Loch.
mlíti: Mele z posledního.
mrkvička:
Ted' nám strouhá. mrkvičku.
Jetzt schabt er uns ein Rtibchen.
namíchati:
To mne strašně namichalo.
Das hat mich schrecklich gefuchst.
naparovati se:
Er tut sich furchtbar wichtig.
On se hrozně naparuje.
Nechal nás v bryndě.
bydlo: Pálí ho dobré bydlo.

nos:
Co Vám přeletělo přes nos?

obrátiti: Karta se obrátila.
odbýti: To jest odbytá. věc.

Was ist Ihnen in die Quere gekom
men?
Das Blatt hat sich gewendet.
Das ist abgekartete Sache.

Er hat ihn ins Gebet genommen.
Er glaubt die Weisheit mit Lóffeln
gegessen zu haben.
Myslí, že má.na rozum patent.
Das ist ein wunderlicher Kauz.
pavouk: To je divný pavouk.
Petr: Ať je to Petr nebo Pavel. Er mag Hinz oder Kunz sein.
praštěný: Je praštěný pytlem. Der hat eins mit dem Holzhammer
gekriegt.
praštiti: Prašt' jako uhod'!
Gehiipft Wie gesprungen.
Das ist Jacke wie Hosen.
proč: Proč? Pro slepičí kvoč! Was? Das Wasser ist naB!
půjčka:
Das ist MaB fůr MaB.
To je půjčka za oplátku.
rada.: Neví si rady ani pomoci. Er weis weder Mittel noch Wege.
slibovatl:
Er hat uns goldene Berge verspro
chen.
Sliboval nám hory doly.
Er schlaft wie eine Ratte.
spáti: Spí jako dřevo.
Geh' zum Kuckuck!
šipek: Jdi mi k šípku!
DaB dich der Geier hole!
šlak: Aby tě šlak vzal, trefil!
vdolky: Jeden má rád holky, Der eine iBt gern Schwartenwurst,
der andre grůne Seife.
druhý zase vdolky.
vlk: Hled', aby se vlk nažral a Wasch mir den Pelz, und mach mich
nicht naB.
koza zůstala celá.
zelí: Lezl mu do zelí.
Er ging ihm in den Hafer.
Halt die Zunge im Zaune.
zuby: Drž jazyk za zuby.
Sie setzten sich mit H'órner und
Bránili se zuby nehty.
Klauen zur Wehr.
Wir wehren uns mit Hánden und
Bráníme se zuby nehty.
paškál: Vzal ho na paškál.

patent:

FtíBen.

A takových vět &frázi najdete
v této knize přes 13.000!
Pamatujte, že jako ryba žije ve vodě, tak slovo žije ve
větě, ve frázi. Proto překládati znamená tlumočiti českou
myšlenku, větu nebo frázi do ducha německého jazyka
nebo zase naopak, německou myšlenku do ducha českého
jazyka.
A jak vidíte z uvedených příkladů, česká fráze se velmi
často nekryje s doslovným (slovičkářským) překladem.
Knihu koupíte u každého knihkupce.

Nakladatel A. Neubert v Praze,
Hybernská 12.

Ukázka z praktické jazykové přírucky
V

Česko-francouzské

konversace
a frazeologie

obsahující přes 27.000 českých a do franštiny přelože
lných konversačních vět a frází tak, jak by je řekl rodilý
Francouz.

Sestavil prof. Dr. Emil Votoček, 805 stran; váz. výt. za
K 69.—. Podle přání a dohody dodáme na 3 měsíční splát
ky. Fráze jsou srovnány v abecedním pořádku podle čos
ského slovesa:
dáti: Nedám na lidské řeči.
kupovati:
U kterého kupce kupujete?
míti: Má něco za lubem.

namáhati se:
Marně byste se namáhal.
nechatl:
Učitel ho nechal po škole.
noslti:
Nosí svou ženu na rukou.

Je me moque du qu'en dira-t-on.

Chez quel épicier vous fournissez 
vous?
II a une idée de derriěre la téte.
Vous en seriez pour votre peine.

Le maltre l'a mis en retenue.
Il est aux petits soins pour sa femv
me.

odnésti:
Odnesl jsem si to jen strachem. J “en ai été quitte pour la peur.
pamatovati :
Pamatujte na zadní kolečka! Gardez une poire pour la soif.

platiti:

O mně to platí ještě_ C'est encore plus vrai pour moi que
více než o něm.
pour lui.
představlti: Nemohu si ho před Je ne le vois pas marié.

staviti ženatého.
přežití:
Ten nás všechny přežije.
přijíti:

Il nous enterrera tous.

Každý si při tom přijde na své.
rozchodit! se:
Člověk se musí rozchodit.
věděti:
Nevěděl jsem jak do toho.
To bych rád věděl.
věštiti. Tomu podniku nevěštím
nic dobrého.
'
VYJíti:Rána (z pušky) nevyšla.
vynechávati: Motor vynechává.

Chacun y trouvera son compte.

Il faut se dégourdir les jambes.

Je ne savais comment m'y prendre.
C'est ce que je me demande.
J 'augure mal de cette affaire.

Le coup n'est pas parti.
Le moteur a des ratés.

vytáhnouti:
Pokoušel se to (tajemstvi) ze II &.essayé de me tirer les vers du
nez.
mne vytáhnouti (vyzvěděti).
zastaviti:
Zastavím se pro vás k večeru. Je passerai vous prendre vers le
soir.
znáti: Znám ho jako své boty. Je le connais comme ma poche.

Takovýchto vět &frázi najdete
v této knize přes 27.000!
Na každé zde uvedené české sloveso jest vázáno několik
frází a vět, na některé dokonce několik desítek.
Z uvedených příkladů vidíte, že se málokterá česká fráze
kryje s doslovným francouzským překladem a že nelze
každou českou frázi doslovně přeložiti do franštiny.
Jak překládati české fráze do ducha francouzského jazyka,
tomu vás naučí Votočkova frazeologie.
Na skladě u všech knihkupců.

Nakladatel A. Neubert v Praze,
Hybernská 12.

V přestupném roce byl za den 24. února (= a. d. VI. Kal.
Mart) vkládán přestu-pný den, jenž se psal »a. d. bis VI.
Kal. Marta (ante diem bis sextum Kalendás Mártiás) . Od
tud se »p ř e s t u p n ý r o ka: nazýval »annus bissextus<<.

— [bi-S: dvakrát.]
Povšimněte si, že se jména hlavních dní (Kal, Nón., Id.)
i adjektiva označující měsíc píší na začátku slova velkým

písmenem!

LATINSKYv ioooStovšcn
PRO *ZAČÁTEČNÍKY
Napsal

JOSEF BRADÁČ,

profesor akademického gymnasia v Praze,
Gole dílo, čítalíoí 540 stran, vyšlo v 15 sešitech a stojí úplně v pěkném
pouzdře !( en.—. Dodáváme je na 3 měsíční splátky, nebo si ie můžete
kupovatl postupně po je d n o t | I v ý 0 h sešitech.

*

LATINSKY V 1000 SLOVECH
PRO POKROČILÉ
Napsal

JOSEF BRADÁČ.

profesor akademického gymnasia v Praze,
Celá dilo, čítající 028 stran, vyšlo v 10 sešíteoh & stoií úplně v pěkném
pouzdře !( 18.—. — Dodáváme le na 3 měsíční splátky, nebo můžete si
le postupně kupovatl po ] e d n o t l l v 3?o n sešitech.

Podle metody, zvolené v obou učebnicích

LATIN-SKY V 1000 SLGVECH
naučíte se základům latinského jazyka, potřebným pro četbu latin
ských klasiků, velmi dobře.
Obě učebnice — jak učebnice »Pro začátečníkyc, tak učebnice »Pro
pokročiloujsou určeny pro soukromé studium a jsou domácím pomoc—
níkem při učení se latině především pro ty, kdož se chtějí buď na
učiti latině pro soukromou potřebu, nebo se připraviti ;; jakékoli
zkoušce z latiny na střední škole.

Ale 1 pro studenty

gymnasii

obě učebnicebudou

výborným průvodcem při studií,
Vždyť se ve škole přihazí — a ;
nepřítomnosti při učitelově vý "
z nedostatečného pochopení pro!)
vědění vzniknou mezery, kterých „'-

'

domaciho učitele budou obě učebnice

'' '

často pak sam ani nemůže doplniti. _
A tu studentům znamenitou pom .,

PR.-OZAČÁTEČNIKY

LATINSKYv “1m sr.ovncn
PRO POKROČILÉ,

které svým poslanim a svou metodou jsou ojedinělým dílem mezi
českými učebnicemi jazyka latinského.
V obou učebnicích naleznete to, co nebývá. pospolu ve školních
učebnicích: jasný a. srozumitelný výklad mluvnických statí, veliké
množství větných příkladů a hojně úloh, k nimž jest současně při
9019301

vypracování úloh.

Neméněpřispějekaždémupři učenívyznačování

výslov—

nosti, délky samohlásek i přízvuku slabik, které
jest v prvním díle učebnice soustavné, v druhém díle u všech obtíž
nějších slov.
Veliké. jest i zásoba. latinských slov, takže se učebnice stávají

i malýmsice,ale dostiobsáhlýmlatinsko-českým
n i k e m.

slov

Obě učebnice jsou opatřeny podrobnými rejstříky ——tu zejména

upozorňujeme na podrobný rejstřík v tomto dvojsešitě IS./19. tohoto
dílu učebnice »Latinsky v 1000 slovecha. Rejstřík vám rychle oznámí
číslo stránky, na které jest výklad hledané mluvnické stati nebo
latinské slovo, jehož český výmam hledate.
Také otcům, kteří pomáhají svým synům gymnasistům při jejich
domácí přípravě, oba díly této učebnice vřele doporučujeme.

NA SKLADÉ U VŠECH KNIHKUPCÚ.

Nakladatel A.Neubert v Praze

ZEMĚDĚLSKÉ KNIHKUPECTVÍ, P R A B A II., HYBERNSKÁ 12.
Sbírka „Světové řeči v 1000slovech“ vychází dvanáctkrát do roka. Nakladatel &w
davatel Zemědělské knihkupectví A. Neubert v Praze. Hybernská. 12. Tískne Tempe
v Praze. — V Praze dne 2. října 1939. — Předplatné na. 5 sešitů K ZO.—.
na 10 sešitů Kč,-10
40.— i s poštovným. Odebírání lze zrušit! jen písemně. Reklamace

nedošlých sešitů se vyřizují jen do 14 dnů po vyjití následujícího sešitu. Novínevú
sazba povolena ředitelstvhn pošt a telegrafů v Praze pod čís. 27.76117-1927.Do
hlédací poštovní úřad Praha 7.

