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Předmluva k. prvnímu vydání.
Vydavám na světlo „Latinskou mluvnici,“ kterou jsem ku po
třebě. hika nižších a středních tříd gymnasijních dle jiných mluvuic
vzdělal a sestavil. \lalózá se v ní tedy malo co původního, a přidal-li
jsem tu i tam něco ze svého, jesti to tak nepatrné, že to ani lnzubé
za řeč nestojí; skoro vše, co tu jest. obsaženo již v knihách jiných.
Mně běželo zajisté předně a nejprve o to, aby žactva latine učiti se
počínajícíníu a třebas i pokročilejším" dana byla do ruky knížka,
v níž by pravidla řeči této, pokud je žáci nižších a středních tříd
gymnasijních znáti mají, slovy snadno pochopitelnými byla vytcena, pří
klady krátkými objasněna a vše tak usmřadano, aby snadno v paměť
vštípeno a v ní podrženo býti mohlo. 'l'en jediné cíl měl jsem před
očima, a tudyž sbíral jsem odjinud, předl—lava!a pořádal, jak to
k jeho dosažení nejvhodnějším býti se mi vidí—lo.Zásluhu tedy moje,
je-li vůbec jaka, záležeti by mohla téměř jen v tom, že jsem ze sne
seno. od jiných latky, co by k naznačenómu stupni vyučování přimě
řeno bylo, vyvoliti a tak upraviti se snažil, aby to záživným se stalo.
l'rava „se snažil,“ a to mohu s dobrým svědomím říci. že vůle moje
byla upřínma; avšak dovedl-li jsem toho tak, aby knížka všude aneb
alespoň z větší části vyhovovala tomu. čeho by se pravem na ní ža
dati iní-lo, o tom rozhodovati nepřísluší mne. nýbrž ctěuým kollegům
mým, kdyby jí snad při vyucování v nižších aneb i středních třídách
užívati za. dobré uznali.
Jsa si toho tedy dobře svcdoin, co knížka tato dřkovati má
pracím cizím. uznavam vdčcnč zasluhy tech mužův, kteří přede mnou
latinské gramníatíky zvlášť jazykem českým vydali, jichžto ja užil jsem
při spisovaní mluvnice této. Tak co se týče podávání (nikoliv uspořá—
dání) syntaktických pravidel a překladání latinských slov a některých
frasi na jazyk český, hleděl jsem, pokud to možno bylo a s účelem
mým se snášelo, přidržeti se ;rrannnatiky Kosinovy ' ), poněvadž pra.
videl těchto častokráte ani nebon lze vhodní—jivyjadriti, nežli se to
v one v mnohem ohledu výtečné mluvnici naleza. Mimo to mnoho co
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Schmidímě) a j. Rýmovaná pravidla určování rodu jmen podstat
ných se týkající vzata jsou na největším díle ze spisku vydaného od
J. ČF) Vojtu-ková mluvnice latinská 7) došla mne. když už rukopis
můj v tisku se nalézal, ba částečně už tištčn byl.
Abych ješte o uspořádání „Skladby“ slovem se zmínil. podotýkám,
že za pravidly o jednotlivých syntaktických výjevech pojeduávajícími
v zápětí jdou í'rase a obyčejně i příklady vynató na největším díle
z Cicerona, Caesara a Nepota. avšak vymýtěno z frasi těch a příkladů
všecko, co k objasnění a podržení toho kterěho pravidla přísně nená
ležejíc bez porušení smyslu z nich vymýtiti lze bylo, aby pozornost"
žákova jediné tím se poutala, ěeho k doložení pravidla nevyhnutelně
třeba. Též počet příkladů jen skrovuý jest, nebot“mám za to, k mluvnici
zvlášť v nižším gymnasii náleží zvláštní cvičebná kniha, v kteréžto by
obsažena byla hojnost příkladů jak latinských ku překládání na jazyk
český, tak i naopak českých ku překládání na jazyk latinský. b' dostatek
takových příkladu podávají cvičebnó, knih)" liissovy a Klumparovy “).
V „Dodávku prvním“ k mluvnici této jednajícím o nejdůležitěj—
ších částech latinské prosodie a metriky přiěiuěno k objasnění jednotli
vých prosodickych a metrických pravidel více veršů. nežli v ln'ežnýcb
mluvnicích se naskýtá. 7. počátku ovšem, když žák totiž prosodii uěiti
se počíná, budou šestiměry ony a pětiměry zbytecny; avšak při opa
kování bude se jich moci užití ke cvičení s dobrým tuším prosla—chem.
Nad to voleny jsou verše ony tak, že na největším díle každý z nich
sám o sobě má smysl a pravdu nějakou obsahuje, tak že to bude
s užitkem, vštípí-li si v pamet'. žáci alespon nekterě z nich.
To jest asi, co podotknouti potřebným se mi vidělo. Na konec ne
mohu jinak než povinné díky vzdáti všechněm, kteří k zlepšení mluvnice
této přispěti si neobtěžovali, dílem ochotně. radou mi přispívaj íce. dílem
rukopis můj pročítajíce a mě. na vady přátelským spůmbem upozorňu
jíce. Jsou pak to zvláště pp. kollegove filologického odvětví při gymnasii
Královéh'zuleckém a zdejším, p. c. k. zemský školní inspektor V. Svo
boda a p. professor na. vysokém učení v Praze .l. Kvíčala.
V Jindř. Hradci, den sv. Mikuláše, 1872.
') Gramm. jazyku. lat. V Praze 1867. ") Slovosklud lat. jazyka. V Praze 1863.
2') Skladba jazyku lat. V Praze 1863. ') Lateinische Grammatik. Beurbeitet vou
Moritz Seyffert. Sechste Auflage. Berlin 1864. "') Lat. Schulgrammatik. Wien 1869.
“) Rodová pravidla lat. jazyka, jež v celku dle dra. Ferd. Schultze veršem podal
J. Č. :) Mluvnice latinská pro všecky třídy gynmusialní. V Praze 1873. '^)nyni
též Douchovy, jež i\lluvnici této zcela jsou přispůsobeny pod litulem: Sbírku pH
kladův & úloh ke cvičbě ve skladbě latinské.. Složil Karol Doueha, professor ll.
c. k. real. gym. v Praze. Díl [. pro III. třídu gym. l)il ll. pro IV. třídu gym.

Předmluva ke druhému vydání.
Ze první vydání mluvnice teto u ctí-ných pp. kollegů mých uznání
došlo a na přemnohých gymnasiích ža vylučovacíknilm zavedeno bylo.
to bylo mi netoliko radostným svědectvím o praktičností knížky této.
nýbrž i mocnou polmutkou1 ahych při tomto druhém vydání na od
stranění vad a nedostatku všemožnou vynaložil péči. Především hle
děno k tomu. aby mnoha pravidla, zvlášť ve skladbě. stala se buď
přehledm'ljšími bud' úplnějšími a přičiněním některých vhodných pří
' kladů pochopitelnějšími; nově pak přidána jes-f.nauka o akkusativu
řeckém (ä. 236) a něco z nauky o spojkach a žzipornostech (g. 457
až 476), bez kterýchžto věcí, jak se mi zdálo, žáci, jimž mluvnice
tato je sepsána, tak snadno ohejiti se nemohou. Mimo to k metrice
přičiněna jesf nauka o metrech u Iloratia, čímž vyhověno přání mno
hých pp. kollegü, kteří mají zato, aby žáci mluvnici, jíž hyli uvykli.

pokud možna i do třídy nejvyšší v rukou podrželi.
Jako jsem již v Předmluvě k prvnímu vydaní podotkl, že v knížce
_teto naléža se malo co z měho vlastního. tak i nyní rád vyznavám,
že opravy s doplňky, kterých se tomuto druhónm vydaní dostalo, ne—
pocházejí vesměs ode mne. nýhrž že za ně na největším díle mám co
děkovati některým pp. kollegium, kteří o prvním vydání mluvnice této
úvahy sepsali a mně laskavě zaslati si neobtěžovali. začež jim tuto
zaslouženě díky vysloveny hudtež *). Mimo to užil jsem k tomu účelu
zvláště třetího vydaní latinské m'annnatiky Sclnnidt.ovy**)_ dle níž
i nauka o metrech u Horatia pracnvaina jesf.
*) Zvláštního uznání hodnu jest v te příčině zaslaná mi úvahu p. Fr. (lt.
Novotného, professora při c. k. ukudem. gym. v Praze.
**) Latěinischc- Schulgrulmnatik v. Karl Schmidt. "rim- lieric-htigte Auflage.
Wien 187-1.
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Avšak poněvadž síly jednotlivce jsou slabé, samo sebou se roz
umí, že přes všecku dobrou vůli a snahu nebylo mi Ize očistiti knížku
tuto ani v druhém jejím vydání všech vad a neshod; a protož prosím
a žádám cti-ných pp. kollegů, kteří mluvnice této při vyučování uží
vati budou, kdekoli se jim naskytne, že hy lli-cn bud' vadného bylo
bud' vhmlnčji vyjádřeno anebo praktičtčji u olnipuvosti mládeže př-i—
měřenčji upmveuo býti mohlo, aby prospech dobré věci na zření ma
jíce jakoukoli cestou bud'si to veřejnou bud'si to soukromou mne o tom
zpravovuti neolnueškávuli, by ve vydání příštím, ač dočká-li se ho
knížka tuto, vady ty odstraněny býti mohly. Každá na oko nebo ne—
putrnéjši poznámka, jejíž účelem by bylo, aby se žactvu věc usnadnila,
bude mi velevítánu u s vděčností ode mne přijata.

V Jindřichově Hradci, l. září, 1875.

Předmluva ke čtvrtému vydání.
Vydání toto liší se od předešlých hlavně tím, že pod čarou
umístěny jsou některé důležitější zvláštnosti mluvy básnické a prosy
pozdější, zvláště Tacitovy, jako se to naskytá ve mluvnici Kosinově,
které, pokud snášelo se s účelem mým, jako již dříve v jiných vě
cech*), tak nyní i v této stránce hleděl jsem se přidižeti. Změny nad
čarou nejsou rozsáhlé a týkají se nejvíce věcí těch, na něž inne ně
kteří ze ctěných pp. kollegů, zejména pí'ofessoři Rob. Novák, Jos. Černý
a Th. Vodička úvahami svými dílem soukromě., dílem veřejně pozor
ným učinili, začež jim tuto povinné díky vzdány bud'tež. Avšak pře
dělati některé části knížky této, anebo rozšířiti ji, zejména přijati do
ní nauku o zvuknsloví a slovosledu, jak mi v úvahách oněch raděno
bylo za dobrým zajisté úmyslem, to pro rozličné překážky učiniti
jsem nemohl; a tak žádám ctěných pp. kollegův, aby mluvnici tuto
ničím jiným míti nechtěli, nežli čím jsem já ji původně míti chtěl,
totiž knihou školní, sepsanou, jak titulní list oznamuje, ku potřebě
žáků zvláště nižších a středních škol gymnasijních, a této potřebě
vyhoví-li i budoucně, jsem dosti odměněn za práci, již podnikal jsem
vždycky rád za účelem tímto.
Budiž tedy i čtvrtě. vydání knížky této ode ctěných pp. kollegů
mých přijato s touže přátelskou shovívavostí, jakě dostalo se vydáním
předešlým **).

V Jimlřichnvě' Hradci,

17. září, 1883.

*) Viz o tom zmínku před desíti lety mll- mno učiněnou v l'řcdmlnvě
k vyd. I. Mluvnice této str. Ill.
""") Mluvnici přeložil na jazyk bulharský Jan Brožka, učitel lat. jazyka na
klass. gymnasii vSofii, pod názvem: Latinska grammatika ustavena na česki ()t'b
J. Korint—kn.provedena oto. l. lh'ožka prepodavaíoli. na latinskij jaziki. pri klassi
českata gimnazija v u Srě d 0.c a. Srěděrn.. Narodna pěěatniěa na Bogdana Prošek |..
1882 (syntaxis) a 1886 (etymologia).

Předmluva k pátému vydání.
Poroučeje i toto vydání laskavé přízni velectčných pp. kollegův
podotýkám, že od předešlého hrubé se neliší, leda že několik
po—
změněno a prakthštčji, jak se mi videlo1 upraveno, že k lepšímu
objasnění některých syntaktických pravidel vloženo sem a tam nó
kolik příkladů, že místo „zájmeno a časoslovo“ užito všude běžných
nyní výrazů „náměstka a sloveso“.
V Jindřichově Hradci, 26. července. 1889.

J. Kořínek.
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A. Tvaroslovi.
Hlava I. O hláskách.
%. 1.

latinská řeč má. tato 24 písmena:

A,a
B,b

E,e
F, f

I, i
K,k

C, c

G, g

L, I

DJ d

H, h

M, 111

Poznam.

N,n
0,0

R,r
8,8

V,v
X,x

P, p

T, t

Y, y

Q, q

U, a

Z, 2.

1. Římané užívali jen velikých písmen. Nyní píší se veliká

písmena pouze na začátku vět, 11jmen vlastních a u slov od těchto odvozených.
2. I, z'je brzy samohláskou, na př. ïm hněv, brzy souhláskou j, a. to
tehdáž, když stojí na počátku syllaby před samohláskou: iämm dve'ře, z'čcusžert,

iuvenis mladík, iěianus lačný. V této příčině užívá se též znaku J, j : janua,

Julius etc.

g. 2. Rozdělení

hlásek.

Hlásky dělí se na. samohlásky (vo

cales) 8. us. souhlásky (consona-nim). Samohlásky jsou: a, e, z', 0, u, 31.

Spojením prostých samohlásek vznikají tyto dvojhlásky (dcþhtho'ngi):
ae, oe, au, & ne tak [('-asini: eu., ei, ui : saevus zuřivý, poena

trest,

aurum zlato; heu! ei! běda! huic tomu.
Poznam. Mit-li při ac, oe každá. hláska vysloviti se o sobe, poznamená se
tu e dvěma body ač, oe (diaerěsis, rozluka): anää (jméno osoby), poťma (báseň).

&. 3. Souhlásky dělíme na, plynné (liquidae) & na němé (mutae).
Plynné jsou l, m, u, -r, k nimžto druží [se _i sykavka (sz'b'ilans) s.
Ostatní jsou němé. Z těchto jsou a: & z složené, vznikajíce z cs &da,
z naskytú se jen ve slovech z řečtiny vzatých anebo vůbec cizích,
'
.
_
*!
.
Jako: zephyrus záp'" ní Vítr, gaza pokladnice.
Pro/. Joa. Kořínek : LM. mluvnlre. b. vyd

[
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Hlava. ]. 0 hláskticli.

4. Výslovnost

písmen v řeči latinské odchyluje se od če

ského vyslovování v těchto případnostech:
l. c pronáší se všude zvukem českého k vyjma před samo
hláskami c, i, y, jakož i přede dvoihláskami ae, ou, m: caput hlava
zní: kaput, cum péče zní: kúra, ('l/uno křičím zní: klámo; naopak:
cedo ustupují,

clou-s jídlo, !?!/rus, Caesar,

mwl)!"začal jsem, cm jako.

2. (l, n, t zachovávají, i když za nimi i následuje, znení tvrdé:
dico pravím zní: «ly-ko,tibia. píšťala zni: týbia, niger černý zní: nyg'er.
3. t, jde-li za ním krátké i se kteroukoli jinou samohláskou nebo
se dvojhláskou cm, pronáší se jako české c: inustitia,spravedlnost zní:
justycia, actio děj zní: akcio. otium prázdeň zní: óciuin. divitiae bo
hatství zní : dýviciae.
Avšak prvotné znění své zachovává t:
a) ve slovech řeckých: Miltiädes čti: Miltyades, Boeotia čti:
lloeótya.
b) je—lit zdvojeno: Attius čti: Attyus, Bruttii čti: Bruttyi.
c) předchází-li s nebo .c: ostium dveře čti: ostyum, mixtio smí
šení čti: mixtyo.
d) před zastaralou koncovkou infinitivu praesentís sloves rodu
středního nebo trpného že?—:
pati'.-r trpčti čti: patyer, nitier snažiti se
čti: uytyer.
'
e) ve slově tonus celého za příčinou délky samohlásky i,- čti
tedy:

totýns.

„čom/"<f—

.S. 5. Dělení syllab. Každá samohláska nebo dvojhláska může
působiti syllaba i sama o sobě: ü-m hrozen, act—mm zlato. Jinak
vznikají syllaby vespoluýin slučováním samohlásek a souhlásek. Slovo
má tudyž tolik s_vllah, kolik je v něm samohlásek nebo dvojhlásek.
%. 6. Co do :lčlmu' s_vllabplatnost mají pravidla tato:
1. Souhláska stojící mezi dvěma samohláskama náleží k syllabi
druhé: á-mo miluji, nul-tcr matka.
2. Ze souhlásek zdvojených každá náleží k syllabe jínc': ait-nus
rok, bel-lum válka, fer-rum. železo.

Více souhlásek mezi dvěma samohláskama náleží k syllabe
ďndw', mohly-li by ony souhlásky míti místo i v násloví slova latin
ského: pa-tris otce, srov. tres tři; (lu-plm,- dvojitý, srov. plíce svi
nuji; a-qwr drsný, srov. sluts naděje; cu—stra tábor. srov. strages
porážka.
4. Složená slova «leli se dle části, ze kterých vznikla: dis-träho
roztahují, (ul-üro připadají, abs-tráho odtahuji.
7. Časomira (quantitas) za'kládá sena (Va.—m,
v němž syllab)

Hlava 11. Částky řeči.

3

še vyslovují. Dle toho jsou syllaby budto krátké ( brěves) nebo dlouhé
(longae) aneb obec-ne'čili obojetne'(ancipites) t. takové, které ve
verši vysloviti možna brzy kratce brzy dlouze. Krátkou syllaba ozna—
čujeme polokroužkem (V), dlouha označuje se příčnou čarou (—-), obo
ietná polokroužkmn mul příčnou čarou položeným (=).

8. Dlouhé syllaby jsou dvojí:
]. buď zajímají v sobě samohlásku dlouhou nebo dvojhlásku:
spčs naděje., ins právo, caelum nebe;
2. anebo zavírají v sobě samohlásku sice krátkou, avšak dlouhé
jsou Položením svým přezl nějakou souhláskou složenou (ä. 3) anebo
přede skupeuíln alespon dvou souhlásek: dám vůdce, scröbs jámu.
V prvém případě slovo syllaba Pf-irozmä dlouhou (natura longu),
.v druhém položení/n č. kladně dlouhou (positione longa).
Pozualn.

Další o tom pravidla viz v. Dodavku prvém 5. 3.

©. 9. Přízvuk

syllab.

V každém slově jedna Syllaba pronáší

se hlasem důraznějšlm než ostatní t. j. přizvukuje se. Co do pří
zvuku (accentus) průchod mají V latinské řeči tato pravidla:
1. Slova jednoslabičná mají přízvuk na této jedné syllabě: sál
sůl, cúr proč, (úl ke.
2. Slova dvojslabična mají přízvuk na předposlední syllabě, &
to buď ostrý: cása cham-(:,fäba bob, dólus lest, anebo průtažný:
Jlú'sa, Rönm.
Slova trojslabičná. a vlceslabičná. mztjígpřízvukna předposlední
syllabe, je-li dlouhá: habčna řemen, amabam, miloval jsem, lege
b-um čítal jsem, sollicitürlo nepokoj, ímloctns neu-Belli; je-li však pie-.l
poslednl syllaba krátká, je v takových slovech přízvuk na syllabě od
konce třetí: gra'tïa llbeznosť, mórtčfer smrtouosný, pe'rděrc zkaziti,
progrc'ssio prospěch.
Poznani. Mějme se na pozoru, abychom syllaby krátké, má.-li přízvuk,
novyslovovali dlouze: lěgo čítam, bibo piji, lócus misto; srov. v češtině: vedu
vinu, vodu..

_

Hlava Il. Částky řeči.
10. Části latinské řeči jsou:

1. Nomen substantivum jméno pod- | 5. Verbum sloveso.
statné.
| (5. Adverbium, příslovce.
2. Nomen adiectivum jméno přl- 7. Praepositio předložka.
llinlČ.
8. Coniunctio spojka.
3. Num./malo jméno. číselné.
„. lntm'íoctío citoslovce.
4. Pro-nonw-n náměstka.
[*

4

Hl. III. 0 rodě substantiv.

Jméno podstatné je budto vlastní (nomen proprium) aneb obecně
(nomen appellatiuum).
Jmeno podstatné, přídavné, číselné, náměstka a sloveso se sklání ;
ostatní části řeči jsou nosklonny. Skloňování podstatných jmen, pří—
davných, číselných a náměstek slove deklinaci (declinatio Zpadoväni);
skloňování slovesa slove konjuyací (coniugatio časování).

Hlava III. O rodě podstatných jmen.
š. 11. Rod (genus) je trůj: mužský (g. masculinum), ženský
(g. femininum), střední (g. neutrum).
Určujíce rod podstatných jmen mějme pozor 1. na jejich význam
(rod přirozený); 2. na jejich zakončení (rod tvarový č. gramatický).
%. 12. Rodová pravidla dle významu:
I. Masculine.

.*,

Mužske'ho jsou vždycky rodu

jména mnžův i národů,
jako jsou vždy k němu čtena
měsíců, řek, větrů jména.

Protož: Deus iustus Spravedlivý Bůh, vir bönus dobrý muž,
po'e'ta clarus slavný básník; Scythae saevi krutí Scythové; October
plüvz'us pršlavý říjen; Albis ultus hluboké Labe, Tiberis tümïdus
vzdntý Tiber; äqu'ilo frigidus studený vítr severní, eurus viölentus
prudký vítr jihovýchodní.
LPDznanJJména

některýchřek,jako: Albůla, Allia, Matröna a.jména

řecká. Styx &.Lěthe jsou feminina.

- 2. Feminine!
Ženy, města, země, stromy,

ženská jsou, jakož ostrovy.

Protož: virgo pulchra krásna panna; Corinthus antiqua. staro
bylý Korinth; Aegyptus fecunda úrodný Aegypt; fagus pätüla rozlo—
žitý buk; Sámos lünöm'a Junonin Samos.
'\goznam.
. Ze jmen městjsou masc. mnohočetné. na i, jako: Delphi,
Vciz'; pak některá, na o a. on: Hippo, Narbo, Sulmo, Märäthon; neutra jsou
končící se v um (řec.—1m)& __nae_dle třetí deklinace :, Saguntum,

Ilion,

Prac

;

'\
i

„\

.

Ú

HI. 111. 0 rodě substantiv.

Pix

Í

!.

l
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ueste; pak mnohočetné.na ä: Bactra, Leuctm; dále ještě: Anxur, Tibur; ko
nečně Argos, jehož užíváno toliko v pádu _bř'ňaím a čtvrtém.
stoupeuy bývají mnohočetným Argi. _Xll:-"'—3 „i

2. Ze jmen zemijsou masc.: 190is;

'

Pontus, Hellespontus, Isthmua;'

neutra zakončená.na nm: Samnium, Lätium.
„

M'

"k;

,

.

" U' <

I,.

Ostatní pády za

J/

.

'
3. Neutra.

._\

\\

Co se nedá skloňovati,
k střednímu hled počítati.

«,

.
\.

J sou tedy rodu středního: a) podstatná jména nesklonná (inde—
clinabz'lía), jako: fas pravo, nefas bezpráví; b) všecka slova, která.
nejsouce podstatná za podstatná se pokládají: "sci-re tuum nihil est
vědění tvé ničím není, ultimum vále poslední s Bohem; c) jména
písmen 1): a longum a dlouhé; d) slova pouze dle zvuku uvedená:
Caesar est (lísyllčbum Caesar (t. j. slovo Caesar) je dvojslabičné.

,
g.;4. Communiai/

Obourodýmí (commünia) slovou podstatná jména označující týmž
tvarem osobu mužskou i ženskou.
Čím se značí muž a' žena„

to commune podle jména.

Pročež: cómesfidus věrný průvodčí, comesfida věrná. průvod
kyně; dua: praeclarus přeslavný vůdce, dua: praeclara přeslavná vůd
kyně; sdem-(lospius náhožný kněz, sacerdos pia nábožná. kněžka.
' artifex umělec a umělkyně
'auctor původce & původkyné
civis občan a občanka
coniunx manžel a manželka
custos hlídač a. hlídnčka
heres dědic a. dědička
hostis nepřítel a. nepřítelkyně

incóla obyvatel & obyvatelkyně
index udavač & udavačka
pärens otec a matka
testis svědek o. svědkyně
vätes prorok a. prorokyně
vindex osvoboditel a osvoboditelkyné
& t. d.

Mobilia.
Podstatná jména mající zvláštní tvar pro pojmenování osoby
mužské i ženské slovou Pohyblivá (mobilia). Jc-li masc. zakončeno
.) Přimýšlíme-lislovo littera (písmo),lze říci též a longa, e brevis..

6

Hlava IV. Číslo, pád, deklinace.

syllabou tor, tu končí se fem. v syllabu't-rir: adjmr pomahač, adiutrix
pomahačka; victor vítěz (muž), victrix vítěz (žena); Mai-li masc. kon
covku ns nebo er, končí se fem. v a: servus otrok, serva otrokyně;
magister učitel, magistra učitelkynč.
6. Jména zvířat.
Zvláště pozoruhodna jsou jména zvířat. Některá jsou pohyblz'va
(mobil-ia): cervus jelen, cen—n.laň; gallus kohout, gallina slepice; leo
lev, leaena. lvice; odpor kozel, capra koza. Jiná. pak mají pro fem.
zvláštní slovo: taurus býk, vacca kráva; áries beran, öm's ovce.
Některá jsou obom'Orlat. j. masc., označují-li samce, fem., ozna
čují-li samici: bos býk i kráva.

Jiná zase mají pro oba. rody jenom tvar jeden, kterému buďto
výhradně i'od mužský nebo výhradně rod ženský sluší. Rod tento
züsævä vždy týž, lmd'že samec lmd'že samice se míní. Slova taková
slovou pospolnýmí (qiiæ-aena Tak jsou passer vrabec, corvus havran
vždy mase.; null;-vsliška, änas kachna, rana. žába vždy fem. Mai-li při
pospolných slovech označiti se rod zvířete přirozený, klade se k nim
na označení rodu mužského mas samec, na označení pak rodu žen
ského fěmína samice: vulpes mas lišák, vulpes femina liška.

Hlava IV. Čislo, pád, deklinace.
&. 13. Číslo (nňměrus) je dvojí: jednotně totiž (n. singularis)
a množné (n. pluralis).
5. 14. Pa'dü, (ciïsus) rozeznává se v každém člsle šestero:
( 1. Nominativus na otázku kdo? co?—
2. Genítiuus na otázku čí? koho? čeho?

3.
4.
f 5.
6.

Dativus na'otázku komu? čemu?
Accusatívus na otázku koho? co ?.
Vocutívus pád volání.
Ablativus na otázku kým? čím?

Nominativ & vokativ slovou pády přímý-mí (casas recti), ostatní
' pak 'iwpře'mýmí(casus obliqui).

g'. 15. V lat. řečije deklhmc patem. Ku které deklinaci podstatné
jméno náloží, poznáme po genitivi: _iednočtu. Tento ma

Hl. V. Prvá deklinace.

Al

v první dekl. koncovku ae: ran-ae nom. rána žába;
ve druhé
ve tfm'

„
,,

„
,,

l : caru—í
is : mil)-is

ve čtvrté

„

„

us: fruct-us

,, fructus ovoce;

v páté

„

„

ei:

„

(lí-rzi

16. Přehled přípon.

„
„

corvus havran;
"übt-3 mračno;

(lies den.

Při sklánční rozeznávati sluší kmen

ode přípon. Přípony jsou:

Singularis.
I.

II.

X. ä

III.

| 1"s, čr, ňm
'z'

IV.

příp. rozmanitá

G. ae

|

D. ae
-\. am

!
i

;

V. ä

| ě, čr, řím.,

Ř

A. ::

l

;

jako

V.

üs, ü

ïs

E

ais

ï
üm ěm (ïm) ; jako nom.
6

:

nom.

či

ui, ü

ům, ü
üs, 77

' či

ěm
'

ě (i)

Es
27

Pluralis.
N. ae

'?

G. arum
D. ïs
'
A. as
V. ac.
A. ïs

ä

es

örum
ïs
ös
ï

&
ä

ïs

ä ( id)

üm (ium)
ïbus
Es
Es

778

mí Í Es

uum
' ěrmn
„bus (ňbus) čbus

& ( id ) ;üs
uii, Es
& ( iii) güs
uii Es
ibus'
ïbus ("ii.bws)l čbus.

&. 17. Z přehledu tohoto vysvítá:

1. že všecka neutra, jak sing. tak plur. mají tři pády stejné:
nom., akk. a vok. Tyto tři pády maji v plur. vždy příponu ä (id);
2. že vokativ rovná se nominatim; jenom při slovech na us
podle druhé deklinace končí se v e,
3. že V plur. ablatív rovná se dativu.

Hlava V. Prvá deklinace.
©. 18. Všecku latinská slova deklinace této zakončena jsou
v nom. sing. hláskou ä. Náležející sem jména věcí a zvířat jsou
vesměs feminina. J mena, pak osob nwšských a největší část řek, pak

Hark-ia moře jaderské jsou masculina

12, l).
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Hlava VI. Druha deklinace.

Singular-is.
N. ran-ä

žába

Pluralis.
ran-ae

žáhy

G. ran—ae žáby
D. ran-ac Žábě

ran—arum žal)
ran—ïs
žabám

A. ran-am. Žábu
V. ran-a' žáho
A. ran-ä žabou

ran-as
ran-ae
ran-ïs

žáhy
žáhy
žahmni.

Slova ke cvičení: fem. älamla skřivan, causa příčina, stella
hvězda., mm. hrozen; masc. agrícóla. rolník, auriga vozka, nauta. pla
vec, lodník, po?ta básník.

%. 19. Poznamenání o jednotlivých pádech:

1. Slovo familia čeleď, domácnost má v gen. sing. v některých
Spojeních starodávnou příponu as: páte-r familias hospodář, mater

familias hospodyně, filius familias domácí syn, filia familias do
mací dcera; patres familias etc.; avšak též: patras familiae i fami
Harum.
\ 2. Slova dea bohyně a filia dcera mají v dat. a. ahl. pluralis
konco'írku Films, zejména ve spojení: deis et deabus bohům & bohyním,
_filz'z'sct jil-iabcw synům a dcerám.

3. Slova mnphöra ') & drachma 2) mají v gen. plur. vedle ampho
rdrum & drachmarum též a-mphorüm & drachmüm, avšak jen ve Spo
.jení se číslovkami.

3". 20. I adjektiva končící se v a, ženský to rod adjektiv na

na a er, sklánějí se dle této deklinace: rana foeda ohyzdné žába;
ranae feodae ohyzdné žáby a t. d.

Hlava VI. Druhá deklinace.
Š'. 21. Druhá' deklinace zalnnnje v sobě jmena končící se v nom.
sing. na us, er, um. Jména na cr jsou všecka, jména na na z nej
větší části "mandlí-na; jména na am, jsou neutra.
.) amphčra.

ï

1. větší nádobu. dvojuchai č. ušáč; 2. jista mím a) k měření

vína a jiných tekutin; b) k měření nakladu lodního, tuna: nävis trecentarum
amphörümlod' tří set tun. — ') drachma malý peníz řecký, asi 40 kr. r. č.; anebo
váha rovnající se Hmé časti unce.

Hlava VI. Druhá. deklinace.

9

Singular-ls.
N. corv'üs havran

con:-ï

G. corv—ï havrana
D. caru-6 havrana

corv-órum havranů
caru-is
havmnům

A. corv—ümhavrana
V. corv-ě havrane

A. caru-6

1

havranem

Pluralis.
havrani

corv-ós
con:—ï
caru—is

havrany
havrani
havrany.

Slova ke- cvičení: annus rok, cibus pokrm1 dómínus pán, campus
pole, öcülus oko.

š. 22. Jména na er buďto zachovávají 6 před r v genitivě a
v ostatních pádech, anebo je — a to mnohem častěji — vyjma vnom.
a vok. sing. vysouvaji.

Singular-is.
N. puer
hoch
G. puěr—i hocha

Pluralis.
puer-ï
hoši
puerórum hochů

D.
A.
V.
A.

puer—ïs
puer-ös
puer-i
puer-ïs

puer-ö
hochu
puer—ům hocha
pumhochu
puer-6 hochem

hochům
hochy
hoši
hochy.

Slova ke cvičení: gěncr, gcněri zeť; söcer, socěrí tchán.

Singularis.
N. liber
kniha
G. libr-ï
knihy
D. libr-ö knize

Plu ra lis.
libr-i
knihy
libr-öraun knih
libr-is
knihám

A. líbr—ům knihu
V. líbmkniho
A. libr-6 knilwu

libr-ös
libr-ï

libr-ïs

knihy
knihy
knihami.

Slova ke cvičení: äger, agri pole; culter, cultri nůž; mägister,
magistri učitel; minister, ministri sluha..

5. 23.

Gěncr, Mulciber, ädulter,
puer, söCe-r,vesper, Liber,

liběrí, Celtíber, [ber ;
složená. též 8 fer & gar,
jak na příklad: armiger,

Lücïfer a signifer
ulrzl veskrz (: před r.

10

Hlava VI. Druhá deklinace.

gener, generi zet
!vesper, zespěn' večer
armiger, armigeri zbroj
Mulciber, —běrihůhohně | Liber, Liberi bůh vina (jinak
noš
(též Vulcänus zvaný)
Bacchus)
Lucifer, LucU'ěri den
adulter, deri cizoložník liberi, liberórum děti
nice
puer, puěri hoch
Celtiber, Gemba—i| národové signifer. signiferi korou
socer, socěri tchún
Iber, Ibin"
[ Ilispanští
hevník.

Jiná podstatná na pr vysouvajl e: film-, apri kanec; cäpcr, cupri
kozel; cana'r, cnm-ri rak a t. (l.
5. 2-1. Jednotlivé. pamatujme si jedno podstatné jméno na ír :
vír, riri muž se složenými decemuir desítipím, trimum?)-trojpán; pak
jméno belgického národa: Trčrěrí fI'a-Et-Zrígon. 'I'fi-evm-órum,Treví
rörum ; konečně. jedno přídavné na. ur: satur sytý.
%. 25. Podstatná jména rodu středního končící se V syllabu um
sklánějí se dle tohoto vzoru:

Shngnlnris.

Pluralis.

N. L'm'b—ňmslovo

G.
D.
A.
V.
A.

rm-b-ï slova
verb-ň slovu
verb-üm slovo
umb-fam. slovo
verb-ó slovem

verb-á

'

verb-Gram.
verb-is
verb-á
vnrb-ä
verb-78

slova
slov
slovům
slova
slova
slovy.

Slova ke cvičení: Mlan válka., collum hrdlo, m::nnpllun příklad.
pňcňlnm číše, tu:—hunstřecha„ vían víno.
"

š. 26. Poznmnonťmí () jednotlivých pádech:
1. V gnm't. sing. podstatných syllabami ius a imn zakončených
stahuje se ii zhusta "v i: _jilim-syn, jíl,: m. filii; megötium zamě-stnání,
negoti m. owgotii.,

'

2. Ve mk. sing. mají jména. na us pravidelně :?: servus služebník,
otrok: sm-cě. Avšak a) jména vlastní na ins mají dlouhé ï: Tulliae,
Tulli ; Terentius, Tee-mii; podobně: P(mqmíus, l'ompč'í; Gaius, Cai.
Vyjlnmjl 80 a) řecká, vlastní jména (vlastně adjektiva) v ius, kterážto
mají

pravidelně

ě: (čt/nihíns, Cynthia;

Lu "Mim—,
[Julii-tie;

VŠeCkíl

V ius: Uru-ms, Dal-ïu; b) jih'ns syn má jih; c) mms můj má mí ;
tudyž: mi jilí! synu můj! d) Dans Bůh má zaso Deus," tudyž: mí
Deus ! Bože můj!
3. V nom. a vok. plur. má Dens di (dů) vedle dei ; v dat. ll
ablat.. (lis (diis) vedlo dels.

Hlava VII. Třetí deklinace.

11

4. Genitplnr. kmlčl se někdy Vfun místo Vórum, ZVláŠtéll jmen
označujících druhy penez aíuíru: nmmmls peníz, mumnüm; scstm-tius'),
sasha-tímu ; nuit/ius měřice. mmh'üm ,' tálmztňm lli-ium, Mimic—nn.;mimo to

uslova vír ve jménech úřadů: h-imncirňm, :ll'cmwírům; rovněžu jmen
úřadních: praefatus fnbrüm 2) náčelník stavitelstva vojenského hra
debuictva, [vm:/"001143söcium náčelník spojencův (italských)
%. 27. Všecka adir/diva končící SO V us-a-mn nebo V vr-a-u'n':
sklánějl se vmužskóm a středním rodě dle této deklinace: lmm' bönus
dobrý hoch. vmtus pro.—Pw-příznivý vítr, verbum. důl-mu tvrdé slovo.

28. Rod.

Us, er, ír, m- při druhé

k mužskému.se rodu

Výjimka:

ale co má konec um,
to je vždycky neutrum.
' 'rc' _lesf ženských v druhé na us :

alvus, cöhw atque hünms;
rovněž tm' nauh-ime:

vulgus, verus, pälägus.
ah.-u.s-humana lidske břichu

! vulgus infidum nevěrný lid (chatra)

colus longa dlouhý kužel
hmmm ärïda vyprahlá zelné.

tirus moru-lěrum smrtící jed
pelngus tňmídum (bus.) vzdnté moře.
l'nzmllu.
Pamatuj feminina 'I. řečtiny vzata: chalet-tus dórlcu dni-ské mi—
řečí. diphthongus longa dlouha dvojhláska, parug'räphus altera druhý paragraf,
periňdus artificiósa umělé nhvětí.

Hlava VIL Třetí deklinace.
%. 29. Nmm'nnh'c sin-'. třetí deklinace může býti okončen buďto
samohláskami a., e, i, y, 0 nebo souhláskami e, 1, n, r, s, t, a:, genitiv
pak vždy končí se v syllalm is.
Slova, která v umu. a v gen. mají počet syllah stejný, nazývají
se shgjnnsgllubrí ([uu-[syllaba): nom. nübm grc-u.nubis mračno; slova,
která v gen. mají syllab více než v nom., slovou )u'shfinosyllubtí ( ím
pm'ísgllalm ) : umu. r'ňnu's gen. comitis průvodčí.
Předůležitn jest při třetí deklinaci pamatovati si zároveň 5 no
minativem i genitiv. Na místo genitivu! přípony is přivěšujl se pří
pony i ostatních padů, jakož v 5. lli. vyčteny jsou.

Substantiva této deklinace jsou dílem rodu mužského, dílem
rodu ženského, dílem středního.
') peníz stříbrný, asi 10 kr. ') ldber, gen. fabri znam. vlastné každého l'e
mesluika díla hmotného z látek tvrdých: tesaře, truhláře, kováře, zhraniře a t. d.
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Hlava VII. Třetí deklinace.

Masculina.

Slugularis.

Pluralis.

N. hönw
člověk
G. homïn-ïs člověka
D. komín—í člověku

komín-Es lidé
komín-ům lidí
homi-nibus lidem

A. homin-ěm člověka
V. homo
člověče
A. komín—ě člověkem

komín—Es lidi
komín-Es lidé
homi-n-ïbus lidmi.

Slova ke cvičení: turbo, turbinis vichr; sermo, sermonis řeč; dolor,
doloris bolest; miles, militis voják; más, moris zvyk; rea:, o-Egiskrál.

Feminina.

Singular-ls.
N. m'rtüs
ctnost
G. m'rtüt-is

Pluralis.
uirtut-Es ctnosti
virtut—üm ctností

ctnosti

D. vírtut-z'
ctnosti
A. m'rt-ut-äm ctnost

;
|

ví-rtut—íbusctnostem
vírtnