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A. Tvarosloví.
Úvod.

$ ILatinská řeč má tato 24 písmena:
A,a E,e Li. Nin R,r V,v
B,b F,f Kk O,o Ss X,Xx
C c G, g L,l P,p T,t VY,y
D,d HH,h Mm 0a U u 2Z,z.

Poznam. 1. Římané užívali jen velikých písmen. Nyní píší se ve
Wdiká písmena pouze na začátku vět,

nich odvozených.
2. Písmě K, k zachovalo se toliko ve zkráceninách: K. nebo

Kal. — Kalendae, K. = Kaeso.
3. Písmena Y, y (ypsilon) a Z, z (zéta) isou přejata z řečtiny a

naskýtají se tudíž jen ve slovech z řečtiny vzatých anebo cizích:
pyramis, Cyrus, gůza.

S 2. Výslovnost. 1. c pronáší se všude zvukem českého k vyjma
před samohláskami e, i, y, jakož i před dvojhláskami ae, 0e, €u'.
caput (kaput), cůra (kůra), clámě (klámó); naopak: cédo, cibus,
Cýrus, Caesar, coepi; tudíž i siccus (sikkus), siccitůs (sikcitás);
vacca (vakka), vaceae (vakcé).

2. i znamenajíc netoliko samohlásku i, nýbrž i souhlásku / vy
slovuje se jako j na počátku slabiky před samohláskou: iocus (jo
kus), máior (máior), iéiiinus (jéjúůnus).

3. d, n, t zachovávají, i když za nimi i následuje, znění tvrdé:
dico (dýko), tibia (týbia), niger (nyger).

4. ti, jde-li za ním samohláska nebo dvojhláska ae, pronáší se
jako ci: iůstitia (jústycia), actio (ákció), ófium (ócium), divitiae
(dýviciae).

Avšak prvotné znění své zachovává fi: a) ve slovech řeckých:
Miltiaděs; b) je-li t zdvojeno: Affius; c) předchází-li s nebo X:
čstium, mixtió; d) ve slově tótius za příčinou dlouhého č.

5, g vyskýtá se vždy spojeno s u (au) a následující samohl.:
vyslovuje se jako kv: agua (akva); ngu vyslovuje se jako nsv: lin
gua (lingva): su jako Sv, avšak jen tehdy, činí-li s následující
samohl. slabiku: sud-vis (svávis). suě-scó (svéskó); v opáčném pří
padě vyslovuje se jako Su: Su-uS, SU-a.
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«< Uvod.

Poznam. 1. C vyslovuje se jako £ ve zkráceninách C. = Gdius,
Cn. = Gnaeus,

2. Ve slovech řeckých jest i vždy samohláskou: I-0něs.
3. ch, th, ph (vyslov iako čes. ch, th, f) naskýtají se prvotně to

liko ve slovech řeckých: chorůs, thěsaurus, philosophia, Sapphó
(Sapfó); vnikly však časem i do slov latinských: Gracchus (Grak
chus), pulcher, Cethegus, triumphus.

S 3, Rozděleníhlásek. [llásky dělí se na samohlásky (vocálés) a
na souhlásky (consonantěs). Samohlásky jsou: a, e, i, 0, u, y. Slo
žené samohlásky neboli dvojhlásky (diphthongi) jsou: ae, oe, au:
Saevus, poena, aurum. Ostatní jsou souhlásky.

Poznam. 1. Dvojhlásky eu, ei, ui naskýtají se téměř jen u bás
níků; v próse jen v citoslovcích heu, ěheu, heus, ei, hui, v částicách
seu a neu a ve slovech cizích: Europa.

Všude jinde jest vyslovovati odděleně: ne-utfer, cu-i, hu-ic, re-us,
exercitu-1. 7

2, Též ae, oe, au jest čísti někdy odděleně, zejména ve slovech
řeckých: d-ér, po-éma, Menelů-us.

Při ae a oe bývá označeno oddělené vyslovování rozlučkou (diae
resis, trema): aér, poéma.

S 4. Souhlásky dělí se:
1. dle mista, kde se článkování děje, na
a) hrdelné (gutturálés) :c (= k), dg,€,
b) podnebné (palátálés) :i (=),
c) předopatrové a dásňové (alveolárés), a to:

zubné (dentalés) : t, d, — n,
iazyčné (lingudles) : I, r,
sykavku (sibiláns) : S,

d) retné (labiáles) : p, b, — T, v, — m.
Souhlásky Z,m, n, r slovou také plynné (licuidae).
2. dle zvučnosti na
a) temné (tenués) :c (= k) ag,t, p, — f— s,
b) jasné (mediae) : £, d,d, — v;
3. dle frvání na
a) okamžité nebo ražené (explosivae), které se též němýmě

(můtae) nazývají: c (= k) g, €, — td, — p, ,
b) trvací, všecky ostatní;
4. dle ústi, kterým proud vychází, na
a) nosové (násálés) : n (před hrdelnými),
b) ústní, všecky ostatní.
Poznam. 1. Hrdelnice h nezná jazyk latinský: bvloť h v lat.

toliko ostrým přídechem následující samohlásky (nota aspirátionis).



Úvod. 3

2. Druží-li se ostrý přídech k temným okamžitým c (=k). f, p,

vznikají souhlásky dyšné (aspirátae): ch (= kh), th, pů; V. S 2
S přídechem ostrým vyslovováno i náslovné r ve slovech řec

kých: rhapsodia; h psává se ve slovech řec. i po dvojitém r:
Pyrrhus.

3. Složené souhlásky jsou x (= CS), jakož i z řečtiny přejaté z,
S 5. Dělení slabik. 1. Ve slovech prostých dělí se slabiky tak,

aby se zavíraly samohláskou: a-mo, máů-ter,pa-tris, du-plex, a-Sper,
Ca-síra.

Avšak následuje-li za samohláskou skupina počínající se plyn
nou (I, m, n, r), přibírá se plynná k slabice předchodné, vyjma sku
pinu znn: al-bus, im-bris, mon-strum, Or-do, for-tis, ale a-mnis. Po
dobně činí se při dvou stejných souhláskách a skupinách cch, pph,
ith, xt: an-nus, bel-lum, Grac-chus, Sap-pho, Sex-tus.

2. Složená slova dělí se ve své části původní: dis-fraho, prod
esse, in-undo.

S 6. Časomíra. (guantitás). Slabiky jsou buďto dlouhé (—) nebo
krátké(< ).

Liouhá je slabika: 1. přirozeně (natůrá), zajímá-li v sobě samo
hlásku dlouhou nebo dvojhlásku (délka přirozená n. mluvnická):
cogo, caelum; 2. polohou (positione), zajímá-li v sobě samohlásku
sice krátkou, za níž však jde buď souhláska složená ($ 4. P. 3.)
anebo skupení alespoň dvou souhlásek (délka polohová, veršová
n. metrická): nox, nocte. Avšak souhláska němá s následující plyn
nou 1 nebo r (můta cum liguidáa) nečinívá slabiky polohou dlouhé:
teněbrae, Patróclus.“)

Krdíká je slabika, zajímá-li v sobě samohlásku Rrdíkou, za níž
nic nejde, co by ji položením dlouhou činilo: hómo.

Poznam. 1. Slabiku polohou dlouhou dobře jest lišiti u výslov
nosti od slabiky přirozeně dlouhé; samohl. ©v cogo zní jinak nežli
O V nÓx, ač ve verši obě slabiky steinou míru maíí.

2. V této mluvnici bývají označovány z pravidla toliko přirozeně
dlouhé slabiky; slabika, jejíž časomíra není označena, jest tudíž
krátká. U názvů mluvnických označena časomíra jen tehdy. kdy
slovo poprvé se naskýtá, v koncovkách ohýbacích ien ve vzorech.

S 7. Přízvuk. (accenfus). 1. Slova dvojslabičná mají přízvuk na
předposlední slabice: cása, Róma. 2. Slova trojslabičná a více
slabičná mají přízvuk na předposlední slabice (paenultima), je-li

1) Ve verši činívá němá s následující plynnou Z nebo 7 slabiku druhdy
i dlouhou: rubro — ——Poloha taková sluje pak positio debitis a slabika obojet
nou (syllaba anceps). Podobně bývají ve verši i jiné slabiky brzo krátké brzo
douhé (obojetné): illžus, ego, hže.



4 Částky řeči. Nomen substantivum. O rodě podstatných jmen.

dlouhá (ať přirozeně ať polohou): amůbam, indóctus; je-li však
předposlední slabika krátká, je V takových slovech přízvuk na sla
bice od konce třetí (antepaenultima) grátia, ténebrae.

„Poznam. 1. Příklonné částice aue, ve a ne vrhají přízvuk na
předcházející slabiku. bvf i krátkou: zmultágue,omniáve, tantáne.
Avšak přízvukuje se tu slabika od konce třetí, je-li dlouhá a pred
poslední krátká: měnsdgue, musůgue (avšak můsůgue).

2. Mějme se na pozoru. abychom slabiky krátké, má-li přízvuk,
nevyslovovali dlouze: légo, bíbo, lócus; srov. v češtině: vedu, vinu,
voda.

$ 8. Částky řeči.1.Nomensubstantivum© jméno| 5.Verbumsloveso.
podstatné. o. Adverbium příslovce.2.N.adiectivumjménopřídavné.| 7.Praepositiopředložka

3. N. numerále číslovka. 8. Coniinctio spojka.
4. Proónomen náměstka. 9, Interiectio citoslovce.

Jméno podstatné, přídavné, číslovka, náměstka a sloveso Se
ohýbá; ostatní části řeči jsou neohedny. Ohýbání podstatných
jmen, přídavných, číslovek a náměstek slove deklinací (děclinátio
skloňování); ohýbání slovesa slove konjugací (coniugátio časo
vání).

Nomen substantivum.

S 9. Nomen substantivum jest buďto:
1. n. abstráctum j. odtažité: senecfis kmetství, diligenfia pilnost,

nebo
2. n. concrétum j. srostité, a to
a) n. proprium j. vlastní: Caesar, Roma;
b) n. appellátivum j. obecné: senex kmet, arx tvrz, flos květina.
Mezi jmény obecnými jsou: 1. collécířva hromadná: civitás ob

čanstvo, eguifatus jezdectvo; 2. materiália látková: agua voda. au
rum zlato.

O rodě podstatných jmen,

8 10. Rod (genus) je trojí: mužský (g. masculinum), ženský
(g. fémininum), střední (g. neutrum).
- Určujíce rod podstatných jmen mějme pozor 1. na jejich význam
(rod přirozený); 2. na jejich zakončení (rod tvarový n. gramma
tický).

ae rodě dle zakončení n. grammatickém jednáno při každé deinaci.



O rodě podstatných jmen. 5

S 11. Rodová pravidla dle významu :
1. Mascuiina jsou jména bytostí mužských a národů, pak větrů,

řek a měsíců: Deus iiistus spravedlivý Bůh, poěta clůrus slavný
básník; Scythae saevi krutí Scythové; aguilo frigidus studený vítr
severní; Tiberis tumidus vzdutý Tiber; October pluvius pršlavý
říjen.

Poznam. Jména některých řek, iako Albula, Allia a jména řecká
Styx a Léthé jsou feminina.

2. Feminina jsou jména bytostí ženských, většinou jména stromů,
jakož i jména zemí, ostrovů a měst zakončená v us: virgo pulchra
krásná panna; fágus patula rozložitý buk; Aegyptus fécunda úrodný
Aegypt; 8hodus clára slavný Rhodus; Corinthus antigua staro
bylý Korinth.

Masculinum jest Ponfus, i.
Poznam. Jména zemí a měst, která se nekonší v us, spravuií Se

v rodě obyčejně koncovkou:
Argi, Orum m. Latium. i n. Carthágo, inis f
Thebae, drum f. Tarentum, i, nN. Tibur, is n.
Leuctra, orum n. Sulmo, onis m. Praeneste, is n.

S 12. Latina má též:
1. Commůnia (obourodá) označující týmž tvarem osobu mužskou

i ženskou: comes fidus věrný průvodčí, comes fida věrná průvod
kyně; důix praeclárus přeslavný vůdce, důx praeclára přeslavná
vůdkyně; sacerdos pius nábožný kněz, sacerdos pia nábožná
kněžka.

2, Móbilia(přechylná) mající zvláštní tvar pro pojmenování osoby
mužské i ženské: servus otrok, Serva otrokyně; magister učitel,
magistra učitelka; rex král, régina královna; victor vítěz, vicírix
vítězka.

3. Epicoena (pospolná) jsou některá jména zvířat: passer vrabec
(vždy masce.bez rozdílu rodu přirozeného), vulpěs liška (vždy fem.).
Má-li při pospolných slovech označiti se rod zvířete přirozený,
klade se k nim na označení rodu mužského más samec, na ozna
čení pak rodu ženského fémina samice: vulpěs más lišák, vulpés
femina liška.

Některá jména zvířat jsou mobilia: cervus jelen, cerva laň; ca
per kozel, capra koza; leo lev, leaena Ivice. Zřídka kdy bývá pro
fem. zvláštní slovo: faurus býk, vacca kráva; ariés beran, ovis
ovce.

Poznam. Podstatná bos hovězí dobytče a canis pes isou masce.,
míní-li se jimi zvíře nehledíc k rodu; míní-li se samice, isou ferm.



J Císlo, pád, deklinace.

S 13. Neutra jsou všecka slova nesklonná: G longum“) a dlouhé,
ultimum valé poslední s Bohem, hóc valdě to (slovo) valdě,

Číslo, pád, deklinace.

S 14.. Číslo (numerus) je dvojí: jednotné (n. singuldris) a
množné (n. plůrális).

Pádů (casus) rozeznává se v každém čísle šestero:
1. Nominčtivus na otázku kdo? co?
2. Genitivus na otázku čí? koho? čeho?
3. Dafivus na otázku komu? čemu?
4. Accůsátivus na otázku koho? co?
5. Vocativus pád volání.
6. Ablátivus na otázku kým? čím?
Nominativ a vokativ slovou pády přímými (cáasůs recti), ostatní

pak nepřímými (casus obligui).
$ (5. 1. Skloňování děje se tím způsobem, že ku kmeni připí

nají se různé přípony pádové: rána-m, ráná-rum (km. rána-).
Od přípon rozeznávati jest koncovky, t. j. jednu nebo více hlásek,

jimiž slovo vůbec se končí. Při kmenech samohláskou okončených
stává se mnohdy, že samohláska splývá s příponou pádovou tak,
že příponu od kmene nelze již odděliti a kmen z hotového tvaru
vybrati: ránae, ráňis; pak jest již patrna toliko koncovka: de, is.
U kmenů souhláskou okončených lze odděliti příponu od kmene
celým skloněním: rég-s (= réx), rég-is, rég-e, rég-um.

Avšak některé tvary nemají vůbec přípony pádové (jako nomi
nativy: rána, consul, nomen), nebo tvar původní se změnil (puer
místo pueros, dcer m. acris).

Jindy zase tvary jedněch kmenů bývají tvořeny obdobou dle
tvarů kmenů druhých; tak na př. dle civi-bus (km. civi- a příp. bus)
utvořeno rég-i-bus (km. rég-) a naopak zase utvořeno civem, civé
dle rég-em, rég-e.

2. Kmen nejzřetelněji poznává se z gen. plur., neboť v gen. pl. lze
nejsnáze příponu od kmene odděliti: ráná-rum, corvó-rum, frůcíu
um, dié-rum, cívi-um, reg-um.

3. Hláska, jíž kmenbývá okončen, slove kmenový znak; i roze
znáváme dle něho kmeny samohláskové a souhláskové, a to:

a) samohláskové v a— I. deklinace (km. rána-) |
» vo— IL » (km. corvo-, verbo-)

1) Přimýšlíme-li slovo littera (písmě), lze říci též a longa.



Prvá deklinace. 7

samohláskovévu—IV.— deklinace(km.frůctu-,cornu-)
» věe— V. » (km. dié-, ré-)

» Vi mí Ň (kn mari-, civi- )©) souhláskové ' km. rég-, nómin
S 16. Přehled koncovek.

Singularis,
I. HH. II. IV. V.Na us,er,um|— Konc.rozmanitáus,ů és

G. ae i is us či
D. ae 0 i ui, či
A. am um em (im); jako nom. um, ů em
V. a e, er, um | jako nom. US, U és
A. 0 e (i) u é

Pluralis.
I. JI. IN. IV. V.N.ael a|ésa(ia)|is ua| és

G. úrum órum um (ium) uum rumD.is is ibusibus(ubus)| ebusA.ds0Saés(is)a(ia)|usua| ésV.ael a|és a(ia)|s ua| ésA.is is ibusibus(ubus)| ébus.
Z přehledu toho vysvítá:
1. že všecka neufra jak sing. tak plur. mají tři pády stejné:

nom., akk. a vok.; tyto tři pády mají v plur. vždy koncovku a (da);
2. že vokativ rovná se nominativu; jenom při slovech na us

podle druhé deklinace končí se v sing. V €;
3. že v plur. ablativ rovná se dafivu.

S 17. Ku které z pěti deklinací podstatné jméno náleží, poznáme
Po genitivě jednočtu. Tento máv.prvnídekl.koncovku| ae:ránaenom.ránažába;vdruhé» "COrVÍ| »COrvushavran;

—jvfřeti is:régis»o réxkrál;večívrté» us:fructůs»| frůictusovoce;vpálé» i:diči»— diěsden.
Prvá deklinace.

Sklonění jmen kmene v a.

8 18. Všecka latinská slova deklinace této zakončena jsou
v nom. sing. hláskou a. Náležející sem jména věcí a zvířat jsou



8 Druhá deklinace,

vesměs feminina. Jména pak osob mužských aneivětší část řek;
pak Hadria moře jaderské jsou masculina ($ 11, 1).

Vzor: rána, ae žába; km. rárnua-.
SIngularis. Pluralis.N.rána© žábaránae© žáby

G. ranae žáby ranárum žab
D. ránae žábě ranis žabámA.ránamžábu ranás| žábyV.rana| žábo ranaežábyA.ráná| žŽabouranisžabami.

Poznam. Ablativem vyiadřován bývá netoliko český instrumen=
tál, nýbrž i český lokál; na př. in aguá ve vodě, in terrá na zemi.

S 19, I adjektiva končící se v a, ženský to rod adjektiv na us
a er, sklánějí se dle této deklinace: rána foeda ohyzdná žába, ráanae
foedae ohyzdné žáby a t. d. V. $57, 58.

$ 20. Poznamenání o jednotlivých pádech:
1. Slovo familia čeleď, domácnost má v gen. Sing. v některých

spojeních prastarou koncovku ds: pater familiás hospodář, inaler
familids hospodyně, patrés familiás efc.; avšak též: patrés fa
nuliae.

2. Slovo dea bohyně a filia dcera mají v dat. a abl. pluralis kon
covku abus, zejména ve spojení: dis deabusgue bohům a bohyním,
filis et filiabus synům a dcerám.

Poznam. Lokál a instrumentál měla latina původně také; než
pozbyla jich časem až na některé zbytky.

Zbytky latinského lokálu shledáváme u prvé deklinace ve tva
rech ode jmen měst utvořených, jako Rómae (z Róma-i) v Římě.
Lokály tyto shodly se tvarem svým úplně s genitivem sing.

Druhá deklinace.
Sklonění jmen kmene v 0,

S 21. Druhá deklinace zahrnuje v sobě jména končící se v nom.
sing. na us, er, um. Jména na er jsou všecka, jména na us z nej=
větší části masculina; jména na um jsou neutra.

Vzor pro masc. V us: corvus, i havran; km. corvo-;
pro neutra v um: verbum, i slovo; km. verbo-.

K $ 20. Zastaralé jsou a po různu u básníků se vyskytují tvary gen. sing.
v di, jako aurdř od aura vánek.

Rovněž básnická jest koncovka um m. drum při slovech s -cola a -gena slo
žených: caelicolum, terrigenum; nom., caelicola nebešťan, terrigena zeměrodec.
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Singularis. Pluralis.
N. corvus verbum N. corvě verba
G. corvž verb? G. corvórum verbórum
D: corvo verbo D. corvis verbis
A. corvum verbum ' A. corvos verba
V. corve verbum V. corvi verba
A. corvo verbo A. corvis verbis.

Poznam. Kmenový znak o ztemňuie se v koncovkách os a om
V U: COrvus, corvum, verbum.

$ 22, Jména v er nemají v nom. sg. koncovky us a ve vok. sg.
koncovky €; jinak skloňují se zcela tak, jako jména v us.

e před r jest buď kmenové a zachovává se pak v gen. a v ostat
ních pádech, anebo jest za příčinou snadnější výslovnosti do nom.
sg. vsuto a schází pak v gen. a V ostatních pádech.

Vzor pro podst. skmenovým e: půer, pueri hoch; km. puero-;
pro podst. se vsutým e: liber, libri kniha; km. libro-.

Singularis. Pluralis.
N. puer liber N. puerž libri
G. pueri librě G. puetoOruj libroru
D. puero libro D. pueris libris
A. puerum libru A. pueros libros
V. puer liber V. puerž libri
A. pueró libro A. pueris libris.

8 23. Jako puer sklání se též podst. vír, viri muž a přídavné
satur (a, um) sytý.

S 24. Všecka adjektiva končící se v us, a, um nebo v er, a, um
skiánějí se v mužském a středním rodě dle této deklice: puer bo
nus dobrý hoch, populus liber svobodný národ, verbum důrum
tvrdé slovo. V. $ 57, 58.

S 25. Kmenové e zachovávají před r tato substantiva a adjek
tva: puer,vesper,Socer,gener,|© armiger,signifer,

miser, liber, asper, tener, frůugifer.
miser, misera, miserum bídný
ber, libera, liberum svobodný
asper, aspera, asperum drsný
tener, tenera, tenerum něžný
frůgifer, era, erum úrodný.“)

vesper, vesperi večer
socer, soceri tchán
gener, generi zeť
armiger, armigeri zbroinoš
szgnifer, signiferi korouhevník.

I) Adjektiva složená s fero a gero (nesu) vyskytují se nejvíce u básníků, na.
př. Ianiger, era, erum vlnonosný.
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Dexter pravý (t. ne levý) má obojí tvar: dextera i dextra, dex
terum 1 dextrum.

S 26. Poznamenání o jednotlivých pádech:
1. Ve vok. sing. mají jména vlastní slabikami čus, dius, élus za

končená z: Vergili,“idi, Pompěi; podob. filius syn fili; meus můj
mě: mi fili! synu můj! (ale mea filia! má dcero!)

2. Deus bůh má ve Vok. Sing. zase deus! bože! V pluř. sklání se
deus pravidelně: dei, deórum efc.; než vedle dei, deis častěji
di, dis.

3. V genit. sing. jmen vlastních slabikami ius, dius, éius zakon
čených, jakož i jmen středních v um se končících vyskýtá se
vedle if také zhusta ř: Vergilius, Vergili; Gaius, Gai; Pompeius,
Pompěi; imperium rozkaz, imperi.

Poznam. 1. Genif. plur. končí se v um (z im) místo v rum z pra
vidla u jmen označujících druhy peněz a míru: numimus peníz,
nummum; séstertius, sésteriium; modius měřice, modium; talen
tum hřivna, falentum; mimo to velmi zhusta a) u podstatných deus
bůh, liberi děti: deum, liberum; b) u jmen úředních s podstatným
vir složených: friumvir trojpán, decemvir desítipán: triumvirum,
decemvirum.)

2. Zbytky lokálu druhé deklinace jsou tvary ode jmen měst utvo
řené: Corinthi (z Corintho-i) v Korintě, Tarenti v Tarentě: vak
humi na zemi, domi ($ 43), vesperi ($ 50). Také tyto lokály rov
nají se tvarem svým genitivu sing. (srv. 8 20, P.).

8 27. Rod dle zakončení (grammatický) v. $ 21.
Ze slov na us je femininum hiůimuszemě; neutrum je vulgus lid.hůmusčridavypráhlázemě© | vulgusinfidumnevěrnýlid.

Třetí deklinace.

Sklonění jmen kmenů souhláskových a kmene v i.

8 28. Nominativ sing. třetí deklinace může býti okončen hlás
kami rozličnými, geniliv pak vždy končí se V is.

Slova, která v nom. a v gen. mají počet slabik stejný, nazývají
se sfejnoslabičná (parisvllaba): nom. nůběs gen. nůbis mračno;
slova, která v gen. mají slabik více než v nom., slovou nesfejno
slabičná (imparisyllaba): nom. comes gen. comitis průvodčí.

Substantiva této deklinace jsou dílem rodu mužskélhio, dílem
rodu ženského, dílem rodu středního.

1) ej u jmen národů, zvláště v mluvě básnické: Henetum, Argivum (Argivom)
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S 29. Co do kmene rozpadají se substantiva třetí deklinace ve
dvě skupiny, t.j. ve jména kmenů souhláskových a ve jména
kmene v i.

a) Kmeny souhláskové mají v abl. sg. e, v gen. pl. um, v nom.
a 2kk. pl. středn. rodu a.

b) Kmeny v Zmají v abl. sg. 1, v gen. pl. ium, v nom. a akk. pl.
středn. rodu ia, v ostatních pádech pak tytéž koncovky jako kmeny
souhláskové.

Mnohé kmeny v ř mají sklonění Smíšené t. j. mají i v ablativu
sg. € a V nom. (akk.) pl. středn. rodu a dle kmenů souhláskových
a toliko v gen. pl. ium dle kmenův Z.

Mimo to mají kmeny v ž v akk. sg. někdy im a v akk. pl. někdy
is (S 34, 4 a P. 1, 2).

a) Sklonění kmenů souhláskových (e, um, a).

S 30. Vzor pro masc.: réx, régis král; km. rég-;
pro neutra: nómen, noóminisjméno; km. nome(i)n-.

Singularis.
N. rex (= régs)| nomen
G. regis nominis
D. regi nomin?
A. regem nomen
V. rex nomen
A. rege nomine

Pluralis.

N. rěgés nomina
G. régum nominemn
D. regibus nominibus
A. rěgés nomina
V. reges nomina
A. regibus noininidus,

Znak krnenový vysvítá nejčastěji z gen. sg.; dle něho rozezná
váme souhláskové kmeny hrdelné (v c £), zubné (v t d), retné
(v pb), plynné (v Imnr) a sykavé (v s).

Přípony pádové připínají se ku kmeni, jak se jeví v gen. Sg.
důx, duc-is vůdce
lex, lég-is f. zákon
miles, milit-is vojín
pěs, ped-is m. noha
princeps, princip-is kníže
consul, cotnsui-is Kkonsul
Jiems, hiem-is f. zima
homo, homin-is člověk
sermo, sermon-is m. řeč
carmen, carmin-is n. báseň
prsSer, passer-is vrabec
fůr. fiir-is zloděj

SOror, SOroOr-issestra
cadáver, cadáver-is n. mrtvola
věr, věr-is n. jaro
fulgur, fulgur-is n. blesk
más, mar-is samec

(mas-is)
moS, mór-is m. mrav

(mós-is)
honor n. honos, honor-is m. čest

(honos-is)
tempus, tempor-is n. čas

(tempos-is)
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genus, gener-is n. rod is, iir-is n. právo
(genes-is) (iis-is)

robur, robor-is n. síla pulvis, pulver-is m. prach
(robos-is) (pulvis-is)

můs, miir-is m. myš vás, vás-is n. nádoba.
(můs-is)

„ Poznam. 1. Nom. sing. kmenů okončených v souhlásku němou
(cg, td, pb) tvoří se příponou S (nom. sigmatický); u kmenů plyn
ných a sykavých rovná se nom. sg. kmeni. vviímaje jediné hiem-s
a sanguis, inis krev = sanguin-S (km. saňiguin-); rovněž neutra
mají nom. (= acc.) rovný kmeni.

2. Nominativná přípona s splývá se znakem hrdelným v x: důx,
lex, kdežto znak zubný před ní se vysouvá: miles = milet-S, pěs =
pěd-Ss.

3. Znak n odsouvá se v nom. sg. jmen okončených v ©: homóín),
sermo(n).

4. Znak s trvá v nom. sg. z pravidla nezměněn: mos, tempus,
pulvís; o ztemňuje se před ním u imen střed. rodu v u: tempus,
genus místo fempos, genos.

V ostatních pádech však přechází s mezi dvěma samohláskami
V r: móris, temporis, pulveris,) vyima iediné vásis. Toto r vniká
pak někdy i do nom. sg.: srv. honor*) a honěs, robur a tempus.

5. Kmenová samohl. bývá ve sklonění proti nom. se. leckdy
krátká: důx ducis, pěs pedis, můs maris a i.; avšak réx réegis,lex
legis, fur fůuris a ij.

Pamatui mimo to: abiés abiétis jedle, ariés ariéětisberan, paries
Dariětis stěna.

6. V poslední slabice kmenové hlásky často se střídají: miles
militis, homo hominis, Anió Aniénis (řeka), nomen něminis, genus
generis, pulvis pulveris.

b) Sklonění kmenů v %.

S 31. i, ium, ia mají toliko neutra v e, al, ar.
Vzor: mare, maris moře; km. mari-.

Sing. Plur.
N. mare maria
G. maris marium Zrovna tak sklánějí se:
D. mari maribus animal, člis živočich; km. animáli
A. mare maria calcar, dris ostruha; km. calcári
V. mare maria hastile, is oštěp; km. hasfili- atd.
A. marž maribus

1) rhotacismus; při tom se před r zatemňuje + v e: pulveris m. pulvists.
2) m. Žonor, ježto samohl. před koncovým r se zkracuje (vyjímaje slova

iednoslabičná).
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Poznam. Znak kmenovýi přešel v nom. sg. v e (mare) neb odpadl
tanimal, calcar“).

S 32. Ostatní kmeny v i mají sklonění smíšené (e, ium, a).
Vzor: cívis, civis občan; km. cCivi-.

Sing. Plur.
N. civis N. civés
G. civis G. civium
D. civi D. civibus
A. civem A. cívés
V. civis V. civés
A. cive A. civibus.

Podle tohoto vzoru sklánějí se:
a) stejnoslabičná v čs a is;
b) substantiva, která mají před genitivnou konc. is dvě nebo

vice souhlásek.
niůběs, is f. mrak urbs, urbis f. město
cláděs, is f. porážka mons, monfis m. hora
avis, is f. pták ars, artis f. umění
piscis, is m. ryba arx, arcis f. hrad
imber, bris m. déšť nox, noctis f. noc
linter, tris f. člun os, ossis n. kost (o0ssa, ossium).

Poznam. I. V nom. steinoslabičných na és objevuje se é místo i.
2. Ku kmenům souhl. náležejí jednoslabičná neutra: lac lact-is

mléko, cor cord-is srdce, mel mell-is med; nevvytvořujívšak plu
ralu vyima tvary corda, mella (básn.).

$ 33. Všecka adjektiva, jež se nekončí v us, a, um nebo v er,
a, um, sklánějí se dle třetí deklinace. V. S 60, 61, 62.

S 34. Poznamenání o jednotlivých pádech:
1. Gen. pl. vytvořují v ium, ač mají před gen. konc. is toliko

jednu souhlásku.
faucés (plur.) hltan, průsmyk
tis, litis pře

2. Gen. pl. vytvořují V um, ač jsou parisyllaba v €s a is:
-| séděs, is sídlo

canis, is pes; iuvenis, is jinoch
3. Gen. pl. vytvořují v um, ač mají před gen. konc, is dvě sou

hlásky:
paírum, mátrum, frůtrum, ča-| pater, (ris otec; měter, tris

stěji parentum matka; fráter, tris bratr; pa
reníes, um rodiče.

1) Samohl. zkrácena před koncovým Z a r (srv. pozn. p. č. na str. předešlé)"

faucium, litium

sédum, canum, iuvenum
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Poznam. Paréns, ntis jest vlastně tvar participálný: koncovku
um obdržel, když nabyl významu substantivného; vedle toho i méně
zhusta parentium (srv. 8 64).

4. V akk. sing. mají im místo em, v abl. sing.i místo e některá
stejnoslabičná v is, a to:

a) jména měsí a řek, jako:
Neápolim, Tiberim Nedapolis, is (město), Tiberis, is
Neapoli, Tiberi (řeka)b)febrim,puppim,turrim,si-| febris,ishorečka;puppiszáď

tim a secůrim; (lodi); furris, is věž; sitis, is
febri, puppi eíc. žízeň; secůris, is sekyra.

Poznam. 1. Též návis loď, ignis oheň mají v abl. sing. ž vedle e:
návi v. náve atd. (vždy ferro ignigue mečem a ohněm).

2. V akk. plur. mívají is vedle 65smasculina a feminina, jež gen.
plur. v um vytvořují: cCivis,artis; omřňis,průdeníis.

3. Zbytky lokálu třetí deklinace isou některé tvary ode jmen
měst utvořené, jako Carthágin-i v Karthagině, Tibur-i v Tiburu;
pak růr-i na venkově (od růs, úris). Když koncové i přešlo v e
(srv. S 31, P.), shodly se lokály třetí deklinace s ablativem sinc.;
tvary v e staly se u jmen měst obvyklými: Carthágine v Kartha
gině, Babylone v Babyloně.

S 35, Pamatuj: Senex stařec, senis etc.; v plur. seněs, senum,
senibus.

Supelléx f. nábytek, supellectilis etc.; abl. supelléctile i Supel
lectili.

ler n. cesta, itineris etc.; v plur. ifinera, itinerum etc.
Nix f. sníh, nivis; v plur. nivés, nivium etc.
Caro f. maso, carnis etc.; v plur. carněs, carnium etc.
Vis f. síla, vim, ví; v plur. Věrés, virium, víribus.
Sůs svině, suis, sůbus; grůs f. jeřáb, gruis.)
luppiter, lovis, lovi, lovem, love.
Bos m. býk, f. kráva, Dovis etc.; v plur. bověs, boum, bobus u.

bůbus.
S 36. Rod podstatných jmen třetí deklinace poznáme po zakon

čení nominativu Silg£.

1. Masculina jsou:

1. slova v 8 /0nis, inis),Cs or (Oris),er (eris, ris) ais (eris), jako:sermo(onis)latinuslatinskářeč| flos(Oris)pulcherkrásnákvě
turbo (inis) saevus krutý vichť tina

1) sůis, grůis, ježto samohláska před jinou samohl. se zkracuje (vocális ante
vocůlem corripitur).
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ralor (Oris) insolitus neobyčejné
teplo

passer (eris) lascivus čtvera
čivý vrabec

imber (bris) magnus veliký hiák
pulvis (eris) hůmidus vlhký

prach.

2. Sanguis a jednosl. as, sál, sol.

sanguis (inis) ter černá krev
as (assis) Romůnus řím. as

(peníz)

| sál (salis) necessárius potřebná
sůlsól© (sólis)
slunce.

*»

splérdidus| zářící
S 37. Výjimky. 1. Na 0 jsou feminina slova v dó, g0, i6, rovněž

caro. Avšak'másculina: Ordo, půgio, Scipio, septentriones.consuetůdo© (inis)mala— zlá
zvyklost

imago (inis) pulchra krásný
obraz

Orátio (onis) longa dlouhá řeč
caro (carnis) ferinu zvěřina (VÍ.

zvěří maso)

órdo (inis) certus jistý pořádek
půgio (Onis) acůtus ostrá dýka
scipio (Onis) eburneus berla ze

slonoviny
septentriones (plur.“) gelidi le

dový sever.

2. V er jsou neutra: iter, verber, cadůáver, iiber, papůver. Fem.
je linfer.
iter (itineris) angustum úzká

cesta
verbera mulía mnoho bití
cadůver (eris) cruentum krvavá

mrtvola

8 38

úbera (bás.) výmě
papůaver (eris) mátirum zralý

mák
linter (tris) parva malý člun.

I. Feminina jsou:

© L slova v s (dfis), aus (audis), ús (útis, dis), es (etis) a jiná
jednotlivá mající v genit. fis nebo dis s předcházející samohl.:

aetás (dtis) himána lidský věk
laus (laudis) merita zasloužená

chvála
saliis (iitis) půblica obecná spása
palůs (údis) magna velká bažina
seges (etis) mětůra zralé osení
pecus (udis) stolida hloupé do

bytče

guiés (guiétis) nocturna noční
klid

mercés (édis) magna velká mzda
compeděs (edum) lerreae že

lezná pouta
lis (litis) inigua nespravedlivý

Spor
dos (doótis) paterna otcovské

věno.

1) vl. septem trrones sedmero volů (na vyšlapování obilí); souhvězdí na sever
ním nebi, medvědice větší nebo vůz.
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2. slova vx:
pax (půcis) honesta čestný mír | arx (arcis) alfa vysoká tvrz

3. slova v s s předcházející souhláskou:géns*)(gentis)bellicosaboiovný| urbs(urbis)tótaceléměsťonárod hiems| (hiemis)asperaKrutá
ars (artis) Orátoria řečnické zima.

umění |
4. stejnoslabičná v 86sa is:faměs(is)molestaobtížnýhlad| avis(is)ráravzácnýptáknůběs(is)obsciůratemnémračno| návis(is)onerárianákladníloď.
5. arbor, vis a skoro jen básn. fellůs:arbor(oris)altavysokýstrom| tellůs(ůris)iiniversaveškera

vis ($ 35.) mágna veliká síla země.

S 39.Výjimky;Masculina isou 1. slova v es gen. ifis, jako: caespes,
caespitisT mimo to lapis, pariés a pěs.

paries (etis) dealbátus obílená
stěna

pěs (pedis) firmus pevná noha.
2. grex, gregis a slova V eX gen. icis, jako: codex, veríex.grex(gregis)| opimustučné| vertex(icis)magnusvelkázáto
stádo čina.

codex (icis) falsus nepravá kniha
3. dens, fons, móns, pons.děns(dentis)aciůtusostrýzub| móns(montis)altusvysokáhorafons(fontis)frigidusstudený| pons(pontis)subliciuskolový
pramen most.
Poznam.Oriéns východ. occiděns západ, torréns bvstřina isou

původně participia a masculina, ježto při nich doplniti dlužno subst.
sol a flůvius: sol oriéns, sol occidens, torréns flůvius. — Continéns
pevnina je fem. roz. terra: in continenti (terra) na pevnině.

4. ze steinoslabičných v is jsou masculina: collis, inénsis, orbis
Rvšecka v cis, guis, nis.

caespes (itis) vivus čerstvý drn
lapis (idis) diůirus tvrdý kámen

collis altus vysoký pahorek amnis látus široký veletok
měnsis lanudrius měsíc leden finis končina, meze: finés láti,

Zniversus orbis terrárum veške- angusti široké, úzké meze
ren okruh (obor) zemský (územní)Discismarinusmořskárybapánis| cofididnus© každodenníviguisaciitusostrýnehet(dráp)| |chléb,—
1) Před »s jsou samohlásky dlouhé: gěns, ale gěnt:s.
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Poznam. Anndlis letopis a nátális narozeniny jsou masculina, po
něvadž při nich doplniti dlužno
diés nálalis.

S 40.

subst. liber a dies: liber annális,

ll. Neutra jsou:

1. slova v men (minis), us (oris, eris), ur (oris, uris) a jednosl.
v s (úris), jako:
gmen (minis) primum přední

vojflimen(minis)lůltum| Široká
řeka

corpus (oris) hiůimánum lidské
tělo

minus (eris) divinum božský
dar

ebur (oris) candidum bílá slo
novina

fulgur (uris)
blesk

ius (iuris) Sacrátum posvátné
právo.

lůcidum světlý

2. slova v e, al (dlis),ar (Gris), jako:
mare (maris) imměnsum ne

smírné moře
calcar (dris) aureum zlatá o

struha .
3. jednotlivě aeguor, marmor,

aes, cor, mel,
lac, vás, věr,
os a 085.

aeguor (oris bás.) placidum
klidné moře

marmor (oris) Parium parský
mramor

caput (capitis) himánum lidská
hlava

aes (aeris) Corinthium korinth
ská měď

cor (cordis) hůimáanum lidské
srdce

tribůnal (alis) régium Soudní
stolice královská.

caput, pak jednoslabičná

mel (mellis) flavim žlutý medlac(laciis)concrétum| ssedlé
mléko

vas (vásis) argenteum stříbrná
nádoba

vér (věris) iůúcundum příjemné
jaro

os (ossis) album bílá kost

os (Oris) formósum sličná ústa.

S 4. Výjimka) Masculina jsou jména zvířat: lepus, můs, turtur,| p 055vulíur:
slepus (oris) timidus bojácný

zajíc

můs (miiris) pc*vus malá myš |
Kořínek, Latinská mluvnice I. 8. vyd.

furtur (uris) raucus chraplavá
hrdlička

vulíur (uris) animósus srdnatý
Sup.

2
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Čtvrtá deklinace,
Sklonění jmen kmene v u.

S 42. Podstatná jména čtvrté deklinace zakončena jsou v nom.
sg. v us nebo v U. Jména v us jsou masculina a feminina, jména
V U jsou neutra.

Vzor pro masce. V US: Currus, is vůz; km. curru-;
pro neutra V ů: cornů, s roh; km. Cornu-.

Singul. Pluralis.

N. currus cornů | Ncurrůs cornua
G. currůs cornůs G. curruum cornuum
D. curruž cornů D. curribus cornibus
A. currum cornů A. curriůis cornua
V. currus cornůl V. currůs cornua
A. currů cornůž A. curribus cornibus

S 43. Poznamenání o jednotlivých pádech:
Slovo domus, ús dům má v abl. sing. domó, v akk. plur. domos").

Starý lokál domi (S 26, P. 2) = doma, domum často = domů, domó
též —z domu.

Domi militiaegue n. domií belligue v míru i ve válce.

Poznam. 1. V daltivě a ablativě plur. mají ubus m. ibus jména artůs,
uum.klouby., údy a tribus, ús tribus*): artubus, tribubus; mimo to
některá dvojslabičná v cus: arcubus, lacubus; nom. arcus oblouk.
lacus jezero.

2. V dat. sing. bývá druhdy ů m. už i u jmen v us: magistrátů m.
magistrátui.

3. Jména stromů jako ficus fik, laurus vavřín sklánějí se dle
2. dekl., mají však i druhotvary v us a ů dle 4. dekl. — Pinus sosna
má v abl. jen pinů.

S 44. Feminina jsou:
idůs, tribus, porticus,
acus, manus a domus.idůslanučriaelednovéidus| acusacůtašpičatájehla

(13. leden) manus dexíra pravá ruka
tribus urbdna městská tribus | domus paterna otcovský dům.
porticus opáca stinné sloupení

1) genit. plur. domorum m. domuum je bás.
2) oddělení národu římského.
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Pátá deklinace.
Sklonění jmen kmene v 8,

S 45. Podstatná jména páté deklinace končí se v nom. v és a
jsou rodu ženského. Toliko dies den a meridiés poledne jsou řodu
mužského.

Dies jest v sing. také rodu ženského, znamená-li den určitý,
lhůtu, rok položený: dié certá, dičěconstitůtá. V plur. jest diés vždy
masc.

Vzory: dies, či den; rés, rei věc; km. dié-, rě-.

Singularis. Pluralis.
N. diés rés N. diés TéS
G. diéi Tel G. diérum rérum
D. diéř rel D. diébus rébus
A. diem rem A. diés - TéS
V. diés rés V. dies rés
A. die ré A. diébus rebus

S 46. Poznamenání o jednotlivých pádech:

1. Gen. a dat. sing. má dlouhé €, jde-li před e samohláska: diét;
krátké e, jde-li před ním souhláska: fidés věrnost fidei, rés věc ret,
Spěs naděje spěl.

2. Jen diés a rés sklánějí se všemi pády i v pluralu. Z ostatních
slov jenom některá vytvořují v plur. nom., akk. a vok., tudíž toliko
tvary V éS: spěs, aciés ostrost, šik; jiných užívá se jen v sing.

Poznam. 1. Některých jmen abstraktních první dekl. naskýÝtaijíse
též druhotvary dle dekl. pářé. Tak vedle luxuria zhýfřilost i luxu
ries, em, é. . .

Plébs, is lid obecný, ale též plebés, plebei.

2. Místo eř naskytá se někdy v gen. a dat. sg. € nebo č: fidě n.
fidi, plébi zvl. ve spojení tribůnus plébi, piebi scifum usnesení lidu.

Nepravidelná deklinace.
Substantiva indeclinabilia (nesklonná).

8 47. Taková jsou: fás právo, nefás bezbožnost“), instar vl. po
doba, způsob: instar montis na způsob hory, jako hora.

Poznam. Rov. pondo vl. abl. znamenající váhou: coróna librani
pondo koruna vážící libru, tria pondo auri tři libry zlata. Mane ráno.

1)fGsest—iestdovolene| <a?cs*jestnospravedlivo,hřích'ect,
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jitro jest nom., akk. aabl.: cidrum máůnejasné ráno, ad ipsum máne
k samému ránu, a primo máne od prvního rána, multo můne časně
Z rána.

Defectiva casibus,
jimž nedostává se některých pádův.

S 48. 1. Slova s jedním toliko pádem: ostentui esse býti na ukázku
(na př. Jugurthae scelerum zločinů Jugurthových); věnum dare na
prodej dáti; sponte (med, tud, sud) dobrovolně, sám od sebe; iussů
patris k rozkazu otcovu; a tak přemnohá slovesná jména čtvrté
dekl. spojena jsouce s nějakým genitivem anebo s náměstkou adiek
tivnou: iniussů imperátoris bez rozkazu náčelníkova, mimo rozkaz
náčelníkův, mandátů meo z mého nařízení, rogátů fuo k tvé prosbě;
rov. nátiůimůior starší, nátů minor mladší, natů grandis, maximus,
minimus.

2. Se dvěma pády: fors*) náhoda, forte náhodou; forás ven, foris
venku. Jakožto vlastní jméno skloňuje se Fors všemi pády.

3. Se třemi pády: (ops) pomoc, opis, opem, ope*); plur. Opé$s
jmění (moc) všemi pády: opěs, opum, opibus; (vix) proměna: vicis,
vicem, vice; vis v. $ 35.

4. Se čtyřmi pády: (dicio) poddanost, dicionis, i, em, e*); im
petus útok, impetůs, um, i; plur. impetiis (nom. a akk.), jinak in
Cursio, Onis.

Defectiva numero,
jimž nedostává se jednoho z obou čísel.

S 49, 1. Singularia tantum. Sem náležejí zvláště jména vlastní,
odtažitá (abstracta), látková (materialia) a hromadná (collectiva,
v. 8 9.): Caesar, iůstitia spravedlnost, aurum zlato, peciinia peníze,
aes aliénum dluhy“), iuventiůis mládež. o

Rov. caelum*) nebe, nebesa, indolés, is vlohy, supelléx, léctilis
náčiní, vestis, is šat a i.

2. Pluralia tantum. Nejobyčejnější pomnožná jsou:

1) uť fors tuleriť jak náhoda s sebou přinese.
2) opem (aliguid opis) ferre alicu? pomoci poskytnouti někomu; omnz ope

čniti vší mocí se vynasnažiti.
3) regionem dicionis suae facere, im dicionem suam redigere krajinu v pod

danost svou uvésti (= sobě podmaniti), sub dicione esse v poddanosti (pod pan
stvím) býti.

4) můgna pecůnia mnoho peněz, můgnum aes aličnum mnoho dluhův.
5) plur. cael? drum bás. a pozd.



«angustiae,dru prů
smyk

deliciae rozkoš
divitiae bohatství

gemini,
dvojčata

fides, tum struny, va
ryto

CerviceS, um vaz
frůges, um plody
můiores, um. před

kové
jnánes, ium duše ze

mřelých

órum liberi děti
posteri potomci

Neprav:délná deklinace.

indůtiae příměří
inimicitiae nepřátel

ství
insidiae úklady, zá

loha

arňma,
zbroj

optimates, ium vel
možové

penates, tum domá
cí bůžkové, skřít
kové

preces, cum prosba
(prece)

fasti kalendář
Orum., spolia kořist

minae hrozba
nůptiae svatba
tenebrae tma.

castra tábor

proceres, um. šlech
ta, panstvo

moenia, tum hradby

viscera, um útroby.

3. Některá slova mají v plur. jiný význam než v sing., jako:
agua voda, aguae vody, teplice,

koupele
copia dostatek, copiae zástupy
fortůna štěstí, fortůnae statky
diftera písmě, lifferae dopis, vědy
auxillum pomoc, auxilia pomoc

ná vojskacomifium| sněmoviště,comifia

impedimentum překážka, impe
dimenta zavazadla

rostrum zobák, róstra řečniště
aedes, is chrám, aeděs, ium dům
Carcer, eris, vězení, carcerés 0

hrada
finis konec, hranice, finěs území
pars díl, parfés strana, úkol.

sněm, hromada liduPoznarVětšíčást| slovtěchtomávplur.takétýžvýznam,
iterý v sine.: lifterae písmena, impedimenta překážky, aedés, tum
chrámy.

Heteroclita (různosklonná).

$ 50, Heteroclita“) jsou taková jména, která dle rozličných dekli
„mací se sklánějí. Mimo uvedená již jména: domus, ficus a pod.
(Š 43, P. 3.), luxuria, plébs (8 46, P. 1.) pamatujme: vesper, eri
večer, ad, sub vesperum, vesperi (lok.), primo vespere; reguies
odpočinek, reguiétem, reguiéte i reguiem, reguié; vas, vásis nádoba,
plur. vasa, vasorum, vdsis etc.; iigerum, £ jitro, pl. iigera, iůgerum,
Jugeribus.

1) sing. heterocliton.
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Heterogenea (různorodá).

$ 51,1. Heterogenea“) slovou jména lišící se v plur. rodem od
rodu v sing. při téže deklinaci. Taková jsou:
iocus žert, pl. ioca, orum
locus místo; pl. obyč. loca místa

na zemi, krajiny; avšak jen
| loci místa v knihách

tartarus peklo, pl. fartara (bás.)
fréenum uzda, pl. fréni, akk.

frenos.*)

2. Heterogenea a spolu i hetferoclita jsou:
balneum, i lázeň, pl. obyč. bal

neae, drum
epulum, © kvas slavnostní, pl.

epulae, drum hostina.

3. Pamatuji mimo to ťato jména významem svým rozdílná:
populus, i m. národ
lepus, oris m. zajíc

populus, i f. topol
lepos n. lepor, Oris m. lepostpecus,orisn.dobytek,zvl.brav| pecus,udisf.dobytče,zvl.ovce

decus, oris n. okrasa, čest decor, Oris m. slušnost.

Sklánění řeckých jmen.
S 52, 1. Z řeckých slov appellativa na neivětším díle vzala na

sebe tvar latinský a způsobem latinským se sklánějí: epistula, poěta,
dialectus, theatrum. "Takzvláště jména umění: můsica (též můsica,
orum), rhětorica, physica (též physica, Orum) atd.

2. Jiná slova řecká, zvláště pak jména vlastní, zachovávají, a to
nejvíce v mluvě básnické, v některých pádech koncovku řeckou
anebo mají vedle lat. tvaru i tvar řecký: řHelené,gen. éS, akk. en
vedle Helena, ae, am; Philoctétes vedle Philoctéta; Chalcis, gen.
idos, akk. ida vedle Chalcis, idis, idem atd.

4. Přízvuk řídí se vždy pravidly o přízvuku latinském ($ 7):
Miltiades, Périclés, philosóphia, tec. MůAtaďno, IeoixAns, pikocopia.

S 53. Rod slov řeckých zůstává v latině týž, jaký byl v řečtině:
comětěs (ae) dirus děsná vlasa

tice
tripůs (odis) aureus zlatá

nožka
dialectus (i) dórica dorské ná

řečí
diphthongus (i) longa dlouhá

dvojhláska

J) sing. heterogenes.
2)fréna jest básn.

paragraphus (i) altera druhý
paragraf

periodus (i) artificiosa umělé
obvětí

pelagus (i)
vzduté moře

poéma (atis) latinum latinská
báseň.

tumidum| (bás.)
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První deklinace.

S 54, Spadající sem jména řecká rodu ženského zakončena jsou
v nom. samohláskou €; řecká pak jména rodu mužského sem nále
žející končí se v slabiku ds neboés,

Singularis.N.Niobě© NiobaAeneasAeneasAnchisesAnchisesG.NioběsNiobyAeněaeAenee(y)| AnchisaeAnchisaD.NiobaeNioběAenéaeAeneovi| AnchisaeAnchisovi
A. Nioběn Niobu Aeněam(an) Aeneu Anchisén AnchisaV.Niobě© NioboAeněůAeneoAnchisé| AnchiseA.Niobě© Niobou| AenéďAeneouAnchisé| Anchisem.

V plur. sklánějí se taková slova zcela dle rána (8 18); toliko
jména kmenová (gentilia) a pak jména rodová (patronymica) v děs
mají, zvlášť u básníků, v gen. plur. též im m. arum: Črotoniátůum,
Dardanidům (srv. Koorwviarěv, Sdaodavdeév); nom. CČrotonidtes
Krotoňan, Dardaniděs Dardanovec (potomek Dardanův).

Druhá deklinace.

S 55, 1. Nom. sing. v 0S, on (řec. 09, ov ); akk. sing. v on (řec.
ov): Dělos, Pylos, Ilion (lios); Dělon, Pylon, Ilion.

2. Orpheus, vok. Orpheu (2slab.), Orphei, Orpheo, Orpheum
(3slab.). Rov. Promětheus, Týdeus, Pirae-eus“) a j. v eus (řec. sÚs).
Avšak Tyndare-us, i ( Tvvdůvems).

3. Nom. plur. v oe (řec. «): caněphoroe, hémerodromoe; Sing.
canephoros nosička koše, hémerodďdromosběhoun.

4. Gen. plur. v on (řec. ov) m. črum při názvech knih: (liber)
bůcolicon, nom. bůcolica (roz. carmina) zpěvy pastýřské; (libri)
georgicon, nom. georgica zpěvy rolnické; (liber) epodón, nom.
epodos, i přípěvek.

Třetí deklinace.

S 56. Mnohá vlastní jména sklánějící se v řečtině dle dekl. prvni,
sklánějí se v latině dle dekl. třetí: Aristiděs. is, Xerxés, is. Mimo
to jest vytknouti

V Singularu:
1. Nom. Jména mužů v on odsouvají n: Plato, Solo. Avšak:

Bion, Conontů
1 též Přrae-us, 4.
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2. Gen. a) v os: Pallados, nom. Pallas;
b) v ds při žens. jménech v ©: Sapphůs, nom. Sapphó

(v ostat. pádech 0);
c) ž vedle is mívají vl. jm. stejnosl. v és: Neocli, nom.

Neoclěs.

3. Akk. a) v a vedle em, zvl. při jménech místních: Hectora,

UODBA

b)

Marathona, Salamina; nom. Hector, Marathón, Sala
mis. Vždy dera, aethera; nom. dér vzduch, aethér
nadvzduší;
én vedle em mají steinoslab. jména osob zakončená
v nom. slabikou és: Socratén, Xerxén; nom. Sócratěs,
Xerxés;

c) in vedle ir. mají stejnoslab. v is: poěsin, Zeuxin;
nom. poésis, Zeuxis. Končící se v vysmají vn: Halvn
nom. Halys (jm. řeky).

Vok. a) řecké tvary Vokalivu mívají slova v ús (gen. anfis),

Adl.

Gen.

. Dat.
„ Abl.

„ Akk.

is, VS,eus: Atlá, Amarylli, Coty, Orpheu;
b) e mívají vlastní jm. stejnoslab. v es: Achille, Pericle,

„ Nom.

|

Socrate vedle Achillés atd.
v Z při stejnoslab. v is; poési.

v pluralu:

masce. v -es: Thráces arant; neutr. v é: frigida
Tempě").
v on při názvech knih: (libri) Metamorphoseon, nom.
Metamorphoósis proměna.

V Žs mají neutra v ma: poématis, nom. poéma báseň.

v as vedle es: héróas, Aethiopas, nom. héros hrdina,
Aethiops.

Nomen adiectivum.

Adjektiva druhé deklinace.
S. 57. Adjektiva II. deklinace sklánějí se v rodě žens. dle dekli

nace I.; jsou tedy trojvýchodná a mají v nominativě tyto koncovky:
mase. fem. neutrum

buď us a um
neb er a um.

Vzor: bonus, bona, bonum dobrý, dobrá, dobré.

1) řec. Těuxn plur. tantum.
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Singularis. Pluralis.N.bonus© bonabonumbonibonaebonaG.bonibonaebonibonorumbonárum| bonorumD.bono— bonaebonóbonisbonisbonisA.bonum| bonambonumbonosbonasbona
V. bone bona bonum boni bonae bonaA.bono— bonůbonobonisbonisbonis.

S. 58. Rovněž tak sklánějí se adjektiva v er, a, um.
e před r jest buď kmenovéa trvá pak celým skloněním (v. 8 25):miser,© misera,© miserumbídný,á,é©.miseri,© miserae,miseriatd.

anebo jest e před r v nom. a vok. sg. rodu mužského vsuto a schází
pak v gen. a ostatních pádech:

aeger, aegra, aegrum chorý, á, é
g. aegri, aegrae, aegri atd.

Adjektiva třetí deklinace.

S 59, Adjektiva třetí deklinace sklánějí se vesměs dle sklonění
kmenů v i t. j. mají v abl. sg. i, v gen. pl. ium, v nom. a akk. pl.
středního rodu ia (v. 8 29).

Jsou buď trojvýchodná (v er, is, e) buď dvojvýchodná (v is, e)
buď jednovýchodná.

S 60. Trojvýchodná adij. třetí deklinace Končí se v nom. sg
mase. fem. neuír.

V er IS e,

e před r jest za příčinou lehčí výslovnosti do nom. (a vok.) sg.
rodu mužs. vsuto. Jen celer, celeris, celere rychlý má e kmenové a
zachovává je všemi pády.

Vzor: dcer, dcris, dcre ostrý, á, é; km. dcrti..

Singularis, uralis.N.cer| dcrisacrecrěsacrěs“ácriaG.dcris| dcrisácrisacriumacriumacriumD.dcridcriácriacribus— acribus| cribus
A. dcrem dcrem acre úcrées dcrés acriaV.dcer| dcrisáacrecrěsúcrěsacriaA.acri| aciácriacribus© dcribus| dcribus.
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Sem náležejí mimo dcer a celer hlavně tato:alacer,alacris,alacrečilý eguester,| eguesíris,
celeber, celebris, celebre hlučný, jezdecký

proslavený
salůber, salůbris, salůbre zdravý
volucer, volucris, volucre“) léta

vý
Poznam. Adjektiva tato byla původně dvojvýchodná (v is, e);

končilťse při nich i mužskýrod v is: čcr(is). U některých vysky
tují se v rodě mužském tvary v is i později: locus celebris, annus
salůbris, tumultus eguestris. Vždy jen silvestris, e lesní. terrestris,
gezemní, mediocris, e prostřední a i.
$ 61. Dvojvýchodná adi. třetí deklinace mají pro masc. a fem.

koncovku společnou, pro neutrum pak zvláštní. Končí se v nomi

eguestre

palůster, paliistris, palůstre ba
žinatý

pedester, pedestris, pedestre pěší.

nativě
masc. a fem. neutr.

V IS e.

Vzor: levis, leve lehký; km. levi-.

Singularis Pluralis.

masce. a fem. neuftr. masce. a fem. neufr.
N. levis leve levés levia
G. levis levlum
D. levi levibus
A. levem leve leves levia
V. levis leve levés levia
A. leví levibus

S 62. Jednovýchodná adi. třetí deklinace mají pro všecky tři
rody společnou koncovku.

Vzor: félix, gen. felicis šťastný, á, 6; km. félici-.

Singularis. Pluralis.

masc. a fem. neufr. masce. a fem. neufr.N.félix(=fělics)— félixfélicésfelicia
G. felicis felicium
D. felici felicibus
A. felicem relix felices felicia
V. felix felix felicés felicia
A. felicz felicibus

1) subst. volucris, is (bás.) pták, abl. sing. voluere (adj. volucri), gen.
nlhur.volucrum i volucrium.
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Poznam. 1. Jednovýchodná adj. končí se nejobyčejněii v nom,
sg. V X nebo v 71s: audáax, acis smělý, vělox, Ocis rychlý. simplex,
icis jednoduchý, průdens, níis opatrný., Sapiéns, níis moudrý, con
stáns, ntis stálý a i.

S jinými koncovkami v nom. jsou: čners, rfis neumělý, sollers,
rtis umělý, expers, rtis neúčastný, concors, rdis svorný. hebes,
etis tupý, locuplés, tis zámožný, praeceps, ipitis srázný, pár,
paris steiný a i.

2. Adiektiva v is okončená jsou vlastně participia praesentis,
která nabyla významu jmen přídavných: průdens m. próvidens
od providěre, sapiens od sapere, constáns od constáre a pod.

S 63. Poznamenání o jednotlivých pádech:

1. Dle sklonění kmenů souhláskových (e, um, a) sklánějí se tato
jednovýchodná adjektiva:

vetere, veterum, vetera supersílie, superstitum bez nom.
paupeére, paupérum bez nom. primeipe, princinum pl. roducompote,compotum) pl.roduparticipe,. střed.
divite, divitum střed.

vetus starý dives bohat princeps prvnípauperchudSuperstespozůstalý(po| particepsúčasten.
compos mocen“) kom)

2. V abl. sg. Z, v gen. pl. um maíí:inopi,inopumbeznom.| iňnopsnuzný
memori, memorum pl. rodu méemor pamětliv
supplici, střed. supplex prosebný.

Poznam. Supplex bývá také substantivem a má pak v ablat.
supplice a v gen. pl. supplicum.

S 64.. Participia (adjektiva, srv. $ 62, P. 2.) v ns (gen. nťis)
skloňují se podle vzoru félix; avšak mají v abl. sg. e, kladou-li se
substantivně na označenou osob, nebo zachovávají-li svou povahu
slovesnou, zejména v t. zv. vazbě ablativi absoluti: a sapiente od
mudrce (avšak a sapienti viro), ab aduléscente od iinocha, ab in
fante od nemluvněte; urbe flagrante když město hoří, medico
praesente za přítomnosti lékařovy (avšak sťudio flagranti horoucí
snahou, in periculo praesenti v přítomném nebezpečenství).

Pamatuji: in continenti (sc. terrá) na pevnině.
S 65. 1. Adjektiva substantivně kladená skloňují se dle vzorů

imen přídavných; na př. aeguális (sc. homo) vrstevník, aegudli,
aeguálium. Pod

1) compos suř mocen sepe, c. mentis mocen svých smyslů.
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consuláris, is bývalý konsul frirémis (sc. návis), is trojves
familiaris, is důvěrný přítel lice
annális (sc. liber), is letopis Aprilis, is; September, bris (sc,

ménsis) duben, září a j.
Avšak mají v abl. sg. e, užívá-li se jich jakožto jmen vlastních:

a Metello Celere, a Minucio Félice, d luvenále (nom. luvenális)
a pod.

2. Jména obyvatelů v ds, afis a iS, iťis spravují se rovněž sklo
něním jmen přídavných: Arpinds, Arpinčtium, in Arpináti (sc.
agro); Samnis, Samnitium.

Pod. optimátěes, um velmožové
penátěs (sc. dei), ium bozi domácí, skřítkové.

Avšak mají v abl. e, označují-li se jimi jednotlivé osoby: ab
Arpináte, G Samnite.

Nepravidelnosti adjektiv.

S 66. Devět adiektiv neboli adjektivných náměstek končících
se V nom. V us, a, um neb er, a, um:

unus, solus, totus, úllus,
uter, neuter, alter, nůllus a alius

vytvořuje pro všecky tři rody genitiv sing. v ius, dativ pak v i.
Ostatní pády sklánějí se pravidelně. Vzorem budiž nůllus žádný.

Singularis. Plura s.

N. nůllus niilla nůllum nůlli nůllae nůllaG.nůlliusnůllrus| nullřusnůllorumnůllarumnůllórumD.nůllž| null;nullznůllisnůllisnůllisAk.nůllumnůllam| nůllumnůllosnůllasnůllaAb.nůllo| nůllanůllonůllisnůllisnůllis.
Rovněž ostatní:

únus, ina, únum jeden neutfer, neutra, neutrum žádný
solus, sola, sólum samoiediný z obou
totus, tota, totum celý alter, altera, alfterum druhý
ullus, úlla, úllum některý alius, alia, aliud iiný.
uter, utra, utrum který z obou

Tudíž: nius, úni; solius, soli; tóťius,toti; úllius, úlli; utrius,
utri; neutrius, neutri; alíerius, alleri; alius má v gen. alferius,
dat. ali.

Poznam. Rovněž tak sklánějí se složeniny, jako: uteraue, utra
gue, ufrumaue jeden i druhý, gen. utriusgue, dat. utrigue; utervis,
utravis. utrumvis kterýkoli Z ohou. gen. ufriusvis. dat. ufrivis eto.
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Ve složenině alferuter jeden nebo druhý sklánějí se aneb obě části
aneb jen část poslední; tudíž: nom. alferuter, alterutra (altera utra),
alterutrum (alterum utrum); gen. obyč. alterius utrius, dat. jen
alterutri, akk. alterutrum (alterum utrum), alterutram (alteram
utram) etc.

S 67. 1. Indeclinabilia: frůgi“) řádný, poctivý, něguam ni
čemný, a adjektiva náměstková: guoťfkolik, tof tolik: homo frůgi,
hominis frůgi, hominibus frůgi etc.; puer něguam, pueri něguam,
puerórum něguam etc.; guoť capita, tot sententiae kolik hlav, tolik
smyslův.

2. Deřectiva numero: pauci, paucae, pauca nemnozi; plěrigue,
pléraegue, plérague po většině: (gen. plůrimorum), dat. a abl.
plérisgue, akk. plérosague, plérasgue, plérague.

3. Defectiva casibus: cétera, céterum ostatní (jen se soubornými:
cětera multitůdo); místo masc. cétferus užívá se religuus. Necesse
(est, erat etc.*) nezbytno (jest. bylo atd.) je porůzné neutrum.

4. Heteroclita: hilarus, a, um a hilaris, e vesel (hilaró vultů n.
hilari v. veselou tváří), a některá složená, jako: inermus, a, um
a Inermis, e neozbrojen.

Poznam. Substantiv končících se v for, trix užívá se též adiek
tivně: exercifus victor vítězné vojsko. Afhenae victrices; bás.:
bellátor eguus válečný kůň. ulírix Tisiphoně mstící T.. arma vic
tricia vítězná zbraň.

Stupňování adjektiv.
Latinská adjektiva mají jako česká tři stupně (gradus): 1. po

Ssifivus; 2. comparátivus; 3. Superlátivus.

S 68. Komparativ vytvořujeme přičiňujíce místo genitivné kon
covky ž neb is příponu komparativnou ior, ius (gen. ioris), a super
lativ přičiňujíce místo genit. přípony příponu superlativnou issimus,
a, um; na př..

clárus cláar-ior, ws clůar-issimus, a, um
levis lev-i0r lev-issimus
dives divit-ior divit-issimus *)
audax audac-ior audáac-issimus
průděns průdení-io0r průdení-issimus,

1) vl. dat. substantiva fruz = K užitku; odtud i homo bonue frůgi.
2) složeno z ne a cědere: čemu nelze se vyhnouti, nevyhnutelno.
8) Komp. ditioř a superl. ditissímus vedený od adj. nejčastěji u básníků

se naskýtajícího děs, ditis (—dives, divitis) náleži nejvíce řeči básnické a prose
na?zděšiší.
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S 69. Skloněním spravují se komparativy souhláskovým (e,
um, a)

Singularis. Pluralis.

masce. a fem. neutr. masc. a fem. neutr,
N. cláarior clárius cláriorés clariora
G. clárioris clariorum
D. clárióri clarioribus
A. cláriórem clárius cláriores cláriora
V. dlárior clárius cláariorés
A. cláriore“) clárioribus cláriora

Poznam. Komparativy v ior, ius jsou původem svým kmeny v s:
clůrioris = clários-is (srv. honoris, temporis, S 30. P. 4).

S 70. Adicktiva v mask. slabikou er zakončená vytvořují super
lativ v errimus, errima, errimum.

miser miserior miserrimus
pulcher pulchrior pulcherrimus
úcer dcrior úcerrimus
pauper pauperior pauperrimus.

Podobně (vetustus) (vetustior), veterrimus.

S 71. Pět adjektiv končících se v ilis vytvořuje superl. v illimus.
a, um:

facilis, difficilis snadný, nesnadný facillimus difficillimusSinmulis,dissimilispodobný,nepodobný| similiimusdissimillimus
humilis nízký humilimus.

S 72. Adiektiva složená, jichž části základní jsou -dicus, -ficus
a -volus, vytvořují komparativ a Superlativ tak, jako by se končila
v -dicéns, -ficéns a -voléns, gen. entis.
maledicus zlolajný maledicentior maledicentissimus
mágnificus velikolepý mágnificentior mágnificentissimus
benevolus laskavý benevolentior benevolentissimus,

K nim druží se adjektiva:providusprozřetelný| providentiorprovidentissimus
(srv. providěns)

egénus nuzný egentior egentissimus (Srv.
eg:ns)

validus silný valentior valentissimus (srv.
valéns).

1) velmi zřídka 7; ustálily se však později v mluvě filosofů výrazy: a pri
ori, a posteričrt, a polidrů.
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Stupňování opisné,

S 73. Adiektiva mající před koncovkou us samohlásku tvoří
komparativ, kladouce příslovce magis více, Superlativ pak, kla
douce příslovce máaxime. nejvíce k positivu: anxius úzkostlivý,
komp. magis anxtus více úzkostlivý č. úzkostlivější, superl. má
xime anxius nejvíce úzkostlivý č. nejúzkostlivější. Rovněž:ěgregiusvýbornýnecessáriusnezbytný| piuszbožný
ddoneus způsobilý noxius škodný vacuus prázdný.

Poznam 1. Slova okončená slabikou guus. jako: anfiguus staro
dávný, aeaguus slušný atd. vytvořují komp. a Superl. pravidelně:
antiguior, antiguissimus; aeguior, aeguissimus.

2. Opisování slovci magis a maxime je potřebno i tehdáž, když
adjektivum stupňování jinak není schopno (8 77).

S 74. Nepravidelné stupňování,

bonus dobrý melior lepší optimus nejlepší
ma'us zlý pělor horší pessimus nejhorší
mágnus velký můior větší máximus největší
parvus malý minor menší minimus nejmenší
multfus mnohý plůs více plůrimus nejmnožší.

Poznam. 1. Pls jest neutrum a klade se substantivně, gen.
piůris; dativu a ablativu sing. nemá: pliis pecuniae vice peněz,
pliůisvaleo více platím, plůris aestimo více si vážím. Rovněž nemá
rcdu mužského ni ženského v sing. Avšak v plur. sklání se všemi
rody a pády: plires plůra, plůrium, plůribus více; na př. plůrés
discipuli více žáků, plůrium discipulórum atd.

Též superlativ adiektiva mulfus klade se v sing. obyč. ien jako
neutrum: plůrimum laboris, plůrimnumscribo, a gen. plůrimi facio
nejvíce si vážím.

2. Pliůres má do sebe moc komparativnou: plíres libros scripsit
více knih napsal (na př. než tři); complůres (compliira, complůrium)
beze vší moci komparativné: compliůres libros scripsit několik *)
č. dosti mnoho knih napsal (beze všeho přirovnání).

3. Pamatujmež mimo to:

frůgi (indecl.) frůgalior frůgalissimus (od pozd. friigális)něguam(indecl.)| něguiorněguissimus.
S 75. Čtyři adjektiva mají nepravidelný, po většině dvojí Su

perlativ:

1) Chybno je v té příčině užívati v češtině více.
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infimus
imus
suprémus nejposled

(superus) Superior hořejší nější“)
Summus nejvyšší

(inferus) inferior spodnější nejspodnější

(exterus) exterior vnější extrémus nejkrajnější

postrémus poslední
(posterus) posterior zadnější postumus pohro

bek *).
Těchto adjektiv, k nimž náležejí příslovce infra pod, suprá nad,

exÍra vně a post vzadu, užívá se v uvedené formě positivu měrou
obmezenou, a to:

1. v Sing. jen ve spojení s jistými substantivy: mare Superum
moře jaderské, mare inferum moře toskánské, postero dié (též po
sfridič) druhého dne;

2. v plur.: dei superi bohové horní (b. světa horního), dei in
feri b. dolní (b. v podsvětí), inferi zemřelí, posteri potomci, exterae
nátioněs, gentés, civitatěs cizí národové, cizí obce.

S 76. Positivu nedostává se těmto komparativům a superla
tivům:citeriorStétostrany,bližší| ciťimusnejbližší

(citra)ulteriorsdruhéstrany,vzdále-| ulfimusposlední
nější (ultra)

interior vnitřnější (inírá) | intimus nejvnitřnější, nejdůvěr
nější

děterior chatrnější (dě) děterrimus nejchatrnější
prior prvnější (prae) primus prvnípotiorpřednější(zastar.pofis,| potissimusnejpřednější

e mohoucí)
propior bližší (prope) proximus nejbližší “).

Poznam. K slovu propior je positivem přívlastkovým propinauus:
loca propingua, positivem pak přísudkovým může býti též příslovce
prope blízko: loca, guae prope sunt č. loca, guae propingua Suní.

S77. Některá adjektiva nevytvořují komparativu, jiná zase
superlativu; v tom případě opisuje se komparativ nebo superlativ,
pomocí magis, máxime anebo se brává od adjektiva jiného:

1) skoro jen o konci života: diěs vitae suprémus.
8) t. po smrti otcově narozený.
S) básn. čcior rychlejší, ocisstmus nejrychlejší,
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diversus rozdílný magis diversus diversissimus
falsus klamný magis falsus falsissimus
meritus zasloužilý magis méritus meritissimusSacerposvátnýsanctior(odsanctus)| sacerrimusnovissimus© (po

, slední)
novus nový | recentior (od recens) recentissimus (nej

novější)
alacer čilý alacrior laetissimus (od ae

tus)
salitáris spasitelný salůtárior salůberrimus (od sa

lůber).

Superlativu nevytvořuje mimo to největší část adjektiv kon
čících se v dlis (bilis) j. laudabilis chvalitebný, mirabilis podivný
a j.; avšak komparativ i superlativ mají: fertilis úrodný, ferfilior,
fertilisstmus; nobilis urozený, nobilior, nobilissimus; úfilis uži
tečný, utilior, utlisstmus a i.

Pamatuj: iůnior mladší, senior starší.“)

S 78. Ani komparativu ani superlativu nevytvořují:
1. adjektiva, jichž význam žádného stupňování nepřipouští:

crůástinus zejtřejší, paternus otcovský, ferreus železný, zvlášť ad
jektiva vzniklá složením: frůgifer úrodný, particeps (partem capio)
účastný, a adi. složená s předponami per a prae: perdifficilis
přenesnadný, praealfus převysoký. Stupňují se však: praestáans
přední, praestaníior, praestantissimus; praeclárus výtečný, prae
clárior, praeclárissimus;

2. adjektiva jiná beze vší patrné příčiny, jako: caďůcus vrátký,
ferus divý, gnárus vědomý, memor pamětlivý, mnirus podivný,
rudis Surový atd.

Poznam. 1. I tu brává se komp. a supezl. od adiekt. jiného, na př.
od ferox =ferus, od perifus = gnárus a pod.

2. O tvoření příslovcí z adiektiv a o jejich stupňování v. SŠ 176
až 178.

Numeralia.
S 79. Číslovky jsou:
1. Numerália cardinália základné: seplem sedm;
2. Numeralia Ordinália řadové: Septlimus sedmý;
3. Numeralia distribůtiva podílné: septéní po sedmi;

1) Zaní Oressubst. — mladší mužstvo branné od 17.roku do 46.; opak senioresAvšakstaršísynfřliusmři'nr(nat),mladšísvnf.minor(natii):srv.| 4B.1
Kořínek, Latinská mluvnice I. 3. -vyd 3
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4. 'Adverbia numeralia příslovce Č.selná: septiés sedmkrát;
5, Numeralia multiplicativa násobné: septemplex sedmeronásobný.

$ 80. Přehled číslovek.
„Ó

F LAAŘímské1.Cardinalia:kolik?| 2.Ordinalia:kolikátý?
číslice anot? guolus? (v us, a, um)

I. unus, a, um jeden primus, a, um první
II. duo, ae, duo dva secundus n. alter druhý
HI. tres, tria tři tertius třetí

HT (IV) auattuor atd. audrtus atd.
V guingue auintus
VÍ sex sex(us
VI septem Septimus
VIII octo octavus

VIN (IX) novem nonus
X decem decimus

XI iindecim undecimus
XII duodecim duodecimus
XII tredecim tertius decimus
XIV guattuordécim auartus decimus
XV gutndecim auinfus decimus
XVÍ sedecim sextus decimus
XVII septendecim septimus decimus
XVUI duoděviginti duoděvicésimus
XIX iinděviginti inděvicesimus
XX viginti vicésimus (vigésimus)

XXI unus ef viginti unus et vicéstimus
XXIÍ duo et viginti alter et vicestmus

XXVIII duodětriginta duodětricésimus
XXIX iindetriginíd indetricéstmus
XXX triginta tricesimus (trigésimus)
XL ouadrágintá auadrágěsimus
L gutnguagintů guingudgesimus

LX sexůgintá sexágésimus
LXX septuáagintů septudgesimus

LXKX octogintů octogésimus
| XC nonágintů nonágésimus
| C centum centěsimus

Jí
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4. Adverbia numeralia:3. Distributiva: po ko- Arabské
lika? aguotěni? (v i, ae, a) kolikrát? guotiéns? číslice

Singuli, ae, a po jednom semel jednou 1
bini po dvou, dva a dva bis dvakrát 2
terni po třech ter třikrát 3
gudaterni atd. aguater atd. 4
auiní auinguiés 5
séni sexiés 6
septěni septiés 7
octóni octiés G
novéni noviés 9
děni decies 10

dnděni úundeciés 11
duodéni duodeciés 12
terni děni ter deciés 13
guaterni děni guater deciés 14
aguiní děni auinguiés deciés 15
séni děni sexiés deciés 16
septěni děni septiés deciés 17
duoděviceni duoděviciés 18
únděvicéni inděviciés 10
vicéni vicies 20

vicéní singuli semel et viciés 21
vicéni bini bis et viciés 22
duodětricéni duodětricies 28
úndětricéní undětricies 29
tricéni triciés 30
aguadrágěni guadrágiés 40
guinguágěni aguingudgiěs 50
seěxavéni sexáůgiés 60
septudgéni septuůgiés 70
octágéni octogies 80
nónágéni nonágiés 00
centéni centiés 100

J*
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Římské 1. Cardinalia: 2. Ordinalia:
číslice kolik? guot? kolikátý? guotus? (v us,a,um)

CI centum et inus centěsimus (et) iinus
CII centum et duo centěsimus (et) alter
CC ducenti, ae, a ducentěsimus

CCC trecenti, ae, a trecentésinwus
CCCC guadringenti, ae, a ouadringentěsimus

DčěI) guingenti, ae, a guingentésimus
| DC sescenti, ae, a sescentésimus

DCC septingenti, ae, a septingentésimus
DCECC octingenti, ae, a octingentésimus

DCCCC nongenti, ae, a nongentésimus
M (CID) mille millésimus

MM duo milia bis millésimus
CCCID33 centum milia centiés millésimus

CCCCID333|. deciés centéna (cen- deciés centiés millétum)milia|© simus|
S 81. a) Gardinalia. Sklonné jsou z číslovek základných: 1. únus

(S 66); 2. duo; 3. trés; 4. sta počínajíc ode dvou set: ducenti, tre
centi a t. d.; konečně 5. milia tisíce. Všecky ostatní jsou nesklonné:
guingue discipuli pět žáků, guingue discipulórum pěti žáků, guingue
discipulis pěti žákům a t. d.

1. Singularis.

N. unus iina
G. únius
D. uni

Ac. únum únam num
Ab.úno| naúnum

uno

Pluralis.

uni, unae, una
únorum, unárum, inorum

unis
unás, ina
unis

nos,

Poznam, Mnohočet ni, iinae, úna klade se zvláště ke jménům,
jež mají v plur. význam Singularu, jako; una castra jeden tábor.
únae aedes jeden dům, únae litterae ieden list. Srov. české:
hodiny, dvéře, housle a t. d,

jedny
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2. N. duo, duae, duo
G. duorum, duárum, duorum
D. duobus, duabus, duobus
Ac. duos č. duo, duás, duo
Ab. duobus, dudbus, duobus.

+ io 4,Adverbianumeralia: Arabská
po Koka: 4 kolikrát? guotiéns? číslice

(v i, ae, a)

centéní singuli centiés semel 101
centění bini centiěs bis 102
ducéni ducentiés 200
trecéni trecentiés 300
guadringéni guadringentiés 400
guingéni auingenties 500
séscéni séscentiés 600
septingéni septingenties 700
octingéni octingeníiiés 800
nongéni nongenties 900
singula můilia miliés 1000

bina milia bis muliés 2000
centféna milia centiés miliés 100.000deciéscenténamiliadeciéscentiésmiliés| 1,000.000

Poznam. Jako duo, duae, duo sklání se též ambo, ambae, ambě
oba, obě, gen. amborum, ambáarum, amborum a t. d.

3. N. fres neutr. fria
G. trium
D. tribus

Ac. trés neutr. fria.
Ab. tribus

4. Sfa počínajíc ode dvousef jsou mnohočetná adjektiva a sklá.
nějí se zcela pravidelně podle vzoru boni, bonae, bona. Tudíž nom
ducenti, ducentae, ducenta; gen. ducentorum, ducentárum, ducen
1orum; dat. ducentis a t. d.
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5. Mille jest adjektivum nesklonné: nom. mille homines tisíc lidí,
gen. mille hominum, dat. mille hominibus, ace. mille homines, abl.
mille hominibus.

Milia je substantivum střed. rodu a má v gen. milium, v dat.
a abl. milibus. Sečtené předměty stojí při milia vždy v gen. Tudíž
nom. duo milia hominum dva tisíce lidí, gen. duorum milium homi
num, dat. duobus milibus hominum atd.

Ceciděrunt tria milia trecenti milites nebo tria milia militum et
trecenti.

6. Číslovky 18, 28, 38 a t. d. a 19, 29, 39 a t. d. vynášejí se
nejobyčejněji odčítáním dvou a jedné od desítky nejblíže vyšší:
18— 20—2—= duoděviginti, 29—30-—1—= únděfriginía; avšak
někdy též přičítáním: 19= 10% 9 = decem et novem, 28 = 20 T 8 =
viginti et octo.

7. Od 21 do 99 buď menší číslo předchází se spojkou ef: guingue
ef viginfi —25, anebo menší číslo beze spojky jde za větším: vě
ginti guingue. Ode 100 klade se větší číslo před menším bez ef: tria
mila centum guadráginta guingue —3145.

Jeden a dvacet lidí: únus ef viginti homines č. homines viginti
ef inus.

va p 4
S 82. 5) Ordinalia. Od 13 do 19 stává obyčejně menší číslo:

bez ef napřed: fertius decimus; od 21 počínajíc klade se menší
číslo buďto s ef napřed nebo bez ef do zadu: guártus et vicésimus
č. vicěsimus audrtus.

Poznam. Na otázku kterého roku? kdy? klade se ablativ anno
s číslovkou řadovou: anno milléstmo octingentésimo septuágésimo
post Christum nátum roku 1870 po Kristově narození. Ouoťa hora
est? Kolikátá jest hodina? č. kolik jest hodin? — Tertia, auarta
a t. d. Ouotá hora? O kolikáté hodině? č. o kolika hodinách? —
Tertia, gudrtůá a t. d.

S 83. c) Distributiva, Číslovky podílné jsou vesměs adjektiva
mnohočetná východu trojího V i, ae, a a tvoří, vyjma singuli, ae, dp
gen. obyč. v um: binum, sénum, děnum etc. (srv. $ 26, P. 1).

Poznam. Pozoruj rozdíl mezi: Praetóribus octóna milia peditum
data sunt. Praetorům po osmi tisících pěších dáno jest t. každému
praetorovi po 8000 a: Praetoribus octo milia peditum data Ssuní.
Praetorům 8000 pěších dáno jest t. všem dohromady 8000.

8 84. Distributiva (nikoli cardinalia) kladou se též:
1. ke jménům, jež v plur. mají význam Singularu: binae litterae

dva listy (duae litterae dvě písmena). Místo singuli a terni užívá se
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v této případnosti dni a trini: únae litterae jeden list, trinae litterae
tři listy.

Avšak pluralia tantum mající význam pluralu mají při sobě
číslovky základní duo, tres a t. d.: duo liberi dvě děti (bini liberi po
dvou dětech).

2. při množení: 2krát 2 jsou 4—=bis bina Suní guattuor, 2krát
tři je 6 —bis ferna suní sex etc.

S 85. d) Adverbia numeralia. Příslovce číselná jsou dvojí:

1. jedna kladou se na otázku guotiéns? kolikráte? (v. str. 35);

2. druhá na otázku pokolikáté?

Příslovce na otázku po kolikáté? končí se v um:

ponejprv podruhé potřetí naposledy
primum *) iterum tertium postrémum
předně za druhé za třetí konečně
primum deinde tum postrémo, děnigue

S 86. e) Numeralia multiplicativa končí se v -plex, plicis:

Simplex jednoduchý guincuplex paterý
duplex dvojí Septemplex sedmerý
triplex trojí decemplex desaterý
auadruplex čtverý multiplex mnohonásobný.

Pronomen.S87.| Pronominapersonália,Náměstkyosobné.
Singularis.

N. ego já | ti ty is, ea, idG.meř© mnefuitebe on,ona,onoD.mihi© mně,mitibitobě,ti (v.$90,4)Ac.zné—mě,mneté| tě,tebeAb.mě© mnoutě© tebou
(měcum se mnou) (técum s tebou)

1) Srov. Marius septímum consul mortluus est a Marius septiés consul
factus est. — pržmo (imitio) nejprve, z počátku.
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N. nos my Vos vyGnostrinásvesíri— vás
"| nostrum (z nás) vestrum (z vás)

D. nobis nám vobis vám
Ac. nos "nás vos VásAb.nobis— námivobisvámi

(nobiscum s námi) (vobiscum s vámi)

Poznam. 1. Nostrum a vestrum jsou genitivy celkové, nostri a
vestri obiektivné: némo nosírum, vestrum nikdo z nás, z vás; mé
moria nostri, vestri upomínka na nás, na vás.

2. Ke všem tvarům náměstek osobných, vvimouc fů a nostrum
i vestrum, přistupuje příklonné mef na označení důrazu: egomet
jáť, témet tebeť, nobismeťt námť. Nominativ fi zdůrazňuje se pří
klonným fe: ťůte týť.

S 88. 2, Pronomen reflexivum. Náměstka zvratná.
Sing. i plur.

sut
sibí

N.
G.
[).
Ac.
Ab.

sebe
sobě, Si
se| se,sebesé© sebou
(sécum s sebou).

Náměstka sui, sibi, se klade se toliko zvratně k podmětu osoby
třetí: on, ona, ono n. oni, ony, ona. Místo zvratných náměstek
osoby prvé a druhé kladou se v latině prosté náměstky osobné;
pročež
delecto mě bavím se
dělectámus nos ba

víme se

mihi škodím
Si

nocémus nobis ško
díme Si

dělectás té bavíš se
delectatis vos bavíte

se
nocés tibi škodíš si

nocétis vobis ško
díte si

Poznam. 1. | ke tvarům zvratné náměstky
met: sibimet soběť.

delectat se baví se
delectant sé baví se

nocet sibí škodí si

nocení sibií škodí Si.

přistupuje příklonné

2. Místo sé (akk. i abl.) užívá se i zdvojeného sésé.

S 89. 3. Pronominá possessiva. Náměstky přivlastňovací.
a) meus, mea, meum 1. můj, 2. zvratně: svůi k podmětu já;

noster, nostra, nostrum 1. náš, 2. zvratně: svůj k podmětu my;
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b) tuus, tua, tuum 1. tvůj, 2. zvratně: svůj k podmětu ty;
vester, vesíra, vestrum 1. váš, 2. zvratně: svůj k podmětu vy;

C) Suus, Sua, suum jedině zvratně k podm. on, ona, ono,
oni, ony, ona.

Vokativ nám. meus jest v rodě mužském mi (v. S 26, 1). Ostatně
je sklonba jako adjektiv v us (er), a, um.

Poznam. K ablativu suo, sud přistupuje příklonné pfe, čímž vý
znam náměstky se vzmocňuje: Suopte pondere vlastní tíží, sudpte
manů vlastní rukou.

S 90. 4. Pronomina demonstrátiva. Náměstky ukazovací,
21.hic, haec, hoc

tento, tato, toto t. fen u mne, ten můj

Singularis. Pluralis.N.hic,haec,hocON.,hae,© haec
G. hůius G. horum, hárum, hórum
D. hulc D. hisAc.hunc,hanc,hoc Ac.Rós,has,— haecAb.hoc,hác,— hocAb.his
Poznam. 1. K pádům vyzvukujícím v s připíná se druhdy

vzmocňovací ce: hůiusce tohoto, hosce, hásce tyto, hisce těmto,
těmito.

2. Totéž ce jeví se jakožto c ve tvarech: hic, haec, hoc *), hunc
a j. a oživuje v podobě cí, spojí-li se tvary ony s tázací částicí -ne:
hicine? tento-li? haecine tato-li? hócine toto-li? Haecine foedera
Tullus cum Albánis fécit? 'Tyto-li smlouvy Tullus učinil s Albany?
Avšak též: hicne? hácne? huicne? etc.

2. iste, ista, istud
tenhle t. ten u tebe, ten tvůj;

3. ille, illa, illud,
onen t. onen u něho, onen jeho.

Singularís. Pluralis.N.iste,ista,© istudN.isťt,istae,ista
G. istius G. istorum, istůrum, istorum
D. isti D. istisAc.istum.istam,istudAc.isfos,istás,© dstaAb.isto,istů,© istoAb.istis

Rovněž sklání se: ille, illa, ilud, gen. illius a t. d.

1) z hod-ce; o v hoc zdlouženo v náhradu za vypadlé d (dloužení nálvradné)
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Poznam. | tvary náměstek těchto vzmocňují se v některých pá
dech hláskou c (= ce). U Cicerona čte se tak zhusta neutr. sing.
istůc a neutr. plur. istaec: dicifur auidem istůuc; istaec loca.

<k.is, ea, id
ten, ta, to n. on, ona, ono.

Singularis: Pluralis.N.ds,eů,id N.di,eae,| eu
G. Čius G. eórum, eárum, eórum
D. el D. lis
Ac. eum, eam, id Ac. e0s, eůs, 40)
Ab. eo, ed, e0 Ab. lis

Poznam. Náměstka is, ea, id překládá se fen, ta, to, odkazuje-li
k osobě nebo věci dříve již jmenované, aby se o ní dále vypravo
valo nebo psalo. Rovněž vynáší se is, ea, id náměstkou čen, ta, to,
znamzná-li osobu nebo věc. o které pornocí vztažné věty mluviti
chceme (ten který = is gui): Dionysius, servus meus, aufiigit; is
est in provincia tua. D.. otrok můi, utekl: ten je ve provincii tvé.
Non is dives est, cůius pecůnia augétur. Ne ten bohat jest, jehož
períze se množí.

E. idern, eaderm, iderm
týž, táž, též.

Síngularis. Pluralis.

N. idem, eadem, idem N. idem (idem), eaedem. eadem
G. čiusdem G. eorundem, eárundem, eorundein
D. eidem, D. iisdem (isdem).Ac.eundem,eandem,idemAc.eosdem,© eáasdem,eademAb.eódem,© eádem,ečódem| Ab.iisdem(isdem)

Poznam. /dem, eadem, idem vzniklo z is, ea, id přirážkou slabiky
dem.) Rovněž vzniká z fot: totidem, a'z tantum: tantundem rovněž
tolik, tolikéž.

©.ipse,psa, ipsurn
sám, sama, samo.

Singularis. Pluralis.N.ipse,ipsa,© ipsumN.ipst,ipsae,iDsd
G. ipsius G. ipsorum, ipsůrum. ipsórum
D. ipsi D. iDSIS,
Ac. ipsum, ipsam, ipsum Ac. ipsos, ipsůs, ipsa
An. ipso, ipsá ipso, Ab. ipsis,
———-22 —

1, zdem m.. vsdem dle pravidla uvedeného na předešlé str. p. č.; ve tvarech
saunder: Candem. cČorundem. cáarundem připodobeno m k zubnici d.
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S 9. 5. Pronomina relátiva. Náměstky vztažné.

1. Oui, guae, guod který, která, které; jenž, jež, jež; kdo, co;
2. uter, utra, utrum který z obou;
3. guális, guále jaký, jaká, jaké;
4. guantus, guanta, guantum jak veliký, jak veliká, jak veliké;
5. guoť kolik;
6. guotus, guota, guotum kolikátý, kolikátá, kolikáté.

Z těch je guof nesklonné. Z ostatních má jem gui, guae, guod
cdchylnou sklonbu. O uter viz $ 66.

Singularis. Pluralis.N.gui,| auae,auodN.gui,guae,auae
G. Cůius G. aguorum, auárum, guorum
[). cul D. guibus
Ac. guem, guam, guod Ac. guos, auds, auaeAb.guo,| guá,| duoAb.auibus

Místo: cum guo, cum gua, cum auibus obyč. guocum, gudcum,
guibuscum.

Poznam.© Ablativnéhotvaruauřužívásenejvícespřivěšeným
cum místo mask. guocum: affinis meus, guicum mihi necessitůdo
intercedit, — Ouis m. guibus čte se nejvíce u básníkův.

S 92. Zevšeobecňující relativa jsou:

1. auisguis, guidguid (subst.) kdokoli, cokoli, buď kdo buď, buď
co buď; od toho čte se ještě jen abl. guoguo (adj.) skoro jen ve
spojení: guoguo modo jakýmkoli způsobem.

2. auicungue, guaecungue, guodcungue (subst. i adj.) kterýkoli,
kterákoli, kterékoli; kdokoli, coko:i.

auisguisvěnitjkdokolipřišel| duidauiďřěcit|cokoliučinil.guicungue vénit ouodcunaue fécit

3. ufercungue, utracungue, utrumcungue kterýkoli, kterákoli,
kterékoli z obou.

4. guantuscungue etc. jakkoli veliký.
5. gualiscungue, gudlecunaue jakýkoli.
6. auotguot, guotcůngue (indecl.) kolikkoli.
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S 93. 6. Pronomina interrogátiva. Náměstky tázací.

Náměstky tázací neliší se co do tvaru ničím od náměstek
vztažných, leč že ke tvarůmgui, guae, guod přistupuje guis? kdo?
a guid? co? Tudíž pamatujme toto seřadění:

1. guis? kdo? guid? co? substantivně: guis amicior guam frdíter,
irátri? guid ceénses?

2. guis? guae? guod? který? která? které? adjektivně, když se
tážeme po jméně: aguisScriptor? Caesar.

3. aui? auue? guodď?který? kieiar které? jaký? jaká? jaké?
adiektivně, když se tážeme po jakosti (= gudlis?): gui scriptor?
bonus.

N. gus? kdo? auid? co?
G. ciiius? koho? čí? cůlus rei? čeho?
D. cui? komu? cui rei? čemu?
Ac. guem? koho? auid? co?
Ab. auo? kým? Gud re? čím?

Poznam. 1. Ablativ gui? čes. čím? =—jak? Oui fit? Čím to ie?
Oui potest esse in éiusmodi trunco sapientia? Jak může býti v ta
kovém špalku moudrost?

2. Zdůrazňují se tázací náměstky tím, že přivěšuje se k nim
částice nam: guisnam? kdo pak? auidnam? což pak? guinam?
který pak? guaenam? která pak? auodnam? které pak? cůlus
nam? koho pak? čí pak? kterého pak? a t.d.

S 94. 7. Pronomina indefinita. Náměstky neurčité.

1. Subst. guis, guid kdo, co;
adj. guis n. gui, gua, guod který (neutr. plur. ga n. guae).

Náměstek těchto užívá se po: Si, nisi, ně, num, auo, auanto a
iiných relativech: SZ guis vestrum, si guis (gui) réx, ně cui guis
noceať aby nikdo nikomu neškodil, ně guod bellum oridtur aby
žádná válka nevznikla, auo auis est doctior čím kdo jest učenější,
num Guis (ecauis) venit? někdo-li přichází?

2. subst. aliguis, aliguiď někdo, něco;
adi. aliguis n. aligui, aligua, aliguod nějaký (neutr. pl. aligua);
alicúius, alicui etc.

Dixerit aliguis řekl by někdo; aliguid temporis n. aliguod tempus;
aliguid noví n. aliguod novum.

3. subst. guidam, aguiddam kdosi, cosi;
adj. guidam, guaedam, guoddam kterýsi, jakýsi;
auendam, aguandam, guórundam, gudrundam“) etc.

1 o připodobení souhlásky m v pozn. p. č. na str. 42.
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4. subst. guispiam, guidpiam (ně)kdo, (ně)co;
adj. guispiam, guaepiam, guodpiam (ně)iaký.

Fortasse dixerit guispiam; aliud aguidpiam: aliud auodpiam
membrum.

5. subst. guisguam, guidguam (ně)kdo, (ně)co;
adi. llus, úlla, úllum (ně)který, (ně)jaký.

Nejvíce ve větách záporných a řečnických otázkách: negue
guisauam a nikdo, negue auidauam a nic, negue úlla bella aniž které
války, a žádné války.

věénitaliguis Si Guis vent negue auisguam věnit
fecit aliguid si auid fecit negue. auidguam fécit

6. subst. guisgue, guidgue |
adi. guisgue, guaegue, guodaguefj každý;
cuiusgue, ciuigue etc.

M subst. dnusauisgue, únumeauidaue
adij. únusguisgue, únáguaegue, únumaguodaue
uniuscůiusgue etc.

| edenkaždý;

8. subst. guřvis, guidvis kdokoli, cokoii;
adi. gutvis, guaevis, guodvis kterýkoli.

9, subst. guilibet, auidlibet ledakdo, ledaco;
adj. guilibet, guaelibeť, guodlibeť leckterý.

S95. K náměstkám neurčitým čítají se též vedle úllus (v. S
04, 5):

1. nůllus žádný alius jiný utergue jeden 1 dru
neuter žádný z hý, obaobou,anijedenani| alterdruhý uterviskterýkoliz
druhý oboualteruterjedennebo| uferlibetleckterýZ

druhý obou

ulergue librum scripsit oba napsali po knize;
ambo librum Scripsérunt oba sepsali knihu (jednu).

Jsou to vesměs adiektiva trojího zakončení. O jejich sklonbě
v. S 66.

2. Němo (z ne-hémo“) nikdo je substantivum, jehož gen. a adl.
hradí se slovem nůllus; tedy: némo, nůllius, němini, něminem, nullo.

1) hem původní tvar m. homd,
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3. Nihil (z ne-hilum *) subst. indecl. = nic. Mimo nom. a akk. říká
se obyč. nůlla res žádná věc; tedy: nihil, nůllius rei, nůlli rei, nihil,
nůllá re.

V Jen v jistých spojeních stává gen. nihili, akk. (ad, in) nihilum,
abl. zihilo: nihili esse za nic nestáti: ad nihilum redigere v nic (v ni
več) obrátiti, in nihilum venire, recidere na nic přijíti, v niveč obrá
titi se; nihilo minus nicméně, o nic méně; pro nihilo putare, důcere
za nic nepokládati.

S 96. Pronomina correlátiva. Náměstky souvztažné.

Interrogativa Demonstra- Zevšeobecňující Indenfinitaa relativa tiva relativa

aučlis jaký tális takový| guhscungue ja- —
kýkoliguantusjak| tantustak| guantuscunguealiguantusnějakéveli

veliký veliký jakkoli veliký kostiauotkoliktottolik| guotguotkolik-ažiguotněkolik
guotcunguefkoli |

8 97. Adverbia correlativa. Příslovce souvztažná.

Interrogativa| Demonstra-ZevšeobecňujícíIndefiníta
a relativa tiva relativa

a) lociudikde tbitu(ibidem)| ubicunguekdekolhalicubiněkde
hic zde ubigue všude
isťtictam alibi jinde
alic onde, tam Usguam někde

(v zápor. větách)
nůsguam nikdeundeodkudindeodtudundecungueodkud-| alicundeodněkud

kolin hinc odtud
čstinc odonud
ulinc odonud

1) Atlum — filum nitka.

undigue odevšad
utrengue z obou

stran.
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nterrogatiíva| Demonstra-ZevšeobecňujícíIndefinita
a relativa tiva relativa

guokameotam gučocunguekamkoli| aligučněkam
hic sem alhó jinam
ústůc tam utrógue na obě
alůc onamo strany|guakudyeatudyguacunguekudykoli| aliguaněkudy
hác tudy
istac onudy
dlac onudy

| b) temporisguandokdy| tumtehdáž| guandocunguekdy-| áliguandoněkdycumkdy,když| tunc)tenkráte|— KoliUnaguamněkdy
(relat.) nunc nyní, teď (V zápor. větách)

ninguam nikdy

guamdiů jak
dlouho, pokud

tamdiů tak
dlouho, dotud

aliguamdi nějaký
čas, dosti dlouho

c) modigučmodojak| ita ututU,„©|utiguevšímzpů
ut, ut? jak ey tak utcunguef Jakkoli sobem

(relat.) item tolikéž neutiguam nižád
ným způsobem,
nikterak

guam jak tam tak — —

guoťiéns Ko
krát

tottěns tolikrát guotičnscungue Koli
krátkoli

Verbum.
Genus verbi.

S 98. Rod slovesa je dvojí:
1. Rod činný genus dctivum: lego čítám, rego řídím.
Slovesa rodu činného jsou buď:
a) přechodná (tránsitiva), vyjadřují-li děj, který se táhne K před

mětu akkusativem vytčenému: verbero servum biji otroka;
b) nepřechodná (intransifiva), vviadřují-li děj. který se táhne

k předmětu vytčenému jiným pádem nežli akkusativem: impero
exercitui velím vojsku; nebo vyjadřují-li děj, který nečelí vůbec
k nijakému předmětu, nýbrž dovršuje se v podmětě samém (sla
vesa podmětná): vivo žiji, dormio spím.

aliguotiéns něko
likrát
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2. Rod trpný genus passivum: filius amátur syn jest milován
roz. někým; discipulus monětur žák jest napomínán roz. od někoho.

Uplný rod trpný mají jenom slovesa přechodná. Nepřechodných
jen v 3. osobě jednočtu v rodě trpném užívati se může: vivitur žije
se, imperůtur velí se.

Poznam. 1. Rod trpný má Často do sebe i význam zvratný čili
reflexivný: lavor myji se, můtor měním se a t. d.

2. V lat. řeči jsou též slovesa, která jsouce tvarem trpná význa
mem jsou Činná. Slovou déponentia n. krytočinná: hortor napomí
nám a t.d.

3. Některá slovesa náležejí částí tvarů svých k rodu činnému,
částí pak k rodu trpnému: audeo odvažuji se, ausus Sum odvážil
jsem se. Jmenují se sermideponentia.

Oualitas actionis.

S' 99, Co do jakosti (gualitas) může děj slovesným tvarem na
značený býti buď

1. nedokonaný čili ještě frvající (actio imperfecta): lego čtu;
aneb

2. dokonaný čili již dovršený (actio perfecta): légi přečetl jsem.

Poznam. 1.'K označení děje trvajícího užívá čeština sloves trva
cích č. durativních: curro běžím, laudo chválím. Opakování děje
vynáší se slovesy opaŘkovacími č. freguentativnými: běhávám,
chválívám. V té případnosti užívá latiník slovesa soleo s infinitivem:
Soleo currere, soleo laudare.

2. K označení děje dovršeného užívá čeština sloves končicích č.
finiftivných: doběhnouti, dovézti, pochváliti.

Tempora verbi.

S 100. Čas je vlastně jen trojí: přítomný, minulý a budouci,
t. j. každý děj sbíhá se buď v tétéž době, ve které mluvící osoba
mluví, anebo sběhl se před touto dobou, anebo nastoupí teprve po
této době, padá tudíž, hledíme-li k době mluvícího, buďto do pří
tomnosti nebo do minulosti nebo do budoucnosti. Avšak rozeznávati
jest v té příčiněčasy děje trvajícího od časů děje dovršeného. Máme
tudíž:

1. čas děje trvajícího v přítomnosti č. praesens: lacio házím;
2. čas děje trvajícího v minulosti č. imperfectum: iaciébum házel

jsem;
3. čas děje trvajícího v budoucnosti č. futůirum simplex, též fu

furum primum; iaciam pudu házeli;
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4. čas děje dovršeného v přítomnosti č. perfectum: iěci hodil
jsem (teď; perf. praesentiae);

avšak znamená se latinským perfektem mimo to i čas děje mi
nulého vůbec: iéci hodil jsem (tehdáž; perf. historicum);

5. čas děje dovršeného v minulosti před jiným dějem minulým
. plusguamperfectum: téceram byl jsem hodil;
6. čas děje dovršeného v budoucnosti před jiným dějem budoucím

, futurum exáctum, též futurum secundum: técero hodím.

CX

Oe

Poznam. 1. Latinské fufurum I. vynáší se též často v češtině pří
tomným tvarem slovesa končicího: iaciam budu házeti, avšak 1
hodím.

2. Latinské plusguamperfectum možná včeštině vynésti též tva
rem od perfekta ničím se nelišícím: iéceram hodil jsem.

3. Imperfectum, perfectum (histor.) a plusauamperf. slovou též
praeterita (časy minulé),

Modi.
S 101. Způsob (modus), jímžto lze děj slovesem označený vy

jádřiti, je trojí:
1. oznamovací č. indicátivus: lego čtu;
2. spojovací č. coniůnctivus: legerem četl bych;
3. rozkazovací č. imperátivus: lege čti (imperat. I.) legito čtiž

(imperat. II.).
Sloveso jsoucí v jednom z těchto tří způsobů slove verbum

finitum t. sloveso určité.
8 102. Jsou ještě jiné tvary slovesa, které mají do sebe ráz jmen

buďto podstatných nebo přídavných: tvary jmenné (nominália).
Nazývají se verbum infinitum t. sloveso neurčité.

Ráz podstatných jmen do sebe mají:
1. způsob neurčitý č. mm.infinitivus: laudáre chváliti, laudůrt

chválenu býti;
2. gerundium: laudando chválením;
3. způsob dostižný č. supinum: laudátum chválit, laudátů chváliti

(k chválení).
Ráz přídavných jmen do sebe má:
4. příčestí č. participium: laudáns chvále č. chválící; laudatus

chválený,

Personae verbi.

$ 103. Osoba (persona) jest jak v sing. tak v plur. trojí:
1. osoba mluvící č. první: laudo chválím, laudámus chválíme:
2. osoba oslovená č, druhá: laudas chválíš, laudátis chválíte:
Kořínek Latinská mluvnice I, 8. vyd. 4
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3. osoba nebo věc, o které se mluví č. třetí: laudat zhválí.
laudant chválí.

Poznam. Některých sloves uživá sejen ve /řetí osobě sing.: tonat
hřmí, pluit prší. Slovou verba impersoOnádliaslovesa neosobná.

Kmen a přípony.

S 104. Časování děje se tím způsobem, že se ku kmeni přivínají
různé přípony osobní: eS-ť, es-fis.

Tři kmeny isou základní (n. themata), ježto od nich osiatní tvary
slovesné utvořiti lze; isou to kmeny:

praesentní
perfektní
participialný pro časování opsané.

Kmeny tyto vedou se od kmene slovesného: kmen slovesný n.
prostě kmen jest jim tedy společným základem a společným zákla
dem všem tvarům slovesným vůbec.

Někdy ovšem kmeny od sebe zcela se různí: km. praes. esS-,
perí. fu-.

pro časování prosté;

S 105. Přípony osobní jsou:

Indic. a coniunot. Imperat.

Activum. Passivum. | Activum. Deponens

Sg. 1. —. m r I. II.
2. s (perf. sti) ris Z.—, (to re
3. f tur 3. to

Pl. 1. mus mur
2. tis (perf. mini 2. te, tóte mini

stis)
3. ní (perf. ntur 3. nio |

runí) |



Km.perfektní:fu-,

ammy/

Km.praesent.:es-,slabýs-(srv.S161).2—
S 106.

Indicát.
I

Praes. sum jsem
eS jsi
eSÍ jest
Ssumus isme
estis jste
suní jsou

npí. eram
erás
eraí
erámus
eratis
eruúlí

byl, a, o
jsem
atd.

byli, v a
jsme
atd.

Fut. I. ero budu
eris budeš
erit bude
erimus budeme
eritis budete
cruní budou

(Imperat. I. 2. sg. es buď2.pl.estebuďte— 3.»estobudiž(on)3.»suntébudtež(oni)
Indicat, Goniunct. Nominalia.

(Perf. fu byl, a, o |fuerim ať jsem Infinuistijsem| |fuerisbyl,a,o ; SAjean
fuit atd. fueril atd. iuisse že jsem byl.
futmus byli. v. a. fuerimus ať jsmeFuistisjsme| |fueritisbyli,v.afuérunt)| atd.fueriníatd.Plapf.fueram| byl,a,ofuisseem|— byl,a,o
fuerds jsem |fuissés |bych byl, a, ofueraí atd. |fuissef atd.fuerámusbyli,y,a|fuissémus) byliby
fuerůtis jsme |fuissétis (chom byliiueraníatd.| fuissentatd.

Fut. II. fuero až budu
fueris až budeš
fuerit až bude

fueritis až budete
fuerint až budou

Verbum sum.

Coniunct.

sim af jsem
SIS ať jSÍi
sit ať jest
Simus ať isme
sitis ať jste
sint ať jsou

.essem byl. a, o
SSS bych
esset atd.essémus| byli.y,a
essétis bychom
essení atd.

fluerimus až budeme

o1

Verbum sum, esse, fui.

Nomiralia.

Iniinit.
esse býti

Partic.
toliko ve složeninách,

Partic.
z|ufůrus, a, um buda,
=) budouc; budoucí
E Infinit.
x |fufůrum; am, um esse

1. fore že budu
II. 2. sg. esto budiž (ty) 2. pl. estóte buďtež (vy)
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Poznam.1. Tvary imperf. eram, as atd. a fut. eró, is atd. povstaly
z esam, eso; srv. měris m. mósis a pod. ($ 30, P. 4).

2. V koni. impf. vyskýtají se druhdy i tvary (od km. fu-): forem,
forés, foret, foréní m. essem, essés atd.

S 107. Jako sum časují se též složeniny se sum:

absum jsem nepřítomen, jsem
vzdálen (dafui)

adsum jsem přítomen (adfui,
alfu)

desum scházím, opouštím (koho
alicui)

obsum jsem proti komu, škodím
(offui)

praesum jsem v čele
prosum prospívám
supersum zbývám
possum mohu ($ 108).

intersum jsem při čem (piignae)
Bez peří. jsou:

insum jsem v něčem (obsažen) ; subsům tajím se v něčem.
Part. praes. jen absum a praesum vytvořují: ab-séns nepří

tomný, prae-séns přítomný.
Sloveso prósum vzniklo z prod-sum; d zůstává jen před e: Ind.

praes.: prosum, prodes, prodest, prosumus, pródestis, prosunt. Ind.
mpř.: proderam, proderas atd. Čoni. impf.: prodessem, pródessés
atd. Fut.: pródero, proderis atd. Inf. praes.: prodesse. Perí. prófut
atd.

S 1.. Sloveso possum mohu skládá se ze zastaralého adjektiva
potis, pote a ze sum (possum m. pot-sum) a časuje se jako Sum.

Avšak 1. pof mění se před s v pos: possum; 2. infinit. praes. jest
posse, coni. impí. possem; 3. perf. pofui a part. praes. poténs tvo
reno od zaniklého slovesa pofere.

Coni. praes-pPossim, DOSSÍS, DOSSIÍ
DOSSÍMUS, DOSSÍÍiS, DOS“

siní
impf. possem, pDossěs etc.

Ind.praes. possum, poteS, polesí
Dossumus,potestiS, DOS

Suní
impf. poiérám, polerůs etc.fut© polero,poterisetc.
perf. potui, potuisti etc. perf. pofuerim, potueris etc
plgpf. potueram, potuerás etc. plapf.pofuissem, potuissés «

„ fut. ll. potuero, potueris etc. etc.
Infin.prass. a fut, posse Partic. praes. pofens mocný (ad

perf. potuisse jekt.)

Čtvero časování.

S 109. Způsobů časování n. konjugací jest v latinské řeči čívero.
Končí-li se infinitiv praesenlis aclivi;
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v áre, náleží sloveso ke koni. I.: laudáre chváliti,
V re, II.: délére. ničiti,
V ere, HI.: tribuere udělovati, legere čísti,
v jre, IV.: audire slyšeti.
S 110. Dle znaku kmene slovesného rozeznáváme kmeny samo

hláskové a souhláskové, a to:

a) samohláskové v a — L koni.: kmen lauda- ) KonjV e— IL dele- ,hlás.
vi — IM. audi- SATO

» vu fribu- souhlásk
b) souhláskové jf— UL » leg
Slovesa, jichž kmen okončen v u, spravují se docela koniugací

souhláskovou.
Při tvoření časů objevuje se samohláskový kmen slovesný se

znakem dlouhým: laudá-(vi), lauda-(tum), dělé-(vi), audi-(vi).

Kmen praesentní.

S 111. Kmen praesentní vede se od slovesného příznakem e n. 0.
V 1. os. sg. indic. praes. obsažen jest příznak o v koncovce 0:

daudo z lauda-0, déle-o, leg-o, audi-o. V ostatních osobách indic.
praes., jakož i v imperat. jeví se u koni. III. příznak praesentní ja
kožto i, e, u: leg-i-S, leg-i-ť, leg-i-mus, leg-e-ris, leg-e, leg-u-nt
atd.; u konj. I., I. a IV. splývá se znakem kmenovým vá, 8, i:
lauda-s, lauda-t (m. lauda-t), dělé-tis, audi-s, laudá, dělě-te atd.,
vyjímaje audi-u-ní.

Dle toho máme tyto kmeny praesentní:
I. laudá-; II. dělé-; III. lege(0)-; IV. audi-.
Z toho následuje zároveň, a) že kmen praesentní dostaneme,

odepneme-li od infin. praes. act. příponu re; b) že kmen praesentní
rovná se slovesnému u I., II. a IV. konjugace, kdežto u koni. III.
jeví proti slovesnému rozšíření příznakem e (0).

S 112. Mimo to bývá kmen praesentní proti slovesnému roz
šířen:

a) samohláskou i, jež se vsouvá za znak kmenový: cap-i-0,
v, S 131;

b) hláskami a, e, i, jež se vsouvají za znak kmenový a způso
bují, že slovesa přecházejí v koniugaci samohláskovou:iuváre,km.slovesnýiuv-(iiiví)| viděre,km.slovesnývid-(vidi)augěre,aug-(auxi)| vincire,vine(vinxi)moněre,» mon-(monui)| Salire,| »»sal-(salui);

c) souhláskou n (před retnicemi W), která se vsouvá za znak
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kmenový nebo před něj: em-n-o, Sper-n-o, fi-n-do (km. fid-),
fra-n-go (km. frag-), ru-m-po (km. rup-), li-n-o, si-n-o (km. li-, si-);
pod. pello z pel-n-o a jiná V -llo;

d) souhláskou t, iež se vsouvá za znak kmenový: flec-f-0;
e) skupinou se, po souhl. ěsc, ise (verba incohátiva, $ 152):

Cré-SC-0, nů-SC-0r, NO-SC-0, irů-SC-0r, SCÍ-SC-0, ingem-iSC-0;
f) zdvojkou n. reduplikací (reduplicátio): si-sto (km. sta-), sero

(ze si-so, km. se-), gi-gn-o (km. gen-), sido (ze si-sd-0, km. sed-).
I slovou kmeny: capi-, iuva-, mone-, ftemn-, crésc- atd. rozšířené

proti kmenům prostým: cap-, iuv-, mon-, tem-, cre- atd. Někdy
vniká Živel rozšiřovací i do kmene perfektního nebo participiálného.

S 113. Od kmene praesentního se tvoří:
Indicat. praes. a imperat. viz $ 111;

imperf. příznakem ba: laudá-ba-m, lege-ba-m;fuť.I-© uI.aMH.konj.příznakembo:laudá-bo:
u IH. a IV. koni. obievuje se v koncovce 1.
os. sg. hláska a(m. A), v koncovkách ostatních
osob hláska 8: lega-m, lege-S.

Coniunct. praes.; u koni. I. objevuje se v koncovkách hláska €:
laude-m, laudě-s;
u koni. IH., III. a IV. hláska á: lega-m, legů-S;»| imperf.tvořísepříznakemre(původ.se):laudá-re-m.

Infin. praes. act. tvoří se příponou re (pův. se): laudá-re;
pass. » » ri u IL, MH.a IV. koni.:
laudů-ri, kdežto u konj. II. končí se v i: legi;

partic. praes. příponou ns: ldi.d-ns;
gerundium a gerundivum příponou ndus: lauda-ndus, latda-ndi,

Kmen perfektní.

S 114, Perfektum jest dvojí: silné a slabé.
Kmen perfekta silného vede se od kmene slovesného beze všelo

příznaku, ale bývá za to označen:
a) zdvojkou n. reduplikací: fend-o te-tend-i, cad-o ce-cid-i,

mord-eo mo-mord-i;
b) dlouhou kmenovou samohl.: leg-o lég-i, vid-eo vid-i, fod-io

fod-i, rup- (rumpo) růp-i, fac-io féc-i, lav-o láv-i;
c) kmen perfektní nebývá nijak označen (tak zvláště u kmenů

v u and): tribu-o tribu-i, děfend-o děfend-i, vert-o vert-i.
Poznam.1.Zdvojka záleží ve zdvojení souhláskového násloví s vlo

ženou samohláskou e:; avšak samohl. e často připodobuje se k sa
mohl. kmenové: mo-mordi, cu-curri, di-dici.
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2. Slovesa spondeo, sto, sisto pozbývají při reduplikaci v perf.
náslovného s kmenového: spo-pond-i, ste-ti, sti-ti.

3. Kmenová samohl. a zúžuje se v perf. reduplikací tvořeném vl:
cad-o ce-cid-i, can-o ce-cin-i; ae v i: caed-o ce-cid-i; a před r
nebo skupinou souhláskovou v €: par-io pe-per-i, Darc-o pe-perc-i,
fal-lo fe-fell-i.

4. Ve složení reduplikace obyčejně se vypouští: dě-cid-i, oc-cid-i;
avšak zůstává ve složeninách s do, Ssťo,sisto, disco, pDOSCOa částečně
i S Curro.

115. Kmen perfekta slabého vede se od kmene slovesného:
a) příznakem v. a to od slovesného kmene samohláskového v a,

e, i: laudav-i, dělév-i, audiv-i; podob. cré-Sco crév-i, no-sco nóv-i,
Si-no Siv-i, Ster-no Sítráv-i, Sper-no Sprév-i, ter-o triv-i; mnohdy
přistupuje v ku kmeni rozšířenému hláskou i: capesS-o capessiv-i,
pet-o petiv-i; samohl. před v jest vždy dlouhá;

b) příznakem u, který přistupuje místo v k slovesným Kkmenům
souhláskovým (nejvíce u sloves konjugace II., ale i u sloves koniu
gací jiných): mon-eo monu-i, dom-o domu-i, al-o alu-i, sal-io salu-i;

c) příznakem s, a to od slovesného kmene souhláskového (nej
častěji němého): dic-o dix-i, SParg-0 SparS-i,carp-o carps-i, scrib-o
Scrips-i, laed-o laes-i, sent-io séns-i; často přistupuje s k hrdelnému
kmeni rozšířenému souhláskou n: iung-o Winx-i.

S 116. Od kmene perfektního tvoří se tyto tvary aktivné:
Indicaf. perfecti příznakemi, e: laudáv-i

plusapf. era: laudáv-era-m
fuť. IH. ero, eri: laudav-ero

Coniuncí. perf. eri: laudáav-eri-m
piusapŤ. isse: laudáv-isse-m

Infinit. perf. příponou isse: laudav-isse.

Kmen participialný.

S 117. 1. Participium perí. pass. končí se v us, a, um; uvádí se
však z pravidla toliko v rodě středním, ježto nepřechodná slovesa
rodu mužského a ženského nevytvořují, jako: ifťumest šlo se (nikoli
-us, -a; v. $ 98, 2).

2. Některá slovesa vytvořují toliko partic. fut. act. v Zrus.
3. U sloves krvtočinných a polokrytočinných neuvádí se parti

cipium, nýbrž jen 1. os. sg. perfecti.
S 118.Part. perf. pass. vede se od kmene slovesného:
a) příponou tus, a, um, a to buď od kmene samohláskového:

laudá-tum, dělé-tum, audi-tum, tribů-tum; pod. no-tum, strá-tum,
spré-tum, tri-tum; capessi-tum, peti-tum; samohláska před fum jest
vždy dlouhá mimo tato participia: da-fum od dare, ra-fus sum od
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rěri, sa-fum od serere, sta-fum od sistere; ci-tum od ciére, li-tum
od linere, si-tum od sinere, di-ru-tum od di-ruere;

neb od kmene souhláskového: dic-fum, Scrip-tum, carp-tum,
idnc-tum;

o) příponouitus, a, um, a to od kmene souhlásk. (zejména končí-li
se perf. v ui): mon-ifum, dom-itum, gi-gn-o gen-itum;

C) příponou sus, a, um, a to od kmene souhlásk. (obyčejně zub
néhoj: sed-eo ses-sum, laed-o laesum; lab-or láp-Sus sum, sparg-o
Spar-Sumi.

S 119. Právě tak jako participium perf. pass. vede se od kmene
slovesného:

participium fuf. ací. příponou tiůrus, itirus, sirus (a, um).
Poznam. 1. Některá slovesa vytvořují particip. perf. pass. a part.

fut. act. rozdílně: (di-)ruo (di-)rutum, ale ruitůrus; pario partum,
ale parifůrus; orior a morior ortus sum, mortuus sum, ale orifůrus,
morifurus a i.

2. Participiu perf. pass. v rodě střed. rovná se tvarem svým su
pinum v um (supinum 1I.). Jest to vlastně accus. sg. slovesného
jména podstatného kmene v u: laudáatu-m chválit, monitu-m na
pomínat a pod.

Vedle supina v um máme ještě supinum v ů (Supinum IH.),což
jest vlastně abl. sg.: laudatů (k) chválení, monitiů (k) napomínání;
srv. ablativy: iussů, nát a pod., $ 48, 1.

S 2). Pomocí participia perf. pass. a slovesa sum opisuje se
trpný rod:

Indicat. perfecti laudátus sum, es etc.
plusapf. laudátus eram, erás etc.
fuť. I. laudatus ero, eris etc.

Coniunct. perfecti laudátus sim, sis etc.
plusapf. laudatus essem, essěs etc.Infinit.| perfectilaudatum,am,umeSSc.

Participiem fut. activi a infinitivem esse opisuje se infin. fuf. acť.:
laudátůrum, am, um esse.

Supinem a trpným infinitivem Zrf opisuje se zřídka se naskýtající
inf. fuf. pass.: laudátum iri.

Dodatek o proměnách znaku souhláskového před s a Ť.
8121. Spojí-li se koncovkysi, sum, tum s kmenem slovesným,

vznikají rozličné proměny znaku souhláskového, a to:
1. splývají hrdelnice s přistupujícím s v x (srv. 8 30, P. 2): dic-o

dixi, reg-o rěxi, cogu-o cOxXi,iung-o lůnxi, trah-o tráxi;
před f mění se hrdelnice v c: réctum, coctum, iúnctum, tráctum;
2. retnice b mění se před s a f v p: scrib-o scripsi scriptum;
3. zubnice připodobují se k s po krátké samohl. kmenové, po



Utvero časování. Základní tvary slovesa. O7

dlouhé se vysouvají (srv. $ 30, P. 2): con-cut-io concussi concussum,
laed-o laesi laesum;

4. po mmvsouvá se před s a f hláska p: con-tem-no contempsi
coníemptum;

5. znak s trvá před přistupujícím s po krátké samohl. kmenové,
po dlouhé se vysouvá: ger-o (z ges-o) gessi, haur-io (z haus-io)
hausl;

před f trvá znak s nezměněn: géesfum,haustum;
6. znak v mění se před f v u po samohlásce a, s níž splývá v au:

lav-o lautum;
kmeny v ov, uv, iv mají před fum dlouhé 0, ů, i: mov-eo motum,

1uv-o iiftum, ob-liv-iscor oblitus Sum;
po souhlásce I mění se v před f v ů: solv-o solůtum;
7. je-li kmen okončen dvěma souhláskami. vysouvá se před Ss

i f druhá z nich, vyjma skupiny lp, rp, ng, ngu, nc: Sparg-0 sparsi
sparsum, torgu-eo torsi tortum, sení-io sěnsi sénsum; ale carp-o
carpsi carptum, iung-o iinxi iinctum.

$ 122. 1. Perfečta fliixi, strůxi (fluere, struere) a participia
strůctum, perfrůctus sum (perfruor) jsou utvořena od plnějších
kmenů flugv-, strugv-, frůgv-.

2. Některá perfecta a participia jsou tvořena nepravidelně, jako
vZv-o vixi vicfůrus, tub-eo iussi iussum, prem-o pressí pressum,
logu-or lociitus sum, mor-ior mortuus Sum a ij.

Základní n. kmenové tvary slovesa.

S 123. 1. Sloveso dovedeme časovati, známe-li jeho kmen práe
sentní, perfektní a participialný. Avšak uvádějí se místo kmenů
hotové tvary slovesa, na nichž kmeny základní jsou patrny; odtud
tvary ty slovou též základními n. kmenovými. Jsoutě to: 1. 08. S€.
indic. praes. act. (někdy brává se k níi 2. os. sing.), 1. os. sg. indic.
perf. act. a partic. perf. pass. (v rodě středním).

K základním tvarům slovesa druží se i infinit. praes. act., pro
tože se z něho poznává nejlépe, ku které koniugací sioveso náleží
(v. $ 109); tudíž frango, is, ere, frégi, fráctum.

2. Některým slovesům nedostává se participia perf. pass., ze
jména nepřechodným II. koniugace a počínavým; jiná vytvořují
toliko partic. fut. act.; některá nemají ani perfekta ani participia
perf. pass. (srv. $ 117, 2).

3. U sloves krytočinných a polokrytočinných uvádějí se toliko
tři základní tvary slovesné: hortor, (Gris), dri, hortátus sum;
gaudeo, (es), ěre, gávisus sum (srv. $ 117, 3).
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S 124. Konjugace na a.
Activum.

(ndicat. Coniunot. Naominalia.

Praes. laudo chválím laudem") ať chválím Infinit..lauda-schválíšlaudés© aťchválíšlauda-rechváliti
lauda-ť“)atd. laudeť atd. Particip.
lauda-mus laudémus laudá-ns, ntis*) chvále
lauda-fis laudéftis n. chválící
lauda-ní“) laudení

Impf. laudá-bam chválil; laudá-rem“) chválil bych, Gerundiumlaudaá-bás| jsem| laudá-rés— chválilbys|lauda-ndi*)chválenílauda-bat© atd.| lauda-refatd.lauda-ndochválení
lauda-bůmus laudá-rémus ad lauda-ndum ke
lauda-batis laudá-rétis chválení
lauda-baní laudá-rení lauda-ndo chválením

m A= KA | Partic.
Put.Lpan M atauda-fůrus,a, um

laudábit po- E hodlajechváliti
lauda-bimuschvá- a dnfinit
laudá-biřis lím atd. s|lauda-furum, am, um
lauda-bunt | esse že budu chvá

Imperat [. 2. s«. lauda chval
2. plur. lauda-ťe chvalte

Perf. laudav-i pochválil
laudav-isíi isemlaudav-if© atd.
laudav-imus
laudav-istis
laudav-éruní

Plsapf. laudav-eram byl
laudav-erás jsem
laudáv-erat pochvá
laudav-erámus lil
laudáv-erátis atd.
laudav-eraníFut.II.laudav-ero| až
laudav-eris pochvá
laudáv-erit lim atd.
laudav-erimus
laudav-erifis
laudáv-eriní

© hti n. že pochválím
JI. 2. sg. lauda-to chvaliž (ty)

3. » lauda-fo chvaliž (on)
2. pl. laudá-/0te chvaltež (vy)
3. » lauda-nío chvaltež (oni)laudav-erim| aťjsemInfinit.

laudav-eris pochválil |laudáv-isse že jsem
laudav-erit atd. chválil (pochválil)

laudáv-erimus
laudav-erilis
laudav-eriní

laudav-issem byl bychlaudav-isseés| pochválil
laudáv-isset atd.
laudav-issémus
laudáv-issétis
laudav-issení

1) samohláska zkracuje se před koncovým
td,nt, m, r (srv. str. 12. a 13. p. č.)

2) rovněž zkracuje se ve slovostředí před
nt a nd: laudántis, laudándi.

8) rovná se tedy coni. imperf tvarem svým
infinitivu praes. act. + oříponám osobnlm.



Praes. laudo-r“) jsem chválen.

Impf.

Fut. I.

Kmenparticipialný.

„dicat.

lauda-ris jsi chválen
lauda-fur atd.
laudaá-mur
lauda-mini
lauda-nfurlauda-bar© byljsem
Jauda-baris chválenlauda-dáťur© atd.
lauda-bamur
lauda-báminí
lauda-bantur ,
laudá-bor budu chvá
lauda-beris len atd.
lauda-bitur
lauda-bimur
lauda-biminí
lauda-buntur

Imperat. passivi se neužívá.

[Perf. = á .- um S ÁU

Iaudatus,| es je =5
a.m est ©=o B

laudati, (2m z
ae, a sss CBS. sunt B

.-— s

13
Plsapí. zš eram .laudátus. (< OJ

um eTas =
4. erat E

laudati eratis 22
e a - (eramus =ac, erant S

Fut. II. bj- ero 5Jaudátus,(
eris = =a, um : = ©
erit EG

=> erimus =udat 2: Na
landal | eriti so: erunt

Obrazec Konjugace I.

I. Konjugace.
Passivum.

Coniunct.,

lauder ať jsem chválen
laudéris ať jsi chválen
laudéfur atd.
laudémur
laudérmirni
laudeníurlauda-rer© bylbych
lauda-réris chválen atd.
lauda-rétur
lauda-rémur
lauda-réminí
lauda-rentur

o
=a
a
W

3
o
E
©a,

i=
o T 9 O S

laudatus,5 ŽESO ©um jat. 825- < G
laudati, (3MANSSZ

ae. a SMS $ 80' snt SS83s
laudatus esem S
a. um (essěs 25
' esset ogo = >

laudati, |(ÉSEMUSS%
ae. a essetis = ©essent 8"
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Nominalia,

Infinit.
lauda-rz chválenu býtiGerundivum

lauda-ndus, a, um
ten, který chválen

býti má

Infinit.
laudatum iri že
budu chválen

Particip.
lauda-/us, a, um
chválený, pochvá
lený n. chválen. po
chválen (jsa. byv)

Infinit.
laudatum, am. um
esseže jsembyl
chválen (pochválen
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8 125.

Iindicat.

Praes. moneó') napomí
mone-s nám atd.
mone-f
mone-mn.;us
monče-fis
mone-ní

Impí. moně-bam napo
mone-bás mínal
mons-haf jsem atd
mone-bamus
mone-bátis
mone-baní

mone-bó budu
mone-bis napomí
mone-bifť nati n.
mone-bimus napDo-;
mone-bifis menu |
mone-buní atd.

Imper.[, 2. sg. mone napomínej
2. pl. moné-fe napomínejte

Perí. monu-? napomenul
monu-isfi isemmonu-if— atd.
monu-imus
mornu-isfis
monu-eruní

Plsap*. monu-eram byl
monu-erás jsem
monu-erať napome
monu-erámus nul
monu-erátis atd.
monu-eraní

Fut. II. monu-ero až na
monu-eris pome
monu-erif nu atd.
monu-erimus
monu-eritis
monu-eriní

Obrazec konjugace II.

Konjugace na e.
Activum.

Coniunct.

mone-am ať napomínám
mone-ás ať napomínáš
mone-af atd.

Nominalía.

Infinit.
mone-re napomínati
| Particip.——

mone-amis moně-ns nfisSnapo
mone-dfis niinaje n. napomína
mone-aní . dcí
mone-rem napomínal Gerundiummon€e-résbychatd.| mone-ndinapomínání
mon€e-ref mone-ndo napomínání
mone-rémusS ad mone-ndum k napo
mone-réfis mínání
moně-rení mone-ndo napomínáním

© Particip.
5 |mon-ifůrus, a, um ho
a! dlaje napornínati
- monitůrum. am, um

Ji esse že budunapomí:=< nati n. že napomenu

3. « moné

3.

monu-erim ať isem na
monu-eris pomenul atd.
imnonu-erif
monu-erimus
monu-eritis
monu-eriní

monu-issem byl bych na
monu-issés pomenul atd
monu-issef
monu-issémus
monu-isséfis
monu-issení

1) Místo. děleo, čs, ěre. dělěvi,

II. 2. sg. mone to napomíneiž (ty)
to napomíneiž (on)

2. pl. moně-tóte napomínejtež (vy)
moně-nto napomínejtež (oni)

Infinit.
monu-isse že jsem na
pomínal (napomenul)

dělétum, ničiti
uvedeno vzorem raději sloveso mončre, protože
největší část sloves
particip. perf. pass.

Il. konjugace tvoří perf. a
dle moněre (v. S 142.) a jen

nepatrná část dle dělére (v. S 141.)



„Kmenparticipialný.

Obrazec konjugaceII.

I. Konjugace.
Passivum.

Indicat. GConiunct,

Praes. moneo-r jsem na
moně-ris pomínánmoně-fur© atd.mone-dfur
mone-mur mone-amur
moně-nini mone-áminí
mone-nfur mone-anífur
mone-bar byl jsem
moně-báris napomí
mone-baátur nán atd.
mone-bámur

Imperf.

moné-réfur
mone-rémur
mone-reminímone-báminií
moné-reníurmone-banturmoně-bor| budu

mone-beris napo
mone-bifur mínánmone-bimur| atd.Fut. I

mone-biminií
mone-buntur

Imperat. passivi se neužívá.

ÍPerf. M 6
= S sim: um = .

monitus,jes E E monitus.(Sna. um st S 5 = . sit
S58 47 simus

moniti. (MMS 5,5 (moniti, šti
a ([eSlS EZŽEÉ ae a SIS96. sunt DI sintL

ap s essem
eram SJ ;monitus, (S22“

mon | orás sz toni essěsum | a.um Jeerat Es, sse
— a M

moniti. |ěřámus 2 S |moniti, essemuseratis© —5|ae,a|SSSÉUS
ae. 4 erant z essent

Put. II. 4ero O "o
. C3 M)

OS, | eris SGerit ZE
. "73 ="17 rimus 5MONT(LeitisE

NN
ae. A /erunt 8 |

mone-ar ať jsem napo
mone-áris mínán atd.

|moně-rerbyl bych na
mone-réris pomínán atd.

61

Nominalia.

Infinit.moně-ri© napojní
nánu býti
Gerundivum

mone-ndus, a, um
ten. který napomí
nán býti má

Infinit.
mon-ifum irt že budu
napomínán

Pomocísupina

Particip.
mon-ifus, a, um na
pomínaný. napome
nutý n. napomínán.

napomenut (jsa, byv)
Infinit.

monitum, am, um esse
že jsem byl apomínán

(napomenut)

-—

aťjsemnapomo

bvlbychbývalnutn.aťjsembvl napomenutatd.

napomenutatd.



02

Km-npracsentní:lege(o)

———2

Kmenperfektní:leg

S 126.

Impí.

but. L

Perf. leg-i přečetl isemleg-isti© přečetlisi
leg-if atd.
leg-imus
leg-istis
leg-eruníPlsapf.leg-eram| byljsem
leg-erás přečetl
leg-erat atd.
leg-erámus
leg-erátis
lex-eraní

Obrazec konjugace III.

Indicat.

Praes. lego čtu
legi-s čteš
legi-f atd.
legi-mus
legi-fis
Jegu-ní
lege-bam *) četl jsem
lege-bás četl jsi
lege-baf atd.
lege-bamus
lege-baftis
lege-bantlegam| budučísti
legés n. přečtu
leget atd.
legémus
legetis
legení

Imper. I. 2. se. lege čti
2. pl. legi-fe čtěte

Fut.II.leg-ero až pře
leg-eris čtu atd.
leg-erif
leg-erimušs
leg-eritis
leg-eriní

Konjugace souhlásková.
Activum.

CGConiunct,

legam ať čtu
legás at čteš
legaf atd.
legámus
legaftis
leganílege-rem| četlbych
lege-res četl bys
lege-ref atd.
lege-rémus
lege-réfis
lege-rení

icíp.

Kmenpart
———-Na

Nominalia.

Infinit,
lege-re čísti

Partic.
lege-ns, ntis*) čta n.

čtoucí
Gerundium.lege-ndi| čtenílege-ndo© čtení

ad lege-ndum ke čtenílege-ndo| čtením
Part.

lec-furus, a, um ho
dlaie čístiInfinit.

lecturum. am., um esse
že budu čísti n. že přečtu

II. 2. sg. legi-fo čtiž (ty)
8. » legi-to čtiž (on)
2. pl. legi-fofe čtětež (vy)
3.

lex-erim ať jsem přečetl
leg-eris ať jsi přečetl
leg-erif atd.
leg-erimus
leg-erifis
leg-erint
leg-issem byl bych četl
lJeg-isses atd.
leg-issef
leg-issémus
leg-issetis
leg-issení

» legu-nío čtětež (oni)

| Infinit.
lég-isse že jsem četl

(přečetl)

1) příznak e v imperf. sloves třetí konjugace
se dlouží.

2) legens, legěntis dle str. 16 p. č.



Passivum.
Indícat. Coniunct.Praes.lego-r| jsemčtenlegaraťjsemčten

lege-ris jsi čten legdris atd.
legi-fur atd. legdtur
legi-mmur lexdmur
legi-rnini legámini
legu-ntur legantfur

Imperf.legě-bar byl isem lege-rer bvl bych čtenlege-baáris— čtenlege-rérisatd.lege-batur| atd.|lege-réfur
lege-bamur lege-rémur
lege-bámini lege-rémini
lege-bantur lege-reníturFut.I.legar| budučten
legéris atd.
legefur
legémur
legéminií
legentur

[mperat. passivi se neužívá.

Peri = S sim 5=
lectus, =" |lectus, (© ZU
a, um f“* 58 ja um fi ©

' est "2 © . sit "i E => . — ©— 1- — u Wlěcti, (MMS 257 lecti, smus 25ae.aestis=59| 36asisB,
: sunt 25 . sint = a= a"Sheal 5 esem— ŠZBjlěctus| ETAz| lěctus.|ČSSKEza

S la. um »— a, um m
E erat E: esset 9 B— — ?ah=.-)erámusE514;Lessémus© 39

lecti. <. p lecti. ký >
S lae a |(erátis A (ae. a (Sssčůs = AEp“ erant — ' essent o

Mé 5
„O

Fut. II. S
lěctus, (TO ©erTiS >
a. UIN . oerit m

erimus 58lecti A =
ae. a eritis a

| . erunt "A

Obrazec Konjugace III.

lil. Konjugace.

Pomocísupina.

ho
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Nominalia.

Infinit
leg-i čtenu býti

Gerundivum.
lege-nďus, a, um ten,
který čten býti má

Infinitf
lěc-fum iri že budu

čten

Particip.
lec-fus, a, um čtený,

přečtený, n. čten.
přečten (jsa. byv)

Infinit.
lectum, am. um esse
žeisem byl čten
(přečten)
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S 127.

indicat.

Praes. audio slyším
audi-s slyšíš

2. pl.ÍPeri.audiv-2© us
audiv-isti
audiv-if
audiv-imus
audiv-iSfis
audiv-eruní

[Plspf. audiv-eram D

audiv-eraít
eM

-.——"*———

audiv-ér fis
audiv-eraní

Fut. II. audiv-ero
audiv-eris u
audiv-erif

Kmenperfektní:audďžv

Imperet. |. 2. se. andi síyš
audi-fe slyštejsem| audiv-eris
atd.

audiv-erámus

Obrazec konjugace IV.

Konjugace na i.
Activum.

Coniunot.

audi-am ať slyším
audi-as ať slyšíš

audi-/ atd. audi-af atd.
aud1-mus audi-amus
audi-fis audi-ú/is

« audiu-ní audi-aní
s Impf. audi-ébam *) slyšel audi-rem slvšelbychi audi-ébás© isemaudi-résslyšelbysEaudi-ébat| atd.audi-ret| atd.
©| audi-ébůmus audi-réinuso audi-ebdtis audi-réfis
A, audi-ebaní laudi-rentS[Fut.I.audi-am© budu |z audi-és| slvšetin. ©

audi-ef usivšim atd. =
audi-émus ©
audi-éfis =
audi-eřit x

lyšel
šel atd.

audiv-erif
audiv-erimus
audiv-erifis
audiv-eriní

yljsem|audiv-issem bylbych
audiv-erás uslyšel |audiv-issés uslyšel atd.

audiv-issef
audiv-issemus
audiv-issefis
audiv-issent"=

atd.

až
slyším

atd. | konjug 8.

audiv-erimus
audiv-eritis
audiv-eriní

'audiv-erim ať isem usly:|

Nominalia.

[nfinit.
audi-re slyšeti
| Particiv.
audi-éns, ntis slyše

n. slyšící
Gerundium

audi-endi slyšení
audi-endo slyšení
ad audi-endumk sly

| šení
audi-endo slyšením

Particip.
audi-/irus, a, um
hodlaje slyšeti

Infinit.
auditurum. am um
esse že budu slyšet

C n. že uslyším
„ audi-tó slvšiž (ty)

audi-fo slyšiž (on)
audi-f0te s!vštež (vy)
audiu-nto slyštež (oni)

Infinit.
audiv-isse že jsem sly
šel (uslyšel)

1) před bam vsouvá se v imperf sloves čtvrté



Obrazec konjugace IV.

IV. Konjugace.
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Passivum,

Indicat. | Coniunot. Nominalla.
Praes. audio-r isem |audi-arať isem slyšen Infinit.audi-risslyšen|andi-drisaťjsislyšen| audi-rislyšenubýti

audi-fur atd. |audi-dfur atd. |audi-mnur audi-amur Gerundivum
audi-mini audi-ámini audi-endus, a, um ter,
audiu-níur audi-anfur který slvšen býti má

Impf. audi-ébarbvl isem |audi-rer byl bych slyšen
audi-ebáris slvšen |audi-réris atd.audi-ebůtur© atd.|audi-rétur
audi-ébámur audi-rémur
audi-ébáaminí audi-rémini
audi-ebantur audi-rentur

Fut. I. audi-ar budu = | Infinit.audi-éris slyšen a - v

audi-ěmur s| slyšen (uslyšen)
audi-émini Eaudi-enfur a

Imperat. passivi se neužívá.

Perf. s5 = Particip.auditus,„Um2| auditus,(3MABy|dudi-fus,a,umsly
a.um jě 22 | aumí: S, šený,uslyšenýn. slveso st© Š5.|šen,uslyšen(jsa.byv)

|- -1 W . .

auditi,festis 58% auditi,Dots E Infinit.A6,AJamnt.T aeA)cmr.| LS%audiťum,am.umesse
s = "| že jsem byl slyšen

S “ (uslyšen)
5 [Plspf. =
—o © —

B lauditus,| ETA © |auditus,| CSSCM S
= a um |Srás m a. um |eSSčS =
a : erat = * esset „o=1 a = 1 6 =
Slauditi, |ETÁMUS 58 zydit, |éSsémus 5,9E|aaaeratisAae.aessetis| Z>
- erant — essent — Z> >

„O L

Fut. II. S
©

auditus,|10 a
a. uúin erit v .ng

auditi,| es = 9
ae. a je" IS B* erunt

3No



66 Verba deponentia.
Verba

$ 128. Slovesa krytočinná (verba deponentia v. S 98, P. 2),
podle příslušných vzorů sloves rodu trpného, avšak mají k tomu
i dní. fut.), 2. gerundium. Pamatujmež mimo to, že gerundivum
($ 105).

Konjugace |.

Indic. praes.

Coni. —,„
Indic.

Coni.

Fut, I.

Indic. perf.

Coni.

Indic, plsapf.

Coni.

Fut. II.

Imperat,.

nfinit. praes,
erf,

fut,

Partic,praes.

perf,

fut.

Gerundiv,

Gerundium

impf.

[jako laudorhortor— povzbuzuii
hortůáris povzbuzuješ
hortátur atd.
horiíamur
hortáminí
hortantur
horter ať povzbuzují
hortabar povzbuzo
val jsemhortárer© povzbuzo
val bych
hortábor budu po
vzbuzovati m. Do
vzbudímhortátus| Sum.DO
vzbudil isem
hortátus sim ať isem
povzbudil
hortátus eram býl
isem povzbudil
hortátus essem byl
bych povzbudil
hortátus ero až DO
vzbudím
hortáre povzbuzuj
hortáminípovzbuzujte
hortári povzbuzovali
hortátum esse že
isem povzbudil
hortáturum esse že
povzbudím
hortfans povzbuzuje
n. -cíhortátus—— povzbudiv
nebo povzbudivšíhortatůrus© hodlaje
povzbuzovati
hortandus ten. který
povzbuzován býti má
hortandi, o, (ad) um,
O povzbuzování

vereor ostýchám se jako moneor
veréris ostýcháš se
vérétur atd.
veremur
veréemini
verentur
verear ať se ostýchám
verébar ostýchal isem se

verérer ostýchal bych se

verébor budu se ostýchati
ostychnu se

n.

veritus Sum ostvchl jsem se

veritus Sim ať jsem se ostychl

veritus eram byl jsem se ostychl

veritus essem bvl bych se ostychl

verifus ero až se ostychnu

verére ostýchei se
verémini ostýchejte se
vereri ostýchati se
veritum esse že jsem se cstychl

veritůirum esse že se ostychnu

veréns ostýchaje se n. -ící Se

veritus ostychnuv se n. -VŠÍse

veritůrus hodlaje se ostýchati
verendus jehož dlužno Se ostý

chati

verendi, o, (ad) um, © ostýchání
se



Verba deponentia. 67
deponentia.

jsouce významem činná, tvarem pak trpná, časují se pravidelně
ještě z rodu činného 1. particip. praes. v ns a futuri v úrus (protož
v ndus má vždy význam trpný. Deponentia mají též svůj imperativ

fungor zastávám jako legor
fungeris zastáváš
fungitur atd.
fungimur
fungiminí
funguntur
fungar ať zastávám
fungebar zastával jsem

fungerer zastával bych

fungar budu zastávati n. zastanu

functus sum zastal jsem

fůnctus sim ať jsem zastal

functus eram byl jsem zastal

fůnctus essem byl bych zastal

finctus ero až zastanu

fungere zastávej
fungiminizastávejte
fungi zastávati
fůnctlum esse že jsem zastal

functůrum esse že zastanu

fungéns zastávaje n. -ící
fůnotus zastav n. -VŠÍ

fůnctůrus hodlaje zastávati

fungendus ten. který zastáván
býti má

fungendi, o, (ad) um, ©zastávání

IV.

largior uštědřuji iako audior
largiris uštědřuješ
iargitur atd.
largimur
largtunini
largiuntur
largiar ať uštědřuii
largiebar uštědřoval isem

largirer uštědřoval bychlargiar| budu
uštědrím

largifus sum uštědřil jsem

uštědřovati M

largifus sim at isem uštědřil

largitus eram byl jsem uštědřil

largitus essem bvl bych uštědřil

largitus ero až uštědřím

largire uštědřuj
largiminí uštědrřujte
largiri uštědřovati m.
largitum esse že jsem uštědřil

largitůrum esse že uštědřím

largiéns uštědřuje n. -Ící
largitus uštědriv n. -VŠÍ

largitirus hodlaje uštědřiti

largiendus ten, který uštědřován
býtimá L

largiendi, O, (ad) um, O uštědřo

vání 5



68 Deponentia. Semideponenua.

S 129, 1. Tato slovesa jsou v partic. perf. a tvarech s partic. perf.
složených deponentia. Jmenují se tedy sémiděponentia ($ 98, P. 3) 3

osměluji se: ausus sum osmělil jsem Se,audeo, ér Sí 1;
> S76 Podvažní se: ausus osměliv se;

gaudeo, ěre raduji se: gávisus Sum zaradoval jsem Se,
(z gávideo) gavisus zaradovav Se;
soleo, ére mám ve zvyku: Solifus sum uvykl jsem,

Solifus uvyknuv;
confido, ere důvěřuji: confisus sum důvěřil jsem,

confisus důvěfovav;
diffido, ere nedůvěřuji: diffisus Sum nedůvěřil jsem,

diffisus nedůvěřovav. Sem náleží i neos.
taedet mé

(vitae)
2. Naopak má deponens III. konj. revertor vracím se v perfektě

a ve tvarech od kmene perí. vedených formu aktivnou:
revertor, reverti, perí. reverft vrátil jsem Se,

(part. reversus vrátiv se).

8 130. 1. Některá participia perf. sloves krytočinných mají vedle
aktivného i význam passivný (nikdy však ve spojení se Sum):

comitatus provozen (comitári) confessus doznán (coOnfiteri)populátuszpustošen(populari)| diměnsusvyměřen(dimetiri)
meditůatusuvážen (meditári) partitus rozdělen (parfiri)
těstatus dosvědčen (fěstáari) ementitus vylhán (émeníiri).

2. Některá participia perf. krytočinných a polokrytočinných maji
význam praeseníní:

jhnusi se mi: pertaesum est zhnusil se mi (život).

veritus obávaje se (veréri) úsus užívaje (ti)arbitrátusdomnívajese(arbi-| confisusdůvěřuje(confidere)a.i.
Írári)

3. Některá participia perf. pass. sloves nepřechodných mají vý
znam akfivný:
iúrátus přísahav (iiůráre) potus napiv se (pótáre)coniirátuszapřisáhnuvse,spik-| pránsusposnídav(prunděre)

lenec (coniůráre) | cénátus stolovav fcénáre).
Poznam. Serz náležejí i participia perf. pass., iichžto se užívá

adjektivně: praeteritus (annus) minulý (rok; avšak annus praeteriit
rok uplynul), adulftus dospělý, obsolétus zvetšelý, inveterůtus za

staraly, zakořeněný, guiéfus pokojný, adsuětus, consuétus zvyklýa Dod.
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Verba III. konjugace v io.

8 131. Dvanácte sloves III. koni. v io a tři deponentia v lor tvoří
kmen praesentní rozšiřovací hláskou i (8 112, a). Toto i objevuje se
před a, 0, u, e vyjímaje před slabikou ér a v imperat. cape; ostatně
časují se dle lego. Kmenová samohl. sloves těch jest krátká.

Sem náležejí tato slovesa:
capio *), cupio*), iacio*) *) chytám, *) žádám, *) házíin
fcdio*), fugio*), facio *) *) kopu, *) utíkám, “) činím
pario"), rapio*), guatio*) ") rodím, *)uchvacuji, *) lomcuji
sapio “*), specio “*), lacio "**) 19)chutnám, *“)patřím, “*)lákám
gradior *),

lid praes.
Čoni. »

Ind. impf.

Čoni.

Fut,
Imperat. I.

» W.

Pa'tic.praes,
Gerund.

Ind. praes.
Coni.

ind, impf.

Conl.

Fut.
Gerundivum.

morior*),patior'*)© **)kráčím,**)mru,“)trpím.
Activum.

capio, capis, capit, capimus, capitis, capiuní.
caplam, capiás, capiaf, capiámus, capiatis, caplanf.
capieébam, capiebas, capiébat, capičbámus, capiébálid;
capiebaní,

caperem, caperes, caperet, caperémus, caperetis, CAD8=rent.
caplam, capiés, capief, capiémus, capiétis, capiení.
cape, capite.
capito, capito, capitote, capiuníů
capiens, ientis.
capiendi, capiendo, ad capiendum, capiendo.

Passivum.

caplor, caperis, capitur, capimur, capiminí, caplunfur.
capiar, capidris, capidfur, capiámur, capiámini, capiant
tur.
capiébar, capiébáris, capiebátur, capičbámur, capiébá
mini, capiebantur. .
caperer, caperěris, caperětur, caperémur, caperernini,
caperentur.
capiar, capiéris, capléfur, caplémur, capiéminí, capientur,
capiendus, a, um.

Rovněž: morior, moreris, moritur, morimur, morimini, moriunfur;
moriébar; moriar, moriéris, moriárisS; morere, morimini; morieris;
moriendum.

Přídavky ke konjugacím.
8 432.1. Ve tvarech vedených od perfektních kmenů v dv-i, év-l,

iv-i sloves samohláskových vypouští se často slabika vi před s a
slabika ve před r: laudávisti-laudasti, laudávisse-laudásse, dělěvistis

*) verbum simplex neužívané,
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dělěstis, consuévislis-consuéstis, audivisti-audisti, audivisse-audisse,
pod. nóvisti-nosti, novisse-nosse> laudáveram-laudáram, dělevéruní
dělérunt, děleverat-dělérat, consuéverim-consuérim, pod. něveras
noras. Avšak ve tvarech v ivi vypouští se před r toliko v: audi
věrunt-audiéruní,*) audiverim-audierim, audiveram-audieram.

Právě tak jako audivi, zkracují se i tvary kmene perfektního u
sloves peto $ 148, 6; guaero $ 148, 7; děsino 8 148, 14; eo $ 165

2. Místo koncovky éruní naskýtá se v perf. act. též ére,
místo přípony ris ve 2. os. pass. naskýtá se též re:

laudávěre, monuěre, légére, audivěre (zvláště u historiků “); lau
dabare, laudůrére, laudabere m. laudáabaris, laudůrěris, laudaáberis.

Avšak vystříhati se jest tvarů dvojsmyslných, i. amáre m. amá
ris, moněre m. moněris, legere m. legeris a pod.

3. Imperativy sloves dicere říci, důcere vésti, facere činiti a ne
pravidelného ferre (S 163) nésti jsou: dic, důc, fac, fer; plur. dicite,
důcite, facite, ferte. Podobně složeniny: edůc, effer od ediicere. vy
vésti, efferre vynésti. Složeniny slovesa facere mají pravidelný
imper.: conficere zhotoviti, confice.

Imperativ slovesa scire věděti jest vždy: scifo věz, scitote vězte.

4. Místo koncovky endus naskýtá se u některých sloves také
starší undus. Tak pravidelněpotiundus (potior zmocňuji se), in iire
dicundo při udílení práva, léx de pecůniis repetundis zákon o VY
dírání?).

Coniugatio periphrastica.

S 133.. Opisnou konjugací (coni. periphrastica) nazývá se Kon
jugace způsobená skládáním participia futuri activi a gerundiva se
slovesem esse.

1. Laudatůrus je ten, kdo chválitt má nebo hodldanebo chce nebo
v úmyslu má nebo se chystá; protož: laudáatůrus sum mám nebo

1) z%zkráceno dle pozn. na str. 14. p. č.
2) U básníků vyskýtá se 3. os. perf. act. druhdy s krátkým e: fécěrunt.
3) Zastaralé nebo básnické jsou tyto tvary:
a) infinit. praes. pass. v ter: acevngier, dominarier (Verg),
b) Za zbytky aoristu pokládati jest tvary indikativné: acečstis (Verg.),

defexit (Liv.) a j.; konjunktivné: faxo, tusso (Verg.; srv. erč m. eso, řec. dí,
delše); optativné: dixim, faxim, ausim (Srv. Osiéotu), adclarassis (STV.tiuň6aws);
infinitivné: džge, trare (srv. OeiSou,yonypau).

c) K tvarům optativným náležejí též: edim, duvnt, perduiní = edam, dení
perdant (srv. sim, velim).
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hodlám nebo chci nebo mám v úmyslu nebo chystám se chváliti
(coni. periphrast, activi).

2. Laudandus je ten, jenž chválen býti má nebo musí (odtud ge
rundivum slove též particip. necessitatis), kteréhož chváliti jest, kte
réhož ehváliti dlužno, chváliti třeba, chváliti sluší, chváliti nezbytno
jest, ten, jenž chvály jest hoden. Protož: laudandus sum mám nebe
musím býti chválen (coni. periphr. Dass.).

I. Složíme-li participium futuri activi se slovesem esse, vznikají
tyto tvary:

Indicativus ©Goniunctivus Infinitivus

Praes. laudatůrus sum laudátůrus sim laudátiirum esseImpf.| laudatůruseram| |laudátůrusessem——
Fut. laudátůrus ero — — — —Perf.| laudátůrusfui laudatůrusfuerim|laudátůrumfuisse
Plusap. laudatůrus fueram |laudátůrus fuissem — —

Poznam. Laudátůrus sim (monitiirus sim a t. d.) užívá setéž za
konj. futuri, laudátirum esse (monitirum esse a t. d.) za infinitiv
futuri (viz obrazec časovací).

II. Stožíme-li gerundivum se slovesem esse, vznikají tyto tvary!

Indicativus Coniunctivus Infinitivus

Praes. laudandus sum laudandus sim laudandum esseImpf.| laudanduseramlaudandusessem——
Fut. laudandus ero — — — —Peri.| laudandusfuilaudandusfuerim| laudandumfuissé
Plusap. laudandus fueram |laudandus fuissem — —

Pamatuj tyto vazby:

a) laudandum est jest chváliti, chváliti dlužno, třeba, sluší pod. |2
fibi laudandum est tobě jest chváliti, máš n. musíš chváliti ©.

b) virtis laudanda est ctnost jest chváliti, ctnost má n. musí / <
býti chválena ojeNvirtůsfibilaudandaestctnostjesttoběchváliti,ctnost/ 5“
má n. musí býti od tebe chválena,máš n. musíš ctnost
chváliti,

Z příkladů těch vysvítá, že osoba, které jest co konati. vyjadřuje
se dalivem.

U sloves nepřechodných jest možná toliko vazba neosobná: lů
dendum est jest hráti, dlužno hráti a pod. (srv. $ 98. 2).



12 Slovesa I. konjugace dle jich tvarů základních.

Seznam sloves dle jich tvarů základních.
O předložkách ve složení viz 8 182, 3, 4; o proměnách kmenové samohlásky ve

slovech složených $ 194, a), Pozn.

I, Konjugace.

Perfecta s reduplikací.
S 134. 1. do, děre, dedi, dátum dávám“)

circumdo, čre, circumdedi, circumdětum obháním *)
2. sto, stůre, steti, stůturus stojím.

Ze složenin mají trojslab. -stefi, dvojsl. -Sfifi:
circumsto, re, circumsteti, — stojím okolo něčeho,

obstupuji
consto, are, constiti, constátůrus skládám se z čeho

(ex animo et corpore)
insto, dre, institi, instůtůrus stojím na čem, dotírám (fibi)
obsto, are, obstiti, obstatůrus stojím proti, překážímpraesto,dúre,praestiti,praestátůrusVvynikám| (Úibi

virtůte), osvědčuji (fidem)
resto, are, restiti, — zbývám *).

Perfecta sdlouhousamohl.kmenovou.
$ 135. 1. iuvo, iuváre, iůvi, iitum podporuji, pomáhám (paupe

rem)
adiuvo, are, adiůvi, adiůtum podporuji, pomáhám.*)

2. lavo, lavare, lávi, lautum myji *)
Perfectaveví

S 136. 1. laudo, laudáre, laudávi, laudátum chválím “)
2. poto, potáre, potavi, potum píti *).

1) Též ve tvarech kmene fpraesent. jest slabika da všude krátká vyjma
tvary das, da, dans, srv. 8 167.

2) Ostatní složeniny vesměs dvouslabičné jdou dle III. konjug. a mají -d:di,
„ditum, viz 8 144, 1.

8) Toliko ve tvarech kmene praesentního naskýtají se složeniny ersto vy
čnívám, vyskýtám se a džsto jsem vzdálen.

4) Adiutůrus jest part. fut. act. i pro tuvďre; též místo důřumlépe uží
vati adiutum.

5) Zastaralé nebo básnické jsou tvary praesentis dle III. Konj.; na př.
u Hotatia: lavere, lavis, lavit, lavimus. — Lautus part. umyt, adi. čistý, Švarný:
autus egues. — Složeniny mají luo, $ 147, 13.

6) Právě tak mají všechna ostatní slovesa I. konj., která v tomto seznamu
se neuvádějí.

7) Veněnopoto mortuus est. Potus redůt (S 130, 3).
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Perfectavui.
8 137. 1. crepo, crepáre, crepui, crepitůrus chřestím, vrzám

increpo, dre, increpui, increpitum plísním
2. cubo, cubáre, cubui, cubitůrus ležím

excubo, dre, excubui, excubitirus ležím venku, jsem
na stráži *)

„ domo, domáre, domui, domitum krotím, podmaňuji
4. veto, vetáre, vetui, vetitum zapovídám (veťo fe; vetor

zapovídá se mi *)

OJ

. Seco, secůáre, secui, secfum řezám
6. frico, fricáre, fricui, frictum i fricátum tru
On

„ mico, micáre, micui, — tetelím se, míhám se
émico, are, émicui, — vymihuji se; avšak:
dimico, are, dimicávi, dimicátum potýkám se

„ sono, Sonáre, sonui, — zvučím [omráčen.
. tono, tonáre, tonui, — hřmím; altonifus adi. ohromen,

MI

NO00

[I. Konjugace.

Perfecta screduplikací.

jmů . mordeo, morděre, momordi, morsum kousám
2. spondeo, Sponděre, Spopondi, spónsum zaslibuji

respondeo, ěre, respondi, responsum odpovídám
3. fondeo, tonděre, totondi, tonsum stříhám
4. pendeo, penděre, pependi, — visím *).

$ 138.

Perfecta s dlouhou Samohl.kmenovou.

$ 139. 1. caveo, cavere, cávi, cautum střehu se (periculum nm.
a periculo); cautus též di. obezřelý

2. faveo, favěre, fávi, fautum přeji, jsem příznv

1) Složeniny, jichž kmen praesentní jest rozšířen hláskou m, jdou dle III.
konj.: aceumbo, ere, viz S 149, 11.

2) Bx-plico, čre rozvinuji, vykládám tvoří pravidelně: explicávi, exp
catum; rovněž i ostatní složeniny s -plicáre; po různu vyskytují se v prose
klasické tvary applicui, vmplicui, implicitus, explicitus.. Prosté plicáre jest básn.
a zřídka se vyskýtá.

8) Složené tmpendeo, čre visím přes co, hrozím vyskýtá se toliko ve kmeni
praesentním: Mons vmpendet. Periculum (mihť) impendět.
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OJ

Slovesa II. konjugace dle jich tvarů základních.

. foveo, fověre, fovi, fófum zahřívám, hřeji
moveo, mověre, móvi, mětum hýbám (někým aliguem)
admoveo, čěre,admovi, admótum přistrkuji

commoveo,ěre, commóovi,nn pohybuji,dojípermoveo, ěré, permovi, permótum mám
removeo, ěre, remoóvi, remótum odstraňuji, oddaluji
voveo, vověre, vóvi, votum zaslibuji (templum deo)
děvoveo, ére, dévovi, děvotum posvěcuji (me pro ré

půblica)

. sédeo, seděre, sedi, sessumsedím
circumsedeo, ére, circumsédi, circumsessum obléhám.

Složeniny s jednosl. předl. mají -sideo0:
obsideo, ěre, obsědi, obsessum obléhám
possideo, ěre, possědi, possessum jsem v držení (agros)
video, viděre, vidi, visum vidím
videor, éri, visus Sum zdám se
invideo, ére, invidi, invisum závidím (tibi, alicůius

honori); invisus adj. nenáviděn
provideo, ěre, providi, provisum předvídám, opatřuji.

Perfecta bez reduplikace a bez dlouhé kmenové

S 140. 1.
2.

S 141. jean .

4.
o.

samohl.

prandeo, pranděre, prandi, pránsum (Š 130, 3) snídám
ferveo ére, fervi (též ferbui), — vru.

Perfectaveví
děleo, dělére, dclévi, deletum ničím, vymazuji
fleo, flére, flévi, flétum pláči
defleo, ěre, děflevi, déřlétum oplakávám

. com-pleo, complére, complévi, complétum“*) naplňuji
impleo, ére, implévi, implétum
repleo, čre, replévi, replétum
expleo, ére, explévi, explétum vyplňuji
aboleo, abolére, abolévií, abolitum ničím, vyhlazuji
cieo, ciére, civi, cítum vzbuzuji, povzbuzuji *)

naplňuji

1) Prostého pleo se neužívá.
2) Slož. podle IV. konj.: aceto, accZre, acežvi, aceitum přivolávám. — Mimo

to čte se ještě nejvíce concitus, excitus, percitus popuzen, vzrušen —'uocttust,
excitalus.
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Perfectavul.

S 142. 1. moneo, moněre, monui, monitum napomínám
admoneo, ére, admonui, admonitum napomínám
commoneo, čére, commonui, commonitum připomínám

2. habeo, haběre, habui, habitum mám
adhibeo, ěre, adhibui, adhibitum užívám (criůdělitátem)
prohibeo'*), ěre, prohibui, prohibitum zdržuji, zabra

ňuji (fe)
děbeo (z dě-habeo), ěre, debui, děbitum jsem povinen,

musím
praebeo (z prae-habeo), ěre, praebui, praebitum po

skytuji (aliguid)
3. mereo, merére, merui, meritum zasluhuji si, vyzískávám

(stipendia sloužím na vojně*)
4. noceo, nocére, nocui, nocitum škodím
5. placeo, placere, placui, placitum líbím se; placitus adi.

příjemný, milý
displiceo, ére, displicui, — nelíbím se

6. taceo, tacére, tacui, tacitum mlčím; (acitus adj. za
mlklý, tichý

7. terreo, terrére, terrui, terrifum lekám, straším
perterreo, ére, perterrui, perterritum přestrašuji
děterreo, ěre, děterrui, déterritum odstrašuil

8. caleo, calére, calui, calitůrus jsem horký
9, careo, carére, carui, caritůrus jsem bez čeho (culpů)

10. doleo, dolére, dolui, dolitůrus mám bolest
11. iaceo, iacére, iacui, iacitůrus ležím
12. páreo, půrěre, párui, pdritůirus poslouchám (pafri)

appáreo, ére, appárui, appáritůrus jevím se
13. valeo, valére, valui, valiliirus jsem zdráv, mohu
14. egeo, egéěre, egui, — nedostává se mi (auxilio n.

indigeo, ěre, indigui, — auxilii)
15. émineo, ěminére, éminui, -—strmím, vynikám
16. flóreo, flórére, florui, — kvetu
17. horreo, horrére, horrui, — trnu, žasnu

1) m. pro-hibeo, ježto se samohláska před samohláskcu zk'acuje i tehdy,
je-li mezi nimi h.

2) mereo aliguo imperante (imperatóre), mereo eguo, pedibus; též mereor
viz $ 158, 2.
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18. lateo, latěre, latui, — skrývám se
19.
20.
21.
Za.
Zd.
24.
25.
46.

27.

28.
29.
30.

31.

Slovesa II. konjugace dle jich tvarů základních.
m

X
riteo, niťěre, nitui, — lesknu se
pateo, patěre, patui, — šířím se, jsem do kořán
sileo, silére, silui, — mlčím
splendeo, splenděre, splendui, — třpytím se
studeo, studěre, studui, — přičiňuji se (agricultůrae)

timeo, timěre, timui, — bojím se (aliguem)
vigeo, vigěre, vigui, — jsem zdráv a t. d.')
arceo, arcére, arcui, — zbraňuji (aliguem reditů)
coérceo, ěre, coércui, coércitum krotím
exerceo, čre, exercui, exercitum cvičím; exercitus =

týrán, cvičen —exercilátus,

doceo, docére, docui, doctum vyučuji (puerum musi
cam); doctus adi. učený
edoceo, ěre, edocui, edoctum důkladně vyučuji
misceo?), miscére, miscui, mixtum. mísím
torreo (z tors-eo), torrére, torrui, tostum*) vysouším
teneo, feněre, tenui, — držím
abstineo, ére, abstinui, — zdržuji se (iniůrid)
contineo, ere, continui, —. zdržuji; confenfus adi.

spokojen
sůstineo, ěre, sůstinui, — udržuji, odolávám (vim o

stium); part. sistentfátum
pertineo, ére, pertinui, — dosahuji kam, vztahuji se;

avšak part. p. p. mají složeniny:
obtineo, ěre, obtinui, obtentum držím pevně (imperium)
retineo, ěre, retinui, reftentum podržuji.

cénseo, cénsěre, censui, censum odhaduji
recénseo, ere, recénsui, recénsum přehlížím
Suscénseo, ére, suscensui, — nevražím (fibi).

1) Slovesa II. konjugace s perf. v uč, ale bezpartic. perf. pass., jsou z nej
větší části nepřechodná; některá z nich vytvořují part. fut. act. (srv. $ 123, 2)

2) z mig-sc-eo; jest původem svým incohativum; živel rozšiřovací vnikl
i do kmene perfektního; p. p. jest nepravidelné.

8) z tors-tum.



S 143, 1.
2,
3.

4.
o.

>

NOO0

10.
11.

12.
13.
14.
15.

S 144. 1.

Slovesa III. konjugace dle jich tvarů základních T

Perfectavsi
augeo, augére, auxi, auctum rozmnožuji
foraueo, forguere, torsi, tortum kroutím, mučím
indulgeo, indulgére, indulsi, indultůrus shovívám

per-mu!ceo, permulcére, permulsi, permulsum hladím;
rideo, riděré, risi, risum směji se [chlácholím
irrideo, ére, irrisi, irrisum vysmívám se (hominum

stultifiam)
. Suddeo, sudděre, suási, suůsum radím

dissuddeo, ěre, dissuási, dissučsum odrazuji (légem
od zákona)

persuddeo, ere, persučsi, persudsum přemlouvám, pře
svědčuji (civitáti; persuásum mihi esí jsem pře
svědčen)

abs-tergeo, abstergere, abstersi, abstersum utírám
. drdeo, úrděre, arsi, arsůrus hořím
. haereo (z haes-eo), haerére, haesi, haesiůrus váznu,

vězím
maneo, maněre, můánsi,mansůrus zůstávám
iubeo, iuběre, iussi, iussum poroučím (iubeo te; iubeor,

poroučí se mi)

lůceo, liůicére,lixi, — svítím
lůgeo, liigére, lixi, — truchlím
fulgeo, fulgére, fulsi, — blyštím se
urgeo, urgěre, ursi, — těsním, naléhám (legiónem ").

II. Konjugace.
Perfecta s reduplikací.

Dvouslabičné složeniny slovesa do (srv. $ 134, 1)3
crédo, crédere, credidi, créditum věřím.

Jiné složeniny jsou: [skrytý
abdo, abdere, abdidi, abdifum skrývám; abditus adi.
addo, addere, addidi, additum přidávám

1) Mnohých sloves II. konjugace užívá se toliko ve kmeni praesentním
jako: aveo dychtím (avidus), mmineo čním, hrozím (srv. čmpendeo, S 138, p.č.)
vmereo rmoutím se (maestus adi. zarmoucený), polleo jsem s něco, renideo třpytím
se sgučleo.špinav, jsem (sgualidus) a. j. — Semideponentia yaudeo, audeo, solee
v $ 129.
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Slovesa III. konj. dle jich tvarů základních.

condo, condere, condidi, conditum schovávám, za
kládám ") [dávám (se)

dědo(me), dědere, dědidi, děditum vydávám (se), od
perdo, perdere, perdidi, perditum utracuji*):;perditus

adi. ztracený, daremný
pródo, prodere, prodidi, pródifum prozrazuji
reddo *), reddere, reddidi, redditum vracím
trádo, trádere, trůdidi, tráditum odevzdávám
vendo, vendere, vendidi, venditum prodávám“?)
sisto, sistere, stiti, sťátum zastavuji (fugam*); km. sta

Složeniny jsou nepřechodné:
consisto, ere, constiti, — postavuji se (in miro)
desisto, ere, děstiti, — odstupuji (coOnáatiů)
exsisto, ere, exstiti, —-vznikám
resisto, ere, restiti, — odporuji; avšak:
circumsisto, ere. circumsteti, — obstupuii

, tango, tangere, tetigi, tůctum týkám se (terram)
attingo, ere, attigi, atlactum dotýkám se
contingo, ere, contigi, contactum stýkám se, dotýkám se

. pango, pangere, pepigi, půctum zatloukám (clavum),
ujednávám (foedus)*)

. pungo, pungere, pupugi, punctum píchám

. tendo, tendere, tetendi, tentum pnu
contendo, ere, contendi, contentam usiluji, spěchám
extendo, ere, exlendi, extentum i extensum rozepínám
ostendo, ere, ostendi, — ukazuii; part. ostentátum
pario, parere, peperi, partum rodím, získávám; avšak

paritůrus *)

1) avšak: abscondo, abscondere, abscondt, absconditum ukrývám; absconditus
adi. — abditus.

2) Mimo perditus vyskýtá se z passivných tvarů toliko ještě perpenďdus;
podobně jen venditus a vendendus, za passivum užívá se sloves pereo hynu
a veneo jsem na prodej, viz 8 165.

viz $ 145, 5.

8) z re-di-do; samohl. reduplikační se vysula.
4) Prostého slovesa zřídka se užívá; status adi. stanovený (d?es)
5) Praes. obyč. paciscor ($ 159, 19). — Složeniny: -pingo, ere, -pěgi, -pactum,

6) Parta, črum Co si někdo získal, zachoval (nikoli paráta): Male parta
male dilabuntur. Srov. Zle dobyto, zle odbyto. — Složeniny jdou dle koni. IV.,
viz 8 153, 1,2.
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8. curro (z curs-o), currere, cucurri, cursum běhám
concurro, ere, concu(cu)rri, concursum sbíhám se
SucCUurro,ere, Succurri, Succursum spěji ku pomoci

9, pello, pellere, pepuli, pulsum pudím
appello, ere, appuli, appulsum přiháním (návem ad

ripam)
expello, ere, expuli, expulsum vypuzuji
repello, ere, reppuli*), repulsum zaháním

10. pendo, pendere, pependi, pěnsum vážím, platím
impendo,ere, impendi, impénsum vynakládám (opera)
sůspendo, ere, sispendi, sispěnsum věším“)

11. tundo, tundere, tutudi, tinsum i tůsum buším.
Složeniny mají jen fusum:

contundo, ere, confudi, contůsum stloukám
12. caedo, caedere, cecidi, caesum porážím.

Složeniny mají -cido:
occido, ere, occidi, occíisum usmrcuii.

13. cado, cadere, cecili, cásůrus padám
Složeniny mají -cído:

occido, ere, occidi, occůsiůrus zapadám
accido, ere, accídi, — připadám, přiházím se
incido, ere, incidi, — upadám
recido, ere, reccidi,“) — zpět padám.

14. parco, parcere, peperci, pársůrus šetřím (valétůdiní);
part. femperátum

15. cano, canere, cecini, — zpívám; part. cantátum
concino, ere, concinui, — souhlasím

16. fallo*), fallere, fefeili, — klamu; falsus adi. klamný;
part. deceptum od decipere

refello, ere, refelli, — vyvracím; part. refiifátum
17. posco*), poscere, poposci, — žádám; part. postulátum

reposco, ere, —— vymáhám ; pí. repefivi, part. repetitum

3) z re-pe-puli; samohl. reduplikační se vysula.
2) Latro suspenditur. — Latro pendet ex arbore (od penděre).
8) z re-ce-cidt; SIV. reppuli.
4) z fal-n-o (8 112, e); živel rozšiřovací vnikl i do kmene perfektního.
6) z porc-sc-o; jest původem svým incohativum; živel rozšířovací vnikl i do

kmene perfektního.
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18. bibo, bibere, bibi, — piji; part. potátum, poótum, haus
fum od haurire

19. disco *), discere, didici, — učím se (litteras)
disco, ere, édidici, — učím se z paměti.

Perfectasreduplikací sesutou.
20. findo, findere, fidi, fissum štípám
21. scindo, scindere, scidi, scissum trhám, bourám

rescindo, ere, rescidi, rescissum strhuji, bourám
22. per-cello, percellere, perculi, perculsum porážím

děsím *)
23. tollo, tollere, sůstuli, sublátum zdvíhám, ruším (srv.

$ 163)
extollo, ere, extuli, élůtum“*) vyvyšuji, velebím.

Perfecta sdlouhousamohl kmenovou.
S 145, 1. enio, emere, ěmi, ěmptum jímám, kupuji

adijino, ere, aděmi, adémptum odnímám
dirimo, ere, diréni, dirémptum rozebírám, ruším
interimo, ere, interénii, infterémptum Sprovozuii Se

světa
redimo, ere, reděmi, reděmptum vykupuji *); avšak:
coěmo, ere, coémi, coémptum skupuji

2. lego, legere, légi, léctum sbírám, čítám
perlego, ere, perlégi, perléctum přečítám. Ostatní slo

ženiny mají -/ig0:
colligo, ere, collégi, colléctum sbírám

děligo,ere, dělěgi,Som zvoluji,vyvoluji; avšakéligo, ere, ělégi, éléctum perf. v xi mají:
diligo, ere, diléxi, diléctum *) miluii
intellego ere, intellěxi, intelléctlum vyrozumívám, roz

umím (aliguid)
neglego, ere, neglěxi, negléctum zanedbávám

3. ago, agere, ěgi, dcíum poháním, dělám

1) z di-dc-sc-o (km dec-); praesentní kmen tvořen reduplikací i pomocí se
2) Prostého cello se neužívá. — Antecello a excello vynikám (alicuí) vy

skýtají se toliko ve kmeni praesentním; za perf.užívárno: vžcí, superčvi, praestilé
eliixů, flórui a pod.

>) Toliko v praes. kmeni užívá se složeniny atto!lo zdvíhám.
4 O složeninách como, děmo, promo, siimo, viz $ 150, 29.
5) Milovaný — drahý, milý carus, carisstmus,
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perago, ere, perégi, peráctum proháním, dokohávám
cogo0 (z Co-ago), ere, coégi, codctum nutím
děgo (z de-ago), ere, —, — trávím (vitam) “).

Ostatní složeniny mají -i80:
abigo, ere, abegi, abůctum odháním
vedigo, ere, reděgi, redácíum ženu zpět (in potéestů

tem podrobuji)
subigo, ere, suběgi, subactum podmaňuji

4. frango, frangere, frégi, frůctum lámu
perfringo, ere, perfregi, perfráctum prolamuji, pro

rážím

5. com-pingo, compingere, compěgi, compáctum stlou
kám, pojím (srv. pango, $ 144, 4.)

6. facio, facere, fěci, factum činím; imper. fac, pass. fio,
fieri (S 168)

calefacio, ere, caleféci, calefuctum rozehřívám; imper.
caleface, pass. calefio, calefieri, calefactus sum

assuěfacio, ere, assuěféci, assuéfactum navykám (as
suéfactus disciplina zvyklý kázni)

patefacio, ere, pateféci, patefactum otvírám.
Ostatní složeniny mají -ficio, -féci, -fectum:

afficio, ere, afféci, affectum opatřuji koho čím; pass.
pravidel. afficior, affici, affectus Sum

conficio, ere, conféci, confectum| 2.. —. | dokonávám
perficio, ere, perféci, perfecíu:
efficio, ere, efféci, effectum způsobuji
interficio, ere, inferféci, interfectunmiusmrcuji
praeficio, ere, praeféci, praefectum ustanovuji nad

čím (ducem exercitui)
7. dacio, iacere, iéci, iactum házím.

Složeniny mají -icio, -léci, -iectum:
abicio, ere, abiéci, abiectum odhazuji
adicio, ere, adiéci, adiectum přihazuji, připojuji
deicio, ere, děiéci, dětectum shazuji

8. capio, capere, cépi, captum beru, chytám.
Složeniny mají -cipio, -cepi, -ceptum:

accipio, ere, accépi, acceptum přijímám
décipio, ere, děcepi, děceptum klamu

1) Za perf. užívá Se: 8gi, transegt, perégi.
Kořinek, Latinská mluvnice 1. 8. vyd. 6
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incipio, ere, coepi, coeptum *) počínám [řizuji
praecipio, ere, praecépi, praéceptum předjímátn, na
Sůscipio, ere, sůscépi, susceptum beru na se, podstupují

O, rumpo, rumpere, růpi, ruptum lámu
corrumpo, ere, corrůpi, corruptum kazím.

Nepřechodné jsou složeniny:

črumpo, ere, érůpi, čruptum | vyřicuji se
prěrumpo, ere, prórůpi, proruptum |
irrumpo, ere, irrůpi, irruptum vtrhuji (kam)

10. re-linguo, relinguere, religui, relictum ostavuji *)
dělinguo, ere, děligui, dělictum proviňuji se (aliguid)

11. vinco, vincere, vici, victum vítězím, přemáhám
convinco, ere, convici, convictum usvědčuji
děvinco, ere, děvici, děvictum porážíim na hlavu

12. fugio, fugere, fůgi, fugifůrus utíkám (cónspectum ali
cůius před zrakem někoho ")

confugio, ere, confůgi, confugitůrus utíkám se
effugio, ere, effiigi, effugitůrus unikám (mortem)

13. edo, edere, di, čsum jím (viz $ 162)
14. fundo, fundere, fůdi, fůsum liji

confundo, ere, confůdi, confiisum směšuji, matu
infundo, ere, infůdi, infůisum vlévám [kladu)
profundo, ere, prófůdi, profůsum prolévám (vitam

15. fodio, fodere, fódi, fossum kopu
effodio, ere, effodi, effossum vykopávám
confodio, ere, confódi, confossum probodávám.

Perfectabezreduplikaceabezdlouženékmenové
samohlásky.

S 146.. 1. žco, icere, ici, ictum udeřuji*)
2. ex-cůdo, ere, excůdi, excůisum vykřesávám“)

1) incipio seribere, coepť“seribere. — Čoepi staženo z co-čpi, km. ap, srvě
apiscor 6 159, 13 a adj. aptus). — Coeptus sum zvlášť spojeno-li s infinit. pass.:
ponesešnstitui coeptus est most počal se stavěti.

2) Prostého Finguo zřídka se užívá, hlavně u básníků.
$) Rozlišuj dobře intrans. fugio, ere utíkám a transit. fugo, čre zaháním

na útěk (hostem).
4) Ve kmeni praesent. užívá se slovesa fer'o, ferire: lapide ferire, lapide

Ictus; foedus ferire smlouvu činiti, foedus 7ci, foedus šctum est.
5) Prostého cZdv se neužívá.
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3. sido (ze si-sd-o), sidere, sédi, sessum sedám (básn.);
„km. séd

consido, ere, consědi, consessum usazuii se
possido, ere, possědi, DosSessum ujímám

A. verto, ere, verti, versum vracím
animadverto (animum adverto), ére, -verti, -versum

mysl obracím, pozoruji
converto, ere, converti, conversum obracím
everto, ere, everfi, éverSsumvyvracím; o reverfor viz

$ 129, 2.
5. vello, vellere, velli, vulsum škubu, trhám (básn.)

evello, ere, évelli, évulsum vytrhávám, vývracím
6. verro (z ver-So), verrere, —, versum metu, hrabu (bás.)
7. viso, visere, visi, — ohledávám, navštěvuji (srov.

video)
8. strido, stridere, stridi, — Šustím (též strideo, ěre; bás.)

[Kmeny v nd.]

9. in-cendo, incendere, incendi, incénsum zapaluji *)
10. dě-fendo, děfendere, děfendi, děfensum obraňuji“')

offendo, ere, offendi, offénsum urážím
11. pre-hendo*), prehendere, prehendi, prehénsum

préndo, prendere, préndi, prénsum
vomprehendo, ere, comprehendi, comprehénsum pola

puji, uchvacuji
reprehendo, ere, reprehendi, reprehénsum kárám
scando, scandere, scandi, — vzhůru stoupám
děscendo, ere, děscendi, děscénsum sestupuii
conscendo, ere, conscendi, conscénsum vstupuji (náavem

n. in návem)
13. pando, pandere, pandi, passum rozestírám“).

chápu

12

[Kmeny v u (V).]

$ 147, 1. induo, induere, indui, indůtum oblékám
2. exuo, exuere, exui, exůftum svlékám

1) Prostého (9."cando, 10. fendo) se neužíva.
2) z prae-hendo dle str. 75. pozn. 1. p. č.
7)passts mamibus s rozepiatýma rukama (ruce vzpínajíce), er/midus passis

s rozpuštěnými vlasy.
6*
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14.
15.

16.

S 148. 1.

Z.o
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imbuo, imbuere, imbui, imbůtum smáčím, napouštím
minuo, minuere, minui, minůfum zmenšuji
statuo, statuere, statui, statůfťum stanovím
constituo, ere, constitui, constitůtum ustanovuji
instituo, ere, institui, mstiftůtum zařizuji
restituo, ere, restitui, restitůlum zase zařizuji, obnovuji
Ssuo,Suere, sui, Sůtum, Šiii
tribuo, tribuere, tribui, tribůtum uděluji, přičítám
attribuo, ere, attribui, attribůitum přiděluji
distribuo, ere, distribui, distribůtum rozdělují
solvo, solvere, solvi, soliftum rozvazuji
absolvo, ere, absolvi, absolůtum osvobozuji

„ volvo, volvere, volví, volůtum válím

acuo, acuere, acui, — ostřím; acůtus adi. ostrý
. arguo, arguere, argui, — obviňuji (sceleris, de cri

míne); part. accůsátum; argiůtus adi. dovtipný
coarguo, ere, coargui, — usvědčuji; part. convictum

. congruo, congruere, congrui, — shoduji se ')
luo, luere, lui, — myji, kaji se (lemneritátem).

Avšak p. p. p. mají složeniny:
abluo, ere, ablui ablitum omývám
polluo, ere, pollui, polluíum poskvrňuji
metuo, metuere, metui, — bojím se (insidias)
ab-nuo, abnuere, abnui, — zamítám “)
adnuo, adnuere, adnui, pokynuji, připovídám
ruo, ruere, rui, ruifůrus řítím se
Corruo, ere, corrui, — sřicuji se
irruo, ere, irrui, -— hrnu se. Přechodné jsou a part.

D. p. vytvořují slož.:
diruo, ere, dirui, dirůfum bořím
obruo, ere, obrui, obrůtum zasypávám.

Perfectaveví.

arcesso, arcessere Poostány arcessitum povolávám,accerso, accersere obesílám (srov. accédo a accurro)
capesso, capessere, capessivi, capessitum chápu se

čeho (rem půblicam státnictví; Srv. capio)

1) Prostého se neužívá.
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3. facesso, facessere, facesstivi, facessitum horlivě konám
(srov. facio) [lacio)

. lacesso, lacessere, lacessivi, lacessitum dráždím (srov.

. cupio, cupere, cupivi, cupitum horlivě žádám, přeji si

. peto, petere, petivi, (petii'), petitum ženu se po čem,
hledám (séděs), žádám (půcem č tě peto)

appeto, ere, appetivi (appetii), appetitum dychtím
(régnum po trůně) [opakuji

repeto, ere, repetivi (repetii), repetitum zpět žádám,
. duaero (z guaes-o*), ere, guaesiv), guaesitum hledám

(occásionem), táži. se (hoc č tě, ex tě guaero)
acaguiro, ere, acguisivi, acguisitum vydělávám
inguiro, ere, inguisiví, nguisiftum vyšetřuji

3. Sapio, ere, Sapivi, — chutnám, jsem moudrý
děsipio, ere, —, — jsem nemoudrý

CNOUAK

M

O, cerno, cernere, —, — vidím (zřetelně)
děcerno, ere, děcrévi, décrétum rozhoduji
discerno, ere, discrévi, discrétum rozeznávám
sécerno, ere, secrévi, secrétum odděluji

10. sperno, spernere, sprévi, sprětum pohrdámte lóriam)11. sterno, sternere, Strávi, strůtťum stru, poráží
prosterno, ere, prostrávi, prostrůtum porrážím

12. ťero, ere, trivi, tritum tru
confero, ere, contrivi, contrifum stírám, mařín

13. lino, linere, lévi, litum pomazávám (básn.)
oblino, ere, obléví, oblifum obmazávám; obliťus obma
zán, oblitus od obliviscor ($ 159, 18.) [sita est)

14. sino, ere, stvi“) sítum nechávám: Siťusadi. ležící (urĎs
deésino, ere, děsii, děsíťtum přestávám

1) rhotacismus, sr. $ 30., P. 4.
2) petisti, petieram, peťissem, pelisse; guaesisti, guaesteram, guaesissem, guae

s7sse a pod., 8 132, 1.
3) szsťi, s7sses, sterint atd.; rovněž i děsisti, děsterit, děsiéěrunt atd. (viz

$ 132, 1); tvarům s %%vůbec jest se vyhýbati a nahrazovati je tvary děstitt,
děstitit, děstitimus.

4) Ve významě slova situs zachoval se původní význam slovesa toho „po
dožiti“ (srv. pono).
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15. pěno (z pos-sino *), ponere, pěsui, pěsitum kladu
compóno, ere, composui, compositum skládám

antepono, ere, anteposui, Poepovitum| napřed kladu,praepono, ere, praeposui, praepositum |dávám přednost
(virtůtem divitiis)

expono, ere, exposui, expositum vykládám
propono, ere, próposui, propositum předkládám

16. sero (ze si-so“),serere, sěvi, sátum sázím, seji; kmen se
consero, ere, consévi, consitum posazuji, posévám
insero, ere, insévi, insilum vsazuji, vštěpuji.

Perfectavul
S 149, 1. rapio, rapere, rapui, raptum uchvacuji

Corripio, ere, Corripui, correptum popadám
diripio, ere, diripui, direptum vozchvacuji, plením
éripio, ere, éripui, éreptum vytrhuji

„ alo, alere, alui, altum živím [(deos)
„ colo, colere, colui, culfum vzdělávám. ctím

excolo, ere, excolui, excultum vzdělávám, zušlechťuji
incolo, ere, incolui, incullum obývám; incultus adi.

nezdělaný, pustý
4. consulo, consulere, consului, consulťtum beru na radu

(deum), starám se (civitáti)
5. occulo, occulere, occului, occulftum ukrývám; obyč.

occulídre
6. sero, serere, serui, sertum splétám (srov. $ 148, 16*)

coónsero,ere, conserui, consertum spojuji (manum con
serere sraziti se)

děsero, ere, děserui, děsertum opouštím
dissero, ere, disserui, — pojednávám o čem; part. dispu

tatum; disertfus adi. výmluvný
7. texo, texere, texui, textum tkám.

©8

8. gigno, gignere, genui, genitum plodím; km. gen
O0.molo, molere, molui, molitum melu

10. vomo, vormere, vomui, vomilum vrhnu, dávím, chrlím

1)pos jest starší předl. post (vl. pos-te); srv. pos-terí jako ex čerti,pómě
dum Z pos-moerium, pos-sideo.

2) rhotacismus, sr. $ 30., P. 4.
8) serla, Orum věnce; sata, drum osení.
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12.
13.
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S 150. 1.

2.

3

4

5.
6.

1) n. př.
lacrimis).

2) n. př.
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ac-cumbo, ere, accubui „accubitůrus přiléhám (in Colt
vivio); srv. Š 137, 2, p. č.

incumbo, ere, incubui, incubitůrus vkládám se v něco,
oddávám se čemu (in bellum)occumbo,| ere,| occubui,© occubiturus© podléhám
(mortem n. morte)

succumbo, ere, succubui, — podléhám (labori).

fremo, fremere, fremui, — hučím
gemo, gemere, gemui, — vzdychám
tremo, tremere, tremui, — třesu se
strepo, Strepere, strepui, — Šustím.

Perfectavsi. Participiav tum:
[Kmeny hrdelné.]

dico, dicere, dixi, dictum pravím, mluvím; imperat.
dic.

ědico, ere, ědixi, edictum nařizují
indico, ere, indixi, indictum oznamuji “)
praedico, ere, praedixi, praedictum předpovídám *)
důco, důcere, důxi, důcíum vedu; imperat. duc
ědiico, ere, edůxi, eductum vyvádím“)
addůco, ere, addůxi, adductum přivádím

„ il-licio, -licere, illexi, illectum loudím, vnadím *)
allicio, ere, allexi, allectum lákám
pellicio, ere, pellexi, pellectum mámím; avšak:
élicio, ere, elicui, elicítum vylákávám

. con-Spicio, -Spicere, conspexi, cónspectum patřím,
hledím *)

dspicio, ere, aspexi, úspectum pohlížím, hledím
respicio, ere, respexi, respectum ohlížím se (di homi

nes respiciunt)
siůspicio, ere, Siispexi, Siůispectum vzhlížím, podezři

vám
coguo, coguere, coxi, coctum vařím
af-fligo, -fligere, afflixi, atflictum porážím ")

bellum alicui; rozdílné: indico, are udávám, prozrazuji (dolórem

utara; rozdílné: praedico, are hlásám něco, vychloubám se; „ Vy

něčím (multa de virttůtibus suis praedicare).
8) rozdílné: eďduco,are vychovávám.

'Prostého (3. lacio, 4. specio, 6. fligo) se neužívá.
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Wiconfligo, ere, conilixi, conflictum srážím se, potý“
kám se ") |

7. rego, regere, rěxi, rěctum řídím, rovnám
corrigo, ere, COrréxi, Corréctum opravuji
porrigo, ere, porréxi, porréctum vztahuji (manum)
pergo (z per-rego), ere, perréxi, perréctum mířím, čelím
surgo (ze sub-rego), ere, Surréxi, surréctum vstávám

8. tego, tegere, těxi, těctum kryji
contego, ere, contéxi, coniéctum přikrývám
dětego, ere, dětěxi, dětéctum odkrývám
protego, ere, protexi, protěctum zastírám, chráním

O, struo, struere, Síruxi, striictum skládám, stavím;
kmen strugv-")

construo, ere, constrůxi, econstrůctum sestavuji
děstruo, ere, děstrůxi, děstrůctum bourám
exstruo, ere, exsírůxi, exstrůctum vzdělávám
instruo, ere, instrůxi, instrůctum seřadďuji,vystrojuji

10. traho, trahere, tráxi, tractum táhnu; km. fragh
attraho, ere, atíráxi, attráčtum přitahuji
abstraho, ere, abstráxi, abstráctum odtahuji
contraho, ere, coníráaxi, contrůctum stahuji

11. veho, vehere, vexi, vectum vezu; km. vegh
vehor, vehi, vectus sum jedu (currů, eguó, návi)
adveho, ere, advexi, advectuin přivážím
invehor, invehi, invectus sum vviíždím si (in Catilinam).

Přidej:
12. vivo, vivere, vixi, victůrus

13. cingo, cingere, cinxi, cinctum obkličuji, opásávám
14. (ex-stinguo, -stinguere, exstinxi, exstinctum sháším *)

(distinguo, ere, distinxi, distinctum rozeznávám
15. tingo, tingere, tinxi, tinctum namáčím
16.uungo, iungere, iúnxi, iinctum pojím

(adiungo, ere, adiůnxi, adiinctum připojuji
(coniungo, ere, coniúnxi, coniinctum Spojuji

17.(unguo (ungo), ungere, únxi, inctum namašťuji

1) ečnfligere cum hoste; avšak profigare hostcm porážím.
2) v. 8122, 1.
8) Prosté toliko u básn.
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18. plango, plangere, plánxi, plánctam biji (pectus biji
se v prsa zármutkem; básn.)

19. Gingo, fingere, finxi, fictum tvořím, vymýšlím *)
20.ingo, pingere, pinxi, pictum maluji*)
214stringo, stringere, strinxi, strictum itasím (gladium),

lehce se dotýkám (corpus)
děstringo, ere, děstrinxi, děstrictum tasím.

[Kmeny retgé, v m a S).

22. carpo, carpere, carpsi, carptum trhám
discerpo, ere, discerpsi, discerptum roztrnávám

23. sculpo, ere, sculpsi, sculptum vydlabávámě) [(viró dat.)
24.Wwibo,niibere, nůpsi, niiptum zahaluji se, vdávám se
25. kcribo, scribere, scripsi, Scripíum píši

děscribo, ere, děscripsi, děscriptum opisuji, popisuji
mraescribo, ere, DraesScripsi, praescriptum předpisuji,

26. répo, rěpere, rěpsi, — lezu [nařizuji
irrépo, ere, irrépsi, — vkrádám se někam

27. serpo, serpere, serpsi, — plazím se [(mortem *)
28. con-temno, -temnere, contempsi, contemptum pohrdám
29. cómo (zco-emo), comere, eompsi, complum zdobím

démo (z dě-emo), děmere, děmpsi, děmptum ubírám
prómo (z pró-emo), prómere, prómpsi, promptum

vyndavám; prompfus adi. připraven, hotov
sůmo (ze sub-emo), siimere, siimpsi, súmptum beru
consůimo, ere, consimpsi, consimpfum ztvavuji

30.(gero (z ges-o*),gerere, gessi, gestum nesu, konám
-congero, ere, congessi, congestum snáším

31xůro (z iis-o*), úrere, ussi, ústum válím [spaluji.

gombůro (z co-amb-iiro), ere, combussi, combůstum
[Kmeny zubné.] Participia v sum:

S 151. 1.(claudo, claudere, clausi, clausum zavirám
concliůido, ere, conclůsi, conclisum uzavírám .
«incliido, ere, inclůsi, inclisum zamykám [trhuji

interclůdo, ere, interclůsi, inferclůsum zamezuji, od

') Alexander ab Apelle pingi et a Lysippo fingi volebát; pictor malíř; ftcta
responděre věci smýšlené, smyšlénky.

2) obyč. scalpo, scalpere, sculpsí, sculptum.
S) Prosté toliko u básn.
*) rhotacismus, sr. $ 30., P. 4.
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(2. divido, dividere, divisi, divisum dělím
3.laedo, laedere, laesi, laesum urážím, ubližuji (amicum)

collido, ere, collisi, collisum srážím
4.cliido, lůdere, lůsi, lisum hraji (aleď v kostky)

élůdo, ere
illůdo, ere

5,plaudo, plaudere, plausi, plausum tleskám
vexplodo, ere, explósi, explosum vydupávám

6. rádo, rádere, růsi, růásum škrábu
7-w8do, ródere, rósi, rósum hlodám

M 58. rádo, trůdere, trůsi, trůsum strkám .
0, in-vádo, -vádere, invási, invásum vnikám, vtrhuji“)

évádo, ere, čvási, ěvůsum unikám (ex fuga), stávám
se (patronus plébis)

| -asi -lisum tropím si posměch (aliguem)

10. mitto (z mit-0), mittere, misi, missum posílám
amitto, ere, misi, dmissum ztrácím
admitto, ere, admisi, admissum připouštím
committo, ere, commisi, commissum svěřuji, dopouštím

se (scelus), svádím (proelium)
omitto, ere, omisi, omissum pomíjím
permitto, ere, perniůssi, Dermissum dopouštím
promitto, ere, promisi, promissum slibuji

11. cédo, cédere, cessi, cessum ustupuji *)
accédo, ere, accessi, accessum přistupují .
concédo, ere, concessi, concessum postupuji, povoluji

12. con-cutio, -cutere, concussi, concussum otřásám (rem
půblicam) *)

13. meto, metere, —, messum žnu; perf. messem féci
děmeto, démetere, — děmessum požínám

14. premo, premere, pressi, pressum tisknu, tlačím
opprimo, ere, oppressi, oppressum potlačují

[Kmeny hrdelné.]

15. figo, figere, fixi, fixum přibíjim
transfigo, ere, tránsfixi, tránsfixum probodávám

1) Prosté vadere toliko ve kmeni praes.
2) Rozlišuj dobře: cado, caedo, cédo.
8) Prosté guatio, bez perf., guassum jest básn. a pozd.
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16. spargo, Spargere, Sparsi, Sparsum rozsévám, trousim
conspergo, ére, conspersi, conspersum pokropuii
dispergo, ere, dispersi, dispersum roztrušuji;dispersus

adi. rozptýlený
17. mergo, mergere, mersi, mersum nořím

ěmergo, ere, ěmersi, ěmersum vynořuji (se)
demergo, ere, děmersi, děmersum ponořuji

18. flecto, flectere, flexi, flexum ohýbám
19. necto, nectere, nexi. (též nexui), nexum pojím

conecto, ere, conexui, conexum Sspoiuji
20. pecto, pectere, pexi, pexum česám

21. fluo, fluere, fluxi, — teku; km. flugv-'); fluxus adi.
nestálý, porníjející

confluo, ere, confluxi, — splývám. ?)

Verba ve sco.

$ 152, Verba ve sco (srov. Š 112, e) jsou na největším díle vý
znamu počínavého a slovou proto incohátiva *) (počínavá). Verba
incohativa jsou odvozena jednak od sloves (inc. verbália) jednak
ode jmen (inc. nominália).

a) snc. verbalia odvozená od neužív. sloves základních:
1. crésco (srov. creo), créscere, crévi, — rostu; créfus

bás. pošlý, rodilý [se; concrétus adi. shustlý
Cconcrésco,ere, concrévi, concrétum srůstávám, shušťuji
děcrésco, ere, děcrévi, — ubývám

2. něsco (z gno-sco), něscere poznávám, novi “) znám;
notus adi. známý, ignofus neznámý

ignosco, ere, ignóvi, ignotum odpouštím; avšak
agnosco, ere, dgnovi, ágnitum uznávám
cognosco, ere, cogněóvi, cygnitum poznávám, doví

dám se

1) v. S 122, 1.

2) Ze sloves užívaných toliko ve tvarech. kmene praesentního pamatuj
ještě: ango, angere soužiti; angor, angi soužiti se; furo, furere —Insánire běsniti;
plecto, plectere tlouci, trestati; vergo, vergere chýliti se,

8) od oncohňáre počínati,
4) něsti, norunt, norim, nosse (8 132, “).
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3. pásco, páscere, pávi, pástum“*) pasu (gregés)
půSscor,pásci, pástus Sum pasu se4,guiésco,auiéscere,guiévi“),guiétůrus© odpočívám;

auiétus adi. pokoiný
regufěsco, ere, reguiévi, reguičtiůrus odpočívám

5. coón-suěsco,ere přivykám
assuěsco, ere „čemu“)
(ze suěd-sco) | (aligua ré)

|consuěvi|. přivykl |prostéjest řídké;- jsem, mám /consuefus,assuéassuévi ,
ve zvyku. |fus adí. zvyklý

6. ad-olésco (srov. alo), ere, adolévi, — dospívám; adul
tus adi. dospělý *)

obs-olésco, ere, obsolevi, — zastarávám; obsoléfus adi.
zastaralý

b) Inc. verbůlia s perfektem od sloves základních (obyčejně bez
part. p. p.):

1. inveterásco (invetero), ere, inveterůvi, — zastarávám;
inveterátus adi. zakořeněný

2. coalésco (alo), ere, coalui, — srůstávám
3. concupisco (cupio), ere, concupivi, — bažím (pecůniam)
4. conseněsco (seneo), ere, consenui, — stárnu
5. conticesco (taceo), ere, conticui, — mlknu
6. convalésco, (valeo), ere, convalui, — ozdravuji
7. exárděsco (ardeo), ere, exársi, — vzněcuji se, vzplanu8.extiměsco,ere,extimui,—| |obávámse(cásumne

pertiměsco, ere, pertimui, — | hody)
O, perhorrésco (horreo), ere perhorrui, — zhrožuji se

10. ingemisco (gemo), ere, ingemui, — zastenávám
11. obstupěsco (stupeo), ere, obstupui, — užasínám
12. revivisco (vivo), ere, revixi, — oživuji, okřívám
13. scisco (Scio), ere, Scivi, scitum zvídám, usnáším se“*)

adscisco, ere, adscivi, adscitum přibírám (aliguem S0
cium)

conscisco, ere, conscivi, consciftum: mihi morfem páší
samovraždu

1) z půse-tum; živel rozšiřovací vnikl do kmene participialn.; srv. pastor
%)guřěrim, gutěsse a pod, v. 8. 132, 1.
8) navykám koho čemu = asssuefacio aliguem aligua re, viz 8 145, 6.
4) consuěsli, consuéruní, consučrim, consuěssem a pod., viz S 132, 1.
5) part. praes. adoléscéns dospívaje; subst. aduléscens mladý muž.
6) Pamatuj:plebs sciseté (plebis scitum), populus vubet, senatus censet.
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děscisco, ere, děscii, děscitum odtrhuji se (a rég2 =
deficio) atd.“)

c) Inc. rominália s perf. v ui (bez part. p. p.):
1. increbresco (creber), ere, incrébrui, — rozmáhám se

percrebrésco, ere, percrebrui, —: fáma tóta urbe per
crébruit

2. obdiůrěsco (dirus), ere, obdiůrui, — tvrdnu
3. mětůrésco (matůrus), ere, mátůrui, — zraji
4. obmůtěsco (můtus), ere, obmůtui, — oněmuji
5. évaněsco (vánus), ere, ěvánui, — mizím atd.*)

IV. Konjugace.

Perfecta s reduplikací sesutou
S 153. 1. com-perio, -perire, comperi, compertum zvídám

2. re-perio, -perire, repperi, repertum nalézám“)

Periectum s dlouhou kmenovou samahl.
S 154. veňio, venire, věni,*), ventum přicházím

advenio, ire, advěni, adventum přicházím
circumvenio, tre, circumvěni, circumventum obcházím
invenio, tre, invéni, inventum nalézám
pervenio, ire, pervěni, perventum docházím

Perfectaveví
S 155. 1. audio, audire, audivi, auditum slyším “)

2. sepelio, sepelire, sepelivi, sepulfum pohřbívám.

Perfectavui.
3. aperio, aperire, aperui, apertum otvírám
4. operió, operire, Operui, operftum přikrývám

— W

1) Mnohá vyskýtají se toliko ve kmeni praesentním, jako: Atsco rozvírámse,albescobělím,keběscotupnu,chábnua j.
2) Toliko v kmeni praesentním se vyskýtají: diťesco(ďives)bohatnu,tngra

věsco(gravis) tížeji doléhám a přemnohájiná.
8) comperio i reperio jsou složeniny slovesa parto, parere. V repperi (m

re-pe-perť)vysula se reduplikační samohl. jako v reppuli.
4) Dbej rozdílu: věnit, advěnitŠpřichází a „věmit,advěnit přišel — Věn

vzdi, viet.
5) Právě tak mají všechna ostatní slovesa IV. konj., jež v tomto seznamu

se neuvádějí.
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5. salio, salire, salui, — skákám; part. saltátum
děsilio, ire, děsilui, — seskakuji
transilio, tre, tránsilui, — přeskakuji.

Perfíectavsi.
$ 156. 1. farcio, farcire, farsi, fartum cpu

refercio, tre, refersi, referfum nacpávám; refertus
adi. plný

2. fulcio, fulcire, fulsi, fulfum podpírám
3. haurio (z haus-io), haurire, hausi, haustum čerpám

exhaurio, tre, exhausi, exhaustum vyčerpávám
4. saepio, Saepire, Saepsi, saeptum ohrazuji
5. sancio, Sancire, sanxi, Sdnctum posvěcuji, utvrzuji;

sanctus adi. svatý
6. sarcio, Sarcire, Sarsi, Sartum látám, napravuji (dé

trimentum)
7. vincio, vincire, vinxi, vinctum váži, poutám
8. sentio, sentire, sensi, séensum cítím

consentio, ire, consénsi, consénsum souhlasím *)
dissentio, ire, dissénsi, dissensum nesouhlasím ")

Deponentia.

8 157. Deponentia I. konjugace

časují se všechna pravidelně dle Xořtor, hortári, hortatus sum,
jako na př.: comitor, dri, comitálus Sum provázím.

Deponentia II.. konjugace.

8 158. 1. liceor, licěri, licitus sum podávám na něco (přidražbě)
polliceor, ěri, pollicitus sum přislibuji

1) Místo assentio přisvědčuji obyč. dep. asseničor, assentiri, assensus s1.m
$ 160, 10. :

2) Toliko ve kmeni praesentním užívá se sloves:
ferio, ferire udeřuji (hostem):percusst, pereussum

činím (foedus): ici, pepigi, feci
sjednávám | foedere žcto, pacto, facto;

čsurio, čsurire Chce se mi jísti, jedl bych a ostatních destderativ ($ 191,3).
Slovesa amieio (z amb-tacio vl. obhazuji), amicžre zahaluji, odívám, užívá

se téměř jen v part. perf. pass. amictus zahalen, přioděn,
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2. mereor, meréri, meritus sum dobývám si zásluh o ně
koho (dě aliguo), srov. $ 142, 3")

, misereor, miseréri, miseritus sum smiluji se (sociórum)
4. vereor, veréri, veriflus Sum ostýchám se, bojím se

(deum)
5. fateor, fatěri, fassus sum znám se k čemu (culpam)

confiteor, confiteéri, confessus sum přiznávám se
profiteor, profitěri, professus Sum hlásím se k čemu

6. reor, rěri, ratus sum tuším, myslím (téměř jen bás.
a pozd.) [tari); tiitus adi. bezpečný

7. tueor, tuěri, — chráním; perf. tůtátus sum (od fů
intueor, intuéri, — pohlížím; perf. dspexi (od aspicio)

8. medeor, meděri, — hojím, léčím (morbo): perf. sánávi
(morbum).

©

Deponentia ll. konjugace,

$ 159, 1. fruor, frui, fruitůrus mám požitek z něčeho, užívám
(voluptáte, půce); perf. frůctum cépi (ex voluptate)

perfruor, perfrui, perfrůctus sum požívám cele (km.
frůgv-")

2. fungor, fungi, fiinctus Sum vykonávám, zastávám
(můnere úřad)

děfungor, -fungi, děfinctus sum dokonávám (viťd)
perfungor, -fungi, perfůnctus sum úplně vykonávám

(labóre)
3. gradior, gradi, gressus Sum kráčím; básn.

uggredior, aggredi, aggressus sum přikročuji ke korunu,
udeřuji na koho (hostěs)

rongredior, congredi, congressus sum potkávám se
egredior, egredi, egressus Sum vykročuji
ingredior, ingredi, ingressus Sum vstupujt
transgredior, trůnsgredi, tránsgressus sum překročuji

4. labor, lábi, ldpsus Sum Šinu se, smekám se
dělabor, -labi, delapsus Sum spadám
dilabor, -labi, dilapsus Sum rozpadávám se

5. loguor, logui, iocůfus Sum rozprávím

1) mereor dě alizuo bene, optime, male, pěius, pessime; homo dě mě meritut,
bene de ré půbl'ra meritus; avšak meritum praemium zasloužená odměna,

2) v. 8 122, 1. :
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alloguor, -logui, allocůtus sum oslovuii
colloguor, -logui, collocůtus Sum rozmlouvám

6. morior, mori, mortuus Sum mru; avšak moritůrus
nixus Sum opírám se oč, spoléhám nač

nitor, niti, (alicůius auctoritáte)
nisus Sum namáhám se, usiluji

adnitor, -niti opírám se (adnixus); domáhám se
(adnisus)

8. patior, pati, passus Sum trpím
perpetior, -peti, perpessus Sum vytrpuji

9, am-plector, amplecti, amplexus Sum objímám “)
10. gueror (z gues-or), gueri, guestus sum toužím na něco,

stěžuji si do něčeho (iniůriam, dě imůria)
congueror, -gueri, conguestus sum stěžuji Si

11. seguor, segui, secitus Sum následuji, držím se čeho
(sententiam alicůius)asseguor,-Segui,asseciitussumdostihuji— [(praemia)

conseguor, -Segui, cOnseciůtus Sum. docházím čeho
perseguor, -Segui, persecůfus Sum pronásledují

12 tor, úti, Usus sum užívám (boná valétůdine)
abůtor, -úti, abůsus Sum spotřebuji, nadužívám (pa

tientid vestrá).

>

Deponentiaincohativa.
13. ad-ipiscor, adipisci, adeptus Sum dosahuji, docházím

čeho (sumimos honores")
14. ex-pergiscor, expergisci, experréctus sum (srov. pergo)

probouzím se*)
15. com-iminiscor, comminisci, commentus sum vymýšlím *)

[dátus sum
reminiscor, reminisci, — rozpomínám Se; perf. řecor

16. nanciscor, nancisci, nactus n. nanctus sum nabývám,
nalézám (náhodou); km. nac

17. náscor (z gnáscor*), násci, nátus Sum rodím se
18. obliviscor, oblivisci, oblitus Sum zapomínám (dene

ficii); srv. $ 148, 13
19. paciscor, pacisci, pactus Sum — pepigi siednávám

(foedus); srov. $ 144, 4

1) Prostého (9. plector, 13. apžscor, 15. men?scor) se neužívá.
2) přechodně: tě ex somno excito probouzím,
8) odtud: agnatus, cognatus, prognatus.
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S 160. 1.

A

6.
7.
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proficiscor, proficisci, profectus sum (sr. facio) cestuji
ulciscor, ulcisci, ulfus sum mstím se (próditorem nad

zrádcem; iniůriam za křivdu)
irůscor, irásci, — hněvám se (fibi); perf. suscéensui;

irátus adi. rozhněván
věscor, věsci, — živím se'); perf. édi.

Deponentia IV, konjugace.

largior, largiri, largitus Sum uštědřuji. A rovněž tak
pravidelně:

blandior, blandiri, blanditus sum lichotím
mentior, meníiiri, meníitus sum lžu
mólior, měoliri, molitus Sum něčím pracně hýbám,

obmýšlím
partior, partiri, partitus Sum dělím.

Složeniny jsou aktivné:
dispertio, ire, dispertivi, dispertitum vozděluji
impertio, tre, impertivi, impertitum uděluji, poděluji
potior, potiri, potitus Sum zmocňuji se (urbe)")
Sortior, Ssortiri, Sorfilus Sum losuji, losem nabývám

(provinciam),

Avšak: 8. ex-perior, experiri, expertus sum zkouším (belli for

12.

tinam)
opperior, opperiri, oppertus sum očekávám (hiemem)

. mětior, mětťiri, ménsus Sum měřím
10.

11.
as-sentior, assentiri, assénsus Sum přisvědčuji; srov.
Ordior, ordiri, Orsus sum počínám [S 156, 8
exoOrdior, -Ordiri, exOrsus Sum začínám
Orior, oriri, orfus Sum povstávám, vznikám; avšak

oritůrus a oriundus pochodící odněkud rodem
exorior, -oriri, exortus Sum |
Coorior, -oriri, Čoortus sum |
adorior, -oriri, adortus sum napadám.

pozdvihuji se

Toliko infinit. náleží ke konj. IV.; jinak časuje se sloveso orior

1) Numidae lacte et carne vivunt, aluntur, věseuntur.
2) pottundus $ 132., 4. — Básnické jsou tvary dle III. konj.: potětur. po

teretur, poterémur,
Kořínek, Latinská mluvnice I. 8. vyd. 7



08 Verba anomala.

dle koni. III.: orior, oreris, orifur, orimur, orimini, oriuntur; orere,
orimini; orerer, oreréris atd. Rovněž tak i složeniny: exorior, CoOrior,
kdežto adorior jde zcela dle koni. IV.

Verba anomala

S 161. Verba anómala t. nepravidelná nazýváme slovesa, která
ve tvarech kmene praesentního (obyč. jen některých) odchylují se
ode vzoru pravidelného. Ostatní tvary vedou se pravidelně od pří
slušných kmenů základních.

Poznam. Nepravidelnost ona vetvarech kmene praesentního Za
kládá se na tom, že tvary ty tvořeny jsou od praesentního kmene
bezpříznakého (tvary bezpříznaké):km. 68-, 8- s-u-m “) m. S-m, es m. eS-S, eS-f, S-u-mus *) m. S-mus,
es-tis:: es, es-te, es-to; es-sem; es-se (v. S 106);

km. 8d-: es m. čd-s, čst m. ěd-t, ěstis m. ěd-tis: čssem m. ěd-sem:
ěsse m. čd-se (v. $ 162);

km. fer-: fer-s, fer-t, fer-tis; fer-ris, fer-tur: ferrem m. fer-sem;
ferre z fer-se (v. S 163);

km. ve(o)l-: vul-f m. vol-ť, vol-u-mus m. vol-mus, vul-tis m. vol-tis;
vellem m. vel-sem; velle m. vel-se (v. S 164);

km. 1! ž-S, i-f m. č-f, i-mus, i-tis; i, i-te, i-t0; i-bam, i-Do; i-re

(v. $ 165);km. dá-: da-mus, da-tis; da-te, da-to: da-re (v. S 167).

I, Sum, possum v. $ 106—108.
II. Edo

S 162. Sloveso edo, edere, ědi, čsum jím časuje se pravidelně
dle IH. koni.; avšak vedle pravideln. časování vytvořuje některé
tvary kmene praesentního (bezpříznaké), které rovnají se příslušným
tvarům slovesa sum až na to, že v nich e jest dlouhé.

Poznam.Kmen jest tu dvojí: s dlouhou kmenovou hláskou (silný)
ěd- a s krátkou kmen. hláskou (slabý) čdď-.
Ind. praes. Impert. I. Čoni. impf.

edo ede = ěs ederéem= éssem
edis = és edite = este ederes = essSes
edit = ést II. edito = ésto atd.
edimus edito = ésto Inf. praes.

editis = estis editote —estóte | edere = ésseeduní edunto

Slož. comedo siidám: coměsf, coměsset, coměsse;
exedo vyjídám: exésf, exéssef, exéssSe,

L)u vsuto; Srov. Čes. sed-u-M
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Ill. Fero.

S 163. Fero, ferre, tuli, lůtum nesu časuje se pravidelně dle IL.
koni. až na některé tvary kmene praesentního (bezpříznaké).

Poznam. Kmen praesentní jest fere (0)-, bezpříznaký fer-.

Perf. jest tul-i z původn. te-tol-i (sr. tol-no); zbytek reduplikace
zachoval se v re-ftuli (m. re-te-tuli). Od téhož kmene tvořeno i
part. perf. pass. láfum z pův. tlá-fum.

Ind. praes. act. fero,fers, fert pass. feror, ferris, fertur
ferimus,fertis, ferunt ferimur, ferimini, feruntun

Coni. impf. act. ferrem, ferrés etc, pass. ferrer, fertéris etc,
Imperat. I. fer, ferte Inf. praes. act. ferre

II. ferto, ferto, « « pass. ferri
fertote, ferunto

Vše ostatní pravidelno:

Ind. impí. act. ferébam, ferébas etc. pass. ferebar, ferébůris etc.
Coni praes. act. feram, ferás etc. pass. ferar, feráris etc.
Futur. act. feram, ferés etc. pass. ferar, feréris etc.
Part. praes. feréns, ferentis etc. Gerund. ferendi etc.

Pravidelny jsou též tvary vedené od kmene perfektního a parti
cip.: fuli, tulisti etc.; tuleram, tulissem, tulero; latus Sum, láatus
ero etc.

Rovněž jako fero časují se též složeniny, jako:

děfero, děferre, dětuli, dělůtum donáším. Rovněž:
antefero přednáším profero vynáším (na jevo)
perfero trpělivě snáším refero (rettuli) zpět nesu, oznamuji

Odchylky v předložce jsou v těchto složeninách:

1. alfero, afferre, attuli, allatum přináším
2. aufero, aulerre, abstuli, abláťum odnáším

3. cóniero, conferre, contuli, collaftum snáším; c. me odebírám se
4. diliero, differre, distuli, diláfum roznáším, odkládám.

Znamená-li differre liším se, časuje se toliko ve kmeni
praesent.

effero, efferre, extuli, elátum vynáším
6. infero, inferre, intuli, Viálum vnáším; bellum alicui zdvíhám

válku proti někomu

offero, olferre, obtuli, ob'ůtum přináším, podávám
8. suffero, sufferre snáším (perf. a part. p. p. obyč. sůstinui,

sůstentatum; sůstuli, sublatum náleží k tollo, v. $ 144, 23.).
7“

9

->
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IV. Volo, nolo, malo.

S 164. Volo, velle, volui chci.
nolo, nolle, noluj nechci (slož. z ne = non a
málo, málle, málui chci

Ind. praes. volo
vis!)
vult
volumus
vultis
voluní»| impf.volebam,asetc.

Fut. I. volam, és etc.

Coni. praes. velim
velis
velit
velimus
velitis
veliní

» impf. vellem,és, ef etc. |

Imperat. —

Infinit. praes. velle

Part. praes.*) voléns
(cupiéns)

Gerund. —

raději, volím (slož. z

nólo
nón vis
non vult
nolumus
non vultis
noluní

| nělébam, as etc.|

nolam, čs etc. |
nolim

— +- lnolis
nolit
nolimus
nolitis !
noliní.

něllem €s, et etc. |

I noli |nolite
II. nolito

nolito
nolitote
nolunío.

nolle |

(invitus, |

|nolendi etc.

V. Eo.

volo).
mage = magis volo),

málo
mávis
mávult
málumus
mávultis
málunít

málebam, as etc.

málam, és etc.

málim

mális
málit
málimus
málitis
maliní.

mállem £S, ef etc.

málle

S 165. Eo, čre, ii, itum jdu. K časování slovesa toho pamatuj:
1. Kmen praesentní Z objevuje se před a, 0, u v podobě hlásky e;
2. ve kmeni perfektním vypouští se v; ii před s stahuje se vi;
3. part. perf. pass. má krátké č: ifum.

1) sis——s7 vř8, zvl S imperat.: viďě, s7s viz, chceš-li.
2) Běžná za nynějších dnů frase: nolens volens není antická.



Verba anomala. 101

Poznam.1. Kmen slovesa toho je dvojí: silný ei-, i- a slabý i (srv.
kmeny es- a s-). Slabý kmen zachoval se jedině v part. perf. pass.
a vnom. participia praes.; všude jinde jest kmen silný: €0 m. ei0,
ZS, it m. it, ibam atd.

2. Tvary vedené od kmene praesent. jsou vesměs bezpříznaké
vyjma 1. os. sg. a 3. os. pl. ind. praes.: e0, euní, koni. praes. earm,
€ůs etc. a gerund.: eundi.

Ind. praes. eo, is, if Coni. praes. eam, eds, eaf
imus, ifis, eunt eamus, eůtis, eaníimpf.© ibam,ibásetc. impf.Zrém,iresetc.

Fut. I. ibo, ibis etc. Infinit. praes.ire
lnperat. I. 1, ite perf. isse

II. ifo, itote, eunto fut. dfůrum, am, um esse

Part. praes. iéns,euntis, eunti pic. Gerund. eundi, eundo etc.fut.— dfůrus,a,um (eundumest)
Ind. perí. li, ist, lit | Čoni. perf. ierim, ieris etc.

iimus, istis, ieruní»pla.leram,iérasetc. pla.| issem,issesetc.
Fut. II. iero, ieris etc.

Tvary passivné vytvořují se pravidelně z aktivných. ovšem jen
ve 3. osobě jednotné, poněvadž jest €0 neprechodné: ifur ide se;
edtur ať se jde; ibátur, irétur, ibitur, tum est etc.

Přechodné složeniny mají úplné passivum: adeor jsem prosebně
žádán, adiris, aditur; adibar, adirer, adibor etc.

Jako e0 časují se též složeniny n. p. redéo, redire, redii, reditum
vracím Se.

praetereo jdu mimo, pomíjím
(praeteritus minulý)

prodeo předstupuji
subeo podstupuji n. p.periculum

(subitus náhlý)
věneo *) (slož. z věnum eo), vě

nire, vénit přicházím na prodej.

abeo odcházím

adeo do-, přicházím, prosebně
žádám (senůtum)

obeo obcházím, hledím si čeho
(negotium, miinus)

pereo*) scházím, hynu

Ambio, ambire, ambivi, ambitum*) obcházím, ucházím se oč ča
suje se pravidelně dle audio: ambiunt, ambiam, ambiebam, ambirem,
ambiens, ambientis, ambiendus etc.

S 166. Jako eo časují se též slovesa gueo mohu a negueo (= non
gueo) nemohu, avšak užívá se jich jenom ve tvarech některých jako:

1) pereo a věneojsou passiva k slovesům perdo a vendo (5 144, 1.).
2) avšak ambitio, onis a ambitus, us vl. obcházení, pak postranné a nezá

Konité ucházení se o úřad.
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aueo, negueo (non gueo), neguis, neguit, negueunt; — negueam (non
gueam), gueat, guedmus, negueámus, gueant, negueaní; negůlrem,
neguiret (non guiret); — neguisset etc.

VI. Do.

S 167. Dó, děre, dedi, dátum dávám časuje se pravidelně podle
I. konjug. až na to, že v některých tvarech kmene praesentního
(bezpříznakých) objevuje se krátké d.

Ind. praes. do, das, dat Čoni. praes. dem, děs, det
dámus, dátis, daní děmus, dětis, dem»mpř.| dábam,důábásetc.»-© impf.| děrem,důresetc,

Fut. I. dábo, dábis etc. Infin. praes. děre
Imper. I. da, děte Partic. praes. důns, dantis

II. dáto, dátote Gerund. dandi, dando, etc.

Podobně tvoří se i passivum; 2. 0s. Sg. ind. praes. pass. jest
diris. "Tvary od kmene perfekt. a particip. vedené jsou zcela pra
videlny.

K nepravidelným slovesům náleží konečně:

VII. Fio.

S 168. Fio, fieri, factus sum a) stávati se, díti se, b) činěnu býti
(pass. k facio) časuje se pravidelně dle IV. konjug.; avšak 1. infinit.
praes. jest fiěri, coni. imperf.ftérem; 2. i jest všude dlouhé kromě
3. os. se. fif a uvedeného již infin. praes. a koni. impf.

Poznam. Fio povstalo z původn. fu-i-6, km. fu-. K témuž kmeni
náleží i perf. fui a partic. fut. fufůrus, a, um; tvary ty vzaty ke
slovesu Sum.
Ind. praes. fio, fis, Tit Coni.praes. fiam, fias, fiat

—, —, fiunt fiamus, fiatis, ftant»- impf.fiéham,fiébásetc.»© impf.fierem,fierésetc,
Fut. I. fiam, fies, fiet

fiémus, fiétis, ftení
Inf. praes. fieri Part. perf. factus, a, um»perf.| factum(am,um)esse»© fut.futůrus,a,um
»fut.futirum(am,um)esse| Gerund.(faciendus,a,um).n. fore

„ Ostatní tvary jsou zcela pravidelny: factus sum, factus sim,
factus eram, factus estem, factus ero.

Koniunktiv futuri nahrazuje se tvarem fufůrus sim.
Ve složeninách se slovesem facio (srov. S 145, 6) naskýtá se fio

jen po různu: commone-fiat od commonefacio připomínám; pate
fieri od patefacio otvírám.
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Verba defectiva,

slovesa Schodná n. kusá t. j. taková, kterých se užívá jen v ča
sech anebo tvarech některých.

I. Memini, odi.

S 169. Mermini a čdi jsou perfekta, avšak mají do sebe význam
přít. času: meminí jsem pamětliv, pomním (vl. vzpomněl jsem si) *),
Odi nenávidím (vl. zanevřel jsem). Protož má plusguamperí.
těchto sloves význam imperfekta: Oderam nenáviděl isem:; fut.
exact. význam prostého budoucího času: Odero budu nenáviděti.

Ind. perí. mermini, meministi etc. |Odi, Odisti čtc.
Coni. perí. meminerim oderim.
Ind. pla. memineram oderam
Coni. pla. zneminissem Odissem.
Fut. II. meminero ódero,
Imperat. memento o

mementoteInf.perf.| meminisseOdisse»© ut. — 1OsůrumeSSe.
Part. perí. pass. — NN <»- fut.act.—VOsůrus.

Poznam. Pass. k odi jest ódio sum n. in Odio sum.

I. Aio a inguam.

S 170. Aió (z ahio) pravím, tvrdím, jistím. Slovesa toho užívá
se v nečetných tvarech, nejvíce: dis*) pravíš, dit praví i pravil,
áiuní (ut diuní, guod čiuní jak říkávají), diébam, ds, at etc.

Poznam. Místo aisne? říká se zkrác. ain'? pravda-li? možno-li? tak?

S 171. Slovesa inguam dím, řku nejvíce v užívání jsou formy:
inguam, jež vkládá se jako naše »já fku« do věty: esf véro,
inguam, notum Signum jesti to ovšem, já řku, známá pečeť, a
inguit (praes. praví i perf. pravil, vece), jež uvádí řeč přírnou
a klade se vždy za jedním neb i několika slovy: Themistocles:
»Universi Graeci,« inguit, »pares Suní Persis.«

1) — reminiscor, recordor.
2) aio: dloužení náhradné; dis, it dle pozn. p. č. na str. 14.
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II. Fari,

S 172 Sloveso fári praviti se svými složeninami: affári osloviti,
effari vyřknouti, praefári předříkávati, profári prosloviti vyskýtá
se nejvíce ve mluvě básnické. V prose čte se jen něco málo tva
rův, jako: fátur, affatur; affári, effári; atfátus, effátus; fando ve
frasi: ne fando guidem auditum ani po lidech (vl. povídáním) ne
slyšeno. Nedostávající se tvary hradí se slovesem loguor a jeho
složeninami (alloguor etc.).

IV. Osamotnělétvary.

$ 173. 1. Age! plur. agite!vl. dělej! dělejte! Imperativu tohoto
užívá se též k vybízení: nuže! honem! vzhůru!

Apage! pryč s někým! apage istum hominem! pryč s tímto člo
věkem! apage te! anebo jen apage! kliď se! táhni! hýbej!

2. Ave! buď zdráv! salve! buď zdráv! buď vítán! vale! s Bo
hem! buď zdráv! plur. avete! salvéte! valéte! Imperativu ave užívá
se na uvítanou i na rozloučenou, Salve jen na uvítanou. vale ien
na rozloučenou.

Infinitivy avěre, salvére, valére naskýtají se jen spojeny jsouce
se slovesem iubeo: salvére te iubeo! buď mi zdráv! valére eum
iubeo dávám ho pozdravovati. Též praví se: Salve č. salvebis a
meo Cicerone —=můj ©. vzkazuje tě pozdravovati.

3. Cedo *) dej sem, sem s tím, rci: cedo aguam manibus! sem
s vodou (dej sem vodu) na ruce! Cedo, guid faciam! Rci, co mám
činiti!

4.Ouaeso prosím, guaesumus prosíme užívá se větším dílem
jen ve způsobě věty vložené a možno přeložiti je též slovem
»medle«: Ouid, guaeso, faciam? Čo mám, prosím tě, učiniti? anebo
Co mám medle učiniti? Aggredere, guaesumus, et sime ad hanc
rem tempus! Počni, prosíme, a vezmi si k tomu Čas!

5. Forem byl bych; mimo to ještě forés, foreť, forenf a inf.
fore = futiirum (am, um, 05, as, a) esse (srov. $ 106, P. 2).

Verba impersonalia.

$ 174. Verba impersonália, t. slovesa neosobná vyskýtaií se to
liko ve třetí osobě jednočtu; mimo to mají též infinitiv.

1.Taková. jichžse vždyužívá neosobně:
1) Cedo a plur. cette (z ce-date) vzniklo složením demonstrativného ce se

slovesem dare. Uplně jiné jest céďo ustupují.
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a) naznačující úkazy přírodní;
pluit (pf. pluit) prší fulgurat, fůlminat blýská se
ningit (ninxit) padá sníh lapidat prší kamení
grandinat padají kroupy ilůcescit (illůxit) svítá
tonat (tonuit) hřmí advesperáscit (advesperůvit)

Šeří se

b) tato slovesa II. koniugace:miseret(me)lítomi(illius—| miseritussum(odmisereor)
senis) zželelo se mipiget(me)mrzímne(stultitiae)© —| piguitpaenitet(me)pykám(peccáto-© —— paerifuit
rum)pudet(me)stydímse(negle-—| puduit
gentiae)

taedet (me) hnusí se mi (vitae) — pertaesum est (srov. S 129,
1)oportetvhodnojest,máse —| oportuit

libeť líbí se — libuit i libitum est
licef dovoluje se — Žicuit i licilum estdecet(me)slušími —| decuifdedeceťt(me)neslušími —| dědecuit.

Poznam.Uvedená impersonalia mají jako jiná slovesa všecky Časy;
nemají však imperativu a obyčejně ani participia; imperativ nahra
zuje se koniunktivem: styď se za svou nedbalost pudeaí te negle
gentiae; styďte se pudeaí vos.

Participium nejvíce s významem adijektivným vytvořují táto:
decens slušný, sličný, libens rád, licens zvolný., rozpustilý, pudeiis
stydlivý, mravný, paenitens pykající, kající.

I gerundivum a sgerundium mají některá: pudendus stvdký,
ostudný:; paenitendum est jest čeho pykati, pudendum est jest se
hanbiti; vis paenitendi; ad paenitendum, ad pigendum, ad puden
dum, pudendo etc.

2.Taková, kterých se užívá neosobně jen v jistém
smysle.řt(tactumest)stáváse fallit(fefeltit)|| (me)tainomne
accidit (accidit) | přihází se fugit (fůgit) | ostáváěvenit (evěnit) | = interest (interfuit)záleží(načem)
contingit (contigit) přihází Se, iuvat (me) (iůvit) těší mne

daří se © | superest (superfuit)| pozůstává,
obtingit (obtizil) dostává se mi restat (restitit) j zbývá

čeho
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accédit (accessit) k tomu přistu
puje

appáret (appáruit) jest na jevě
cónstat (constitit) jisto jest

Ad 'erbia.

placet (placuit i placitum est)
líbí se, schvaluje se

praestat (praestitit) jest lépe.

3. Nepřechodná, užívá-li se jich passivně: Zíur jde se, vivifur
žije se, ventum est přišlo se, eundum est jest jíti a pod. (srv. S 98, 2).

Adverbia.
S 175.

hodié dnes
heri včera
crás zítra
pridié den přéd tím“)
postridié den po tom“)
inox brzy, hned
růrsus zase, opět
posted
posthác
lam již
iam diů již dlouho
lam diůidum již DOnějaký čas

->

potom, poté

1. Adverbia temporis.
lam pridem již dříve, již dávno
nuper nedávno, ondyno
nunc nyní
etiamnunc ještě nyní
semper vždy
interdum někdy
nunguam nikdy
vesperi večer
interdiu za dne
máne. ráno (hodié můne)
noctů v noci a t.d.

2, Adverbia loci,
comminus zblízka|
éminus zdaleka “) |
procul daleko (G castris)
foris vně, venku

(srov. manus)
forůs ven
děsuper shora (dolů)
reíro zpět
ulíro citroóguesem tam a t.d.

3. Adverbia modi.

Sem náležejí hlavně adverbia vedená od adiektiv, o nichž v. $ 176.
Mimo to i jiná, jako:
Sic, ita tak
item rovněž
perinde ac (atgue) právě tak jako

non secus ac (atgue) je jinaknon aliter ac (atgue) než

nimis, nimium příliš
imprimis zvlášť
vix sotva
frůstráz marně,darmo
něguiguam | ATNC,

1) pridié čtus diěi den před tím dnem; pridřě Katendas Ianučričs 31. dne
m. prosince; pridié guam Athens veni den před mým příchodem do Athen.

2) postridié čius dřět na zejtří onoho dne, druhého dne.

5) zvlášť o bojujících: comminus půgnare, com. vulmeráre aliguem; naopak
Bminus přignare, eminus těla iacere,
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: 9 ne méněnež p zv

něn secus guam paene, prope téměř, skoro
Satis dosti fortasse, forsitan snad“)
a | clam kradmo, tajno

dmodum | velmi, tuze atitadkkíh
valde J palam zjevně a t.d,

Tvoření adverbií z adjektiv.

S 76 1 Z adjektiv druhé deklinace tvoříme příslovce přičiňu
jiíce místo genitivné koncovky hlásku €: alfus gen. alti, adv. alíé
vysoko; pulcher gen. pulchri, adv. pulchré pěkně; liber gen. liberi,
adv. liberé svobodně. Pamatuj: bené, malé, probě.

2. Z adiektiv třetí deklinace tvoříme adverbium přičiňujíce místo
genitivné koncovky iter: řorfis gen. foriis, adv. fortifter udatně;
ferox gen. ferocis, adv. ferociler divoce.

Adijektiva v ns připínají toliko er: průdens gen. průdentis, adv.
průdenter opatrně; élegans gen. élegantis, adv. éleganter ozdobně.

Pamatujme po různu: audůx gen. audácis, adv. audácter směle;
difficilis zřídka kdy difficulter nebo difficiliter; za to obyčejně:
non facile nebo vix, aegre sotva, stěží.

Poznam.Od některých adiektiv končících se v us, a, urň tvoří se
adverbium dvojí, V -e i -ifer; na př.: himán-e i -iter lidsky, firm-e
i -iter pevně, larg-e i -iter“) štědře, lůiculent-e i lůculenter*) čistě,
výborně, furbulení-e i turbulenter zmatečně.

Violentus *) násilný má violenter; fidus věrný fiděliter (od fidělis),
altus aliter iinak.

3. U některých adjektiv užívá se za adverbium ablativu neutr.
končícího se v hlásku 0:citůrychlemeritodlezásluhy,| sérópozdě
continuo ihned právem Subito náhlelalsokřivě necessůrionezbytně| fůtobezpečně.
iortuito náhodou peérpetuo neustáleimprovisonepředví-| secrétosoukromě

daně, nenadále

Pamatuj: compositě správně, composito dle úmluvy; rárě řídce,
ráro zřídka; véré v pravdě, věro avšak; certo i certé jistě, u vý
znamu »alespoň« jen ceríe.

1) fortasse dicet gutspiam; forsitan gwispiam dixerit.
2) largiter posse apud ahguem velikou vážnost míti u někoho.
3) Ziiculente scribere, Vuculenter Graece scire.
4) bás. vtolens, emtis.
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4. Akk. stř. rodu mnohých adjektiv je zároveň adverbiem:
multum velice
paulum málo, poně

kud
nimium příliš
céterum ostatně
primum nejprve

posírémum naposled
facile snadně (non

facile, haud facile
nesnadno, těžko)

Stupňování adverbií.

sublime do výše iu
výši ')

impiine bez trestu.

S 177. Komparativ adverbií vedených od adjektiv rovná se kom
parativu adjektiv v rodě středním čísla jednotného; Superlativ za
končen bývá hláskou €:

alté
pulchré
facile
audácíer

bene
male
non multum

málo
mulfum velice

mágnopere velmi

alfius
pulchrius
facilius
audáacius

melius
pěius
minus
méně
plůs více

mafis více

| spíše
potius í raději

altissimé
pulcherrimě
facillimé
audácissimě

optimě
pessimé
minimé
nejméněplůrimum| nejvíce

(prosuim, Valeo)
máximěé nejvíce

(laudo, laudábilis)
| nejradji

potissimum J především

S 178. Některá jiná adverbia zvláště času a způsobu mají též
komparativ a superlativ:
diů dlouho, ditifius, diůtisstmé

orope blízko, propius, proximé

saépe často, Saepius, saepissimé

nůper nedávno, bez komp., 1
perriměé sit.)

Praepositiones,

safis dosti,
est), bez superl.

secus jinak, sefius: nihilo setius
= nihilo minus nic méně

Ocius rychleji, Ocissimé (bez po

satius lépe (salius

1. Předložky s akkusativem.
S 179. ante, apud, ad, adversus,

circum, circů, citrů, CiS,
l) sublimeferri, scuta sublime fixa,
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contrá, ergů, exítrá, infrů,
intra, inter, iixtá, ob,
penes, rovněž posf a praefter,
prope, propter, per, secundum,
Suprů, versus,

ante před
apud u
ad k
adversus (aaversum) proti
circum, circů okolo
citrá, cis s této strany
contrá proti (nepřátelsky)
ergá k (přátelsky)
exírá vně, mimo

infra pod
intra vnitf, V
inter mezi

raxtá podle vedle
ob pro
penes při t. v držení, v moci
post za, po
praeter mimo
prope při, blízko u
propter vedle, u, pro

per skrz, po

secundum vedle, podle, po
Suprá nad, přes
versus stranou k, proti
ultra nad, přes
trans s druhé strany

Pozn.

——a——

ultra, trans.
ante hortum, ante vesperum
apud oppidum, apud Homěrum
ad urbem, půgna ad Cannas
adversushostes,adversusmoniem
circum forum, circů Čapuam
citrá Rňénum, cis Rhénum
contrů deos (disputáre)
divina ergáa homines bonitasextrů| provinciam,exírůCol

suetudinem
infra lunam
intra parietes, intrů decem annos
inter duces, inter horam lertiam

eť gudrtam, inter mulí0s annos
iuxta viam
ob eam causam, guam ob rem
penes dominos
post casíra, post diem tertfium
praeter castra, praetér spem
prope urbém ==prope ab urbe
insulae propter Siciliam, propíer

dolórem
per aguam, per (te Scalvus sum,

per domos
secundum flůimen, sec. nátůram
suprá lůnam, Supra vires
Roóomamversus
ultrá eum locum
trans Tiberim.

Versus klade se vždy za akk., a to 1. při jménech měst za
pouhý akkus.: Řomam versus; 2. při iiných jménech poměr prosto
rový naznačujících za akkus. spojený s prředl.ad neb in: ad Oce
anum versus, ad Alpes versus, in Itallam versus, in forum versus.

2. Předložky s ablativem.
S 180. č, ab, abs a rovněž dě,

coram,cum,pakexaé,
sine, tenus, pro a prae.
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a, ab, abs od d patre, ab urbe: abs jen před
te: abste= te

dě s,o dě můro děicere, disputátio de
fato

coram u přítomnosti, před coram iiidice> obyč. adverb. =
osobně: c. adesse, c. agere

cum S cum paíre
é, ex Z ě (ex) campo, ex urbe
sine bez sine spě
fenus až k, až po Tauro tenus
pro za, pro pro páíria
prae před, pro prae se praedam agere, prae la

| Crtmis logui non possum.

Poznam.1. Z jakož i é kladou se jen před souhláskami; ab a ex před
samohláskami, před Rhi před souhláskami.

2. tenus klade se za ablativem.
O měcum, těcum, sécum etc. v. 8 87.; o guócum, guicum S 91.

3. Předložky s akkusativem a ablativem.

S 181. in a sub.

Na otázku kam? s akkusativem, na otázku kde? s ablativem.

in do, v in castra do táboru in castris v tábořesubpod subpotestátempodmoc| Sudpotestátepodmocí
Poznamenání k přsdložkám.

S 182.1. Předložky jsou původem svým příslovce, a některých
užívá se jakožto příslovcí i později: ante před tím, dříve, pDosfpo
tom, později, extrů vně, infra vnitř, tiixtů vedle, rovněž, confrů na
proti tomu, obyč. córam (srov. $ 180) a i.

2. Částice gue a ve nepřipínají se ku předložkám «d,ab, ad, ob,
sub a apud, nýbrž teprv až ke slovu následujícímu: a Caesareguc,
ad Caesaremaue, ob eamaue rem a pod.; při ex a in lze gue připo
iiti buďto ku předložce buďk násl. slovu: ineue eam rem i in eamaue
remi; jinak připíná se gue vždy ku předložce (dégue eo, conirágue
nos, progue urbe a pod.). O přízvuku v. $ 7. P. 1.

3. Předložky skládají se se slovesy nebo se jmény, při čemž sou
hláska, ve kterou předložka se končí, přečasto k náslovné souhl.
následujícího slova se připodobuje (assimilátio) neb i vysouvá:
uffero m. ad-fero, rrumpo m. in-rumpo, impóno m. in-pono, dspicio
m. aď-spicio a pod.
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Samohláska, ve kterou se předložka končí, s náslovnou samohl.
následujícího slova často se stahuje: CcÓg0Z C0-ago, como z C0
emo, děgo z dě-ago, démo z de-emo; pod. déěbeoz de (h)abeo,
praebeo z prae (h)abeo, préndo m. prehendo = prae-hendo; avšak
coacervo, cohibeo, prohibeo.

4. Mnohdy ukazují nám takové složeniny předložky v jich sťárší
podobě:

con = cum: com-pello, con-fero, col-loguor, .co-gnosco, co-necío,
C0-erceo;

ec = ex: effero, existo (ec-sisto), expecto (ec-specto);
prod — pro: prod-esse, prod-ire;
obs = ob: ostendo (obs-tendo);
subs — Sub: sůstineo (Subs-teneo),

5, Nerozpojné, totiž jen ve složeninách užívané předpony (prae
positiones inseparábiles) jsou

amb (an, an) ob, o, kolem: amůd-io,am-plector;
dis (di) roz-: dis-traho, dif-fundo, di-lábor, dir-uno;
por: por-rigo, por-fendo, pol-liceor, pol-tuo;
red (re) zpět, opět: red-eo, re-důco, reddo m. re-dido;
sěd (se) stranou, od, bez: sed-itio, sé-iungo, sč-cůrus; sč ve slo

vech: soócors,sobrius, solvo m. se-cors, se-ebrius, se-luo;
in ne, bez skládá se toliko se substantivy a adiektivy: in-ermis

(in-arma), in-doctus, im-piger, im-mátůrus;
nec (ne) ne: neg-lego, ne-scio, ne-fus.

Coniunctiones.

Š 183. Spojky jsou buď souřadné t. j. spojující dvě slova nebo
dvě věty rovné váhy a platnosti, anebo podřadné t. j. spojující větu
vedlejší s větou hlavní.

1. Spojky souřadné isou:
a) copulátivae slučovací:

et, -gue, atgue, ac a, i etiam |,
negue, nec ani auogue |" také

b) distinctivae rozlučovací:
aut, vel, -ve, sive (seu) neb, neboli

c) adversativae odporovací:sed,© věrumavšak,nýbržaf nežvéro,autem| avšak,pakřamen| přece
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d) causáles odůvodňovací:nam| enim— neboť,zajisté
neboť

namgue | etenim neboť, a v skutku
e) conclůsivae výsledné:

ergó 00 | idcirco
igitur tedy ideo j tudy proinde protožitague proptereů

f) concessivae připouštěcí:
auidem sice.

Poznam. atgue klade se před samohláskami a před h: ataue ego
atgue hostis, často i před souhláskami, zvláště před Ardelnými c, £
g; ac klade se jen před souhláskami: dc (atgue) pater.

. -aguea -ve isou příklonné: férrá marigue, plus minusvé; o pří
zvuku v. 8 7., P. 1.

3. guogue, věro, autem, enim, igitur, guidem kladou se za slovem
náležitým: hic guogue, hic věró, hic autem, hic enim, hic igitur, hic
guidem.

4. itague (vl. a tak) stává na počátku věty.
2. Spojky podřadné jsou:
a) causůles:

guia poněvadž auoniam kdyžtě
guod že Cum s konj. když, ježto

b) conseciůtivae sousledné s koni.:
ul (tak) že M
ut non (tak) že ne- AHL ZE MC

c) finales účelné s koni.
uf abych atd. auo abych tím
né abych ne- auominus abych ne
něve (neu) a abych ne

d) condicionáales podmiňovací:
si -li st modo jen když
nisi leč, ne-li dumrnodo jen když |-A . s koni.
sin. pakli dummodo ně jen když ne- |

e) compardtivae přirovnávací:

ouam než guasi |ut(uti)| jakotamaguam*iakobyskoni.
sicut tak jako veluí si

f) concessivae připouštěcí:
elsi ouamvis byť, byť i

tametsi ač, ačkoli licet třeba i s koni.
guamýuam ul ať

cum ačkoli
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£) temporáles časové:

ut, ubi jak anteguam dříve než
ut primum, ubi pr.| priusguamjakmile
simulatgue j dum

cum | kdy dónec pokud
postauam j auoad |

dum |
auoad|"

S 184. Interiectiones.')

vae victis! běda přemoženým! 8n foederum interpretes! hle, to
6 ne miserum! Ójá ne- vykladači smluv!
(ejheu me miserum! Jordstný! ecce čibi nůntius! tuť posel!odiimmortáles!| |óbohovéhevsfu!hej,ty!(poslyš!)pradiimmortáles!|nesmrtelní!| ně*)čilivehementererrantvěru

oni velmi se mýlí.

Mnohdy i nomina berou n. sebe moc citoslovcí:

hercules! hércule! hércle! žisám H :15 -1 erkules!
meěhércules! méhércule! prisán .
mědiusfidius! přisám bůh!

O tvoření slov.

A. Odvozování slov.

S 185. Slova vedou se od kmenů různými příponami odvozo
vacími (sutfixa), a to buď:

a) od kmenů slovesných (verbália): vic-tor vítěz (od kmene slo
vesn. Vic-, vinco); anebo

b) od kmenů jmenných (dénominátiva): victór-ia vítězství (od
kmene jmenn. victor-).

Poznam.1. Proti slovům odvozeným jest nepatrný počet takových,
jež jsou utvořena beze všech přípon odvozovacích: réx z rég-3
(reg-, rego), Slova taková jsou tvořena od pouhého kořene t. i. od
kmene, jehož odvozovati již nelze, a slovou proto kořenná.

2. Soubláskový znak kmenový měnívá se před příponami začí
najícími od souhlásky dle pravidel hláskoslovných: sScrip-tfor(SCrib-,
scribo), claus-trum (claud-, claudo).

1) Citoslovce vyskýtají se nejčastějí u komikův a básníkův.
2) ne (fec. vr, vai) před náměstkou ego, tu, dile etc —=zajisté, věru.

Kořínek. Latinská mluvnice 1. 8. vyd. 8
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3. Kmenová samolil. slova odvozeného leckdy se dlouží, nebo
kmen jinak se sesiluje; někdy se krátí, nebo kmen jinak se oslabuje:
foed-us, fid-es (fid-, fido), rex (reg-, rego), pond-us (pend-, pendo,.
in-dic-o (dic-, dico). |

4. Z přípon odvozovacích uvedeny budoutoliko nejdůležitější.

a) Odvozování substantiv.
I. Substantiva verbalia.

S 186. 1. Substantiva v tor (itor) a sor znamenají osoby zaměs::
návající se (stále, z povolání) činností slovesem naznačenou (n0
mina agentis): imperator, victor, monitor, děfensor,

Poznam. 1. Sem náleží i vulfur sup (vellere).
2. Některá substantiva verbalia v tor vytvořujíi femininumv frix:

VicÍrix.
3. Denominativa jsou: viátor, funditor prakovník (funda), gladiů

tor šermíř (gladius).
4. Má-li se naznačiti osoba nezaměstnávajiící se stále nebo z po

volání činností nějakou, klade se věta relativná nebo participium:
is gui dicit řečník t. j. kdo právě řeční (jinak Orátor); srv. ii gui
audiunt posluchači, audieníium animi mysl posluchačův.

2. Substantiva v idti (itio), sid, v tus (itus), sus, v 0r a v um,
tium ziamenají děj nebo stav způsobený činností slovesem náziů
čenou (nomina actionmis):obsidio, imitatio, cognitio, divisio; caiifus,
Strepitus, risus; cláimmor,timor; Studium, Odium, exitium.

Poznam.1. Téhož významu jsou substantiva v tůra, sůra: merců
tura, sepultiůra (iména úřadů: dictátira, guaestiůra, censůra); ela
gueréla, tůtéla; igo: origo; ido: libido, cupido; men: cerfámen,
agmeén.

2. Výsledek činnosti n. věc způsobená (nom. rei actac) znamená
se jmény: pictůra malba. limen světlo (z luc-men), fulmen blesk
(z fulg-men), flimen, semen, Ornámentum, frágmentum.

O příponách men, mentum v. čís. 3.
3. Místo znamená se jmény: aedificium, refugium.
3. Substantiva v men, mentum, ulum (ulus), bulum, culum, crum.

trum znamenají prostředek nebo nástroj nějaký (nom. instrůmenti):
nomen (noscere), documentum, monumentum, alimentum, vinculum,
oculus, cumulus, věnábulum lovecké kopí, pábulum, gubernaculum,
sepulcrum, arátrum, rostrum zobák (rodere).
Poznam. Místo znamená se jmény: stábulum, cubiculum, propiigná
culum, lavácrum

I. Substantiva denominativa.

S 187, 1. Deminůliva, jména zdrobnělá, končí se v ulus, ula, uhim,
(olus, a, um poae), cvlus, ellus, illus; vyjadřují zmenšení, někdy
i opovržení a zachovávají z pravidla rod svých jmén základních:
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puerulus, rivulus, régulus kníže, filiolus, věcula (věx), muliercula
particula, oppidulum, opusculum, oculus ocellus, asinus asellus, agct
agellus, liber libellus, tabula tabella, lapis lapillus, signum sigillum.

Pamatuj: homo homunculus, sermo sermunculus, guaestio guae
sftuncula.

Poznam. Některá pozbyla původního významu zdrobn.: puella,
avunculus ujec, castellum tvrz.

2. Příponou ium, tium vedou se ode jmen osobních substantiva
znamenající společenstvo více osob neb i celý stav (nor. colléctiva):
colléstum, Sacerdotium, servitium.,

3. Příponami ium, tóorium, Arium; tum, 8tum (připíná se k jmé
nům rostlin); ile a ina odvozují se substantiva znamenající místo,
kde se co chová, kde čeho jest větší počet, nebo kde se co děje
nebo provozuje (nom. loci): tidicium, auditorium, sěminárium, aerů
rium pokladnice, columbárium; arbustum, vinětum, olivětum; ovile;
officina, piscina.
Poznam.Příponou žna označuje se též zaměstnání neb umění: me

dicina, doctrina, disciplina.
Substantiva verbalia odvozená příponou zna znamenají děj: ra

vina loupež, ruina zřícení se, záhuba.
4. Úřady označovány bývají příponou tus: consulátus.

5. Od adjektiv vedou se substantiva v tás (itas, etás), tiido
(itido), ia, itia (itiés), monia znamenající vlastnost (nom. guálitátis):
celeritas, paupertas, libertas, novitas, pietas, máůlestas; Similitiido,
fortitido, mágnitido; audácia, clémentia, invidia; mollitia a molli
lies, amicitia, ůstitia; parsinormua.

Poznam.Voluntás povstalo z volunti-tas, aetas z aevitás (aevum).
Souborný význam mají civifas a Societas.
6. Jména rodová (patronymica) utvořena jsou vesměs dle řečtiny

a končí se v iděs, iděs, aděs, iaděs (gen. ae): Priamiděs, Afriděs,
Aeneaděs, Láčrtiaděs; feminina nejčastěji v is n. čis (gen. iZis):
Allantis, Nerěis,

b) Odvozování adjektiv.
I, Adiectiva verbalia.

S 188. 1. Adjektiva v bundus mají význam participií praesentis
často poněkud vzmocněný: mirábundus pln udivení, furibundus p..
vzteku, moribundus k hodiuce pracující,

8
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2. Adjektiva v cundus znamenají frvalou vlastnost: verécundus
cudný, irácundus prchlivý, iůcundus (m. iuvicundus, iuváre), fa
cundus výmluvný (fari).

3. Adjekt. v idus znamenají rovněž trvalou vlastnost nebo stav:
dridus, timidus, cupidus, rapidus,

4. Adjekt. v áx a ulus znamenají náklonnost, a to mnohdy ne
chvalnou: audax, mendax, logudx hovorný, rapěx dravý, crédulus
lehkověrný, garrulus žvatlavý.

5. Možnost n. způsobilost ve smysle trpném znamená se ad
jektivy v ilis a bilis: facilis, útilis, laudabilis, horribilis, mobilís, cré
dibilis.

NW.Adisctiva denominativa.

S 189.1. Adjektiva v ius, icus, ilis, ělis, ális (Aris, je-li ve jménu
základním l), árius, ivus, énsis, ester (estris) znamenají přísluš
nost k něčemu: ordiórius, patrius, rěgius, egregius; bellicus, růsti
Cus venkovský; civilis, servilis, crůdělis, navális, aeguális, populá
ris, militaris; gregarius sprostý voják, legionárius; aestivus letní,
fempesfivus časný; castrénsis, forensis; eguester, campestris polní.

Poznan. 1.Některých adjektiv v člis, dlis užívá se v rodě středn.
substantivně: ovile (sc. stůbulum); srov. $ 187, 3. Natdlis (sc. dičs)
narozeniny.

2. Adjektiv v drius užívá se rovněž zhustasubstantivně k označení
nějakého zaměstnání: argeentárius směnárník, ostiárius vrátný,
sicárius úkladný vrah.

Přípona drius přistupuje též k číslovkám podílným: děnárius de
setník, versus senárius verš Šestistopý.

Adversárius protivný. protivník (adversus), contrárius opáčný
(contra), temerárius nerozvážlivý (femere), necessárius nezbytný
(necesse).

Res frůmentária věc obilní, Špíže.
2. Adjekt. v nus, inus a ánus znamenají původ od někoho neb

od něčeho: paternus, můáternus; marinus, divinus, zvláště při jmé
nech zvířat: eguinus, ferinus; montanus, urbůnus, himánus.

3. Adjekt. v Gsus a lentus znamenají hojnost: vifiosus, pericu
losus, laboriosus; fraudulentus podvodný, opulentus, violenfus (vis).

Pozn. Kmeny v ion- pozbývají slabiky on: religiosus, supersti
tiosus.

4. Adjekt. v tus (tus, Itus, iitus) znamenají opatření něčím:
iistus, honestus, onustus, barbatus, dentátus, crinitus, cornuíus.

5. Látka označuje se příponami eus, nus, neus: aureus, ligneus,
salignus, eburneus.

6. Na označení času připínají se k jménům, jakož i k adverbiím
přípony linus, tinus, ternus, turnus, ernus: cráslinus, pristinus>
repeniinus, vesperfinus; hesternus včerejší, nacturnus, hodiermus.
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7. Adi. deminutiva tvoří se právě tak jako substantiva deinin.:
tantulus, parvulus, aureolus, pauperculus.

S 190. Od vlastních jmen odvozují se adjektiva (velmi zhusta
substantivně kladená) naznačující původ nebo příslušnost, a to:

1. ode jmen osobních adjektiva v ius, ánus, iánus, inus: lůlius,
Tullius, Sulidnus, Pompěidnus, Aenulianus, Caesariánus, Ciceróni
Gnus, Verrinus, Plautinus, lugurthinus.
Poznam.1.Adjektiva v ius přistupují zvláště často k iménům pod

niků státních ajménům géns a léx: viaAppia, circus Flaminius,
thedtrum Pomovětum, géns Tullia, léx Iůlia, agua Claudia (avšak
domus Claudidna dům Klaudiův).

2. Adiekt. v čus (ius) jsou vzata z řečtiny: Epicůréus, Pýthago
reus, Aristofelius.

3. Adjekt. v dnus, ičnus isouce kladena substantivně znamenaii
přívržence strany, v plurále pak stranu samu: Pompěiánus, Pon
pělání. ©

4. Adjekt. příponou dřius od radových číslovek vedená znamenaií
rád a třídu, do které kdo náleží: milites primání vojínové prvého
šiku; pod. secundánus, tertiůnus etc.

2. Ode jmen místních vedou se adjektiva v ius, nus, nus, (nsis
as: Corirthius, Peloponněsius; Thěebanus,Tusculanus; Amerinus,
Tarentinus; Canněnsis, Narbonensis, Aťfhéniěnsis; Arpinás, Fi
dénás.

3. Ode jmen národů vedou se adjektiva v ius n. icus: Syrius,
Thrácius; Gallicus, Italicus, Africus.

Jména zemí utvořena namnoze podle těchto adjektiv: Syria,
Thrácia, Africa; jiná jsou odvozena ode jmen národů: Galliu,
Ktalia, Britannia.
Poznam.1.Adiektiva v dnus a énsis odvozená ode jmen zemí zna

menají to, co v cizí zemi jest nebo Z ní pochází, co však cizímu ná
rodu nepřísiuší: bellum Africánum, Hispániénse válka vedená
v Africe.n. Hispanii mezi Římany (občanská), naproti tomu bellum
Africum, Hispánicum válka vedená s Afrikány nebo Elispanv; /e
giones Gallicanae římské legie v Gallii, légdtus Hispáaniénsis římský
vyslanec v Hispanii; atmaestůra Siciliénsis, Scipio Africůnus.

Nezřídka přistupují k iménům osobním na označení původu
jména národů: Terentius Aler, milites Persae, eguites Galli, pediles
Hispani.

c) Odvozování sloves.
8 191. Verba verbalia jsou:

1. některá incohativa, v. $ 152, a) b);
2. verba infensiva a freguentáfiva v táre, titáre n. sáre, sit?re,

jimiž znamená se děj s důrazem na jevo vystupující nebo děj opě
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tovaný: clámo, clanutáre opětně Křičeti, povykovati, volo volitáre
roletovati, habeo hábitáre pevně držeti, obývati, curro cursáre po
bíhati, minor minitári (velmi) hroziti, seguor sectůri (horlivě) násle
dovati, fueor tutari ochraňovati.
Poznam. 1. Od kmene praesentního tvořena isou: agitare zmítati
(agere), fluitare koláceti se (fluere), visitáre navštěvovati (visere).

2. Od některých vedou se týmiž příponami odvozeniny další:
(dicere, dictare) dictilare, (canere, cantare) cantitare. Některých
užívá se toliko v této zdvojené podobě: kaesitůre vězeti, ventifareé
docházeti vedle adventůre přispíšiti.

3. Některým důrazovým i. opětovacím nedostává se vůbec slo
ves základních: poťáare, flásitare, oplůre, gustare, hortári, cunc
(dri, meditari, luctari a i.

3. Verba děsideráitva v turio n. surio vyjadřují bažení po něčem:
edo ěsurio chce se mi jísti, jedl bych, pario parturio,

9 19. Verba denominativa

jsou (vyjma incohativa, $ 152, c) řídká v koni. 3. (metuo, statuo),
ale častá v konjugacích ostatních; jsoutě pak

v Řonj. I. z největší části přechodná: coronáre věnčiti, stgnáre
označiti, vulneráre zraniti, oneráre obtížiti, liberáre osvoboditi,
léváre polehčiti, piscári rybafiti;

v Řkonj. I. nepřechodná: florére, frigére, fronděre zelenati Se,
míti listí, albere běleti;

v konj. IV. přechodná i nepřechodná: půňire, finire, custodire;
servire, saevire, superbire.
Poznam.Přechodný a nepřechodný význam téhož kmene bývá

často pouze různou koniugací rozlišen, někdy i různou kvantitou
hlásky kmenové: fugio a fugo, iacio a iaceo, péndo a pendeo; sedeo
a sédo, placeo a pláco, caedo a cado atd. Taková slovesa přechodná
slovou též causátiva.

S 193, d) Odvozování adverbií.
I. Adverbia verbalia končí se v tim, sim: cerfálim o závod,

nominčtim zejména, privátim soukromě, o své úimě, sťafim ihned
(sto), sénsim znenáhla (sentio), passim všude (pando).

II. Adverbia denominativa končí se:
1. v tim(tim, itim, tim), sim: furtim kradmo, cůriátim po

kuriích,paulátim znenáhla, viritim po mužích, od muže k muži, /ri
biitim, vicissim střídavě, zase (Vvicis).

2. vitus: anfiguitus za starodávna, funditus ze základu, z kořen,
zcela, penitus hluboko, uvnitř, skrz na skrz (penus *), divinifus říze
ním božím, božsky.

) abl.penz potravní zásoba uvnitř domu chovaná (vnitřek);srv.penetro,penčtes
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Poznam.Adverbialné výrazy, jako parlim dílom, gráfis darmo,
nociů v noci, alids jinak a 1. jsou původem. svým tvary pádové.
O tvoření adverbií z adjektiv v. 8 176.

B. Skládání slov.

S 194, Druhá část složeniny (v. compositum) jest slovo základní,
prvá část slovo určovací; obě podléhají při složení rozmanitým
proměnám.

a) Slovo základní seslabuje z pravidla hlásku kmenovou a také
jinak nabývá na mnoze útvaru, v jakém jsouc jednoduchým
(simplex) se nenaskýtá: inerniis (arma), inimicus, frůgifer, artifex,
váticinium (větes a cano), parricida otcovrah, aedificáre.
Poznam.Seslabení hlásky kmenové jeví se zejména ve slovesech

s předložkami a předponami složených (srv. $ 162); tak seslabuje se:
a v e nebi: coerceo, attingo, děsilio, disicio, avšak remaneo,

perago, coníraho;
8 VI obtineo, colligo, avšak appeto, dělego, neglego;
ae VI: occido, inguiro, existimo, avšak cohaereo;
au VU n 0: concliido, explodo.
b) Slovo určovací, je-li jím některá částka řeči neohebná,

z pravidla se neměnívá. O připodobování předložek a jich staho
vání v. 8 182, 3.

Je-li slovem určovacím jméno nebo sloveso, vysouvá se mnohdy
ve složení samohláskový znak jeho kmene: máagnanimus (měgno
animus), naufragus (návi-fragus), nebo objevuje se místo znaku
kmenového i: fubi-cen (tuba-cen), agri-cola (agro-cola), corni-gC1
(cornu-ger). Je-li znak kmene souhláskový, vsouvá se zhusta
samohl. i: frátr-i-cida, honor-i-ficus, frůg-i-fer; jindy souhláskový
znak se vysouvá: lůdex (iiis-dex).
Poznám.1.jiis iurandum, rěs půblica, agri cultůra, satis facere

nejsou vlastními složeninami; spřahují-li se ve slovo jediné (iixíc
positio), slovou Sspřežkemi: rěspůblica, satisdare, législator, pléb;
scifum, iúireconsultus, animadverto (animum adverto).

2. Slovesa se slovesy naskýtají se složena ve slovech: calefac'»,
patefacio, assuěfacio,
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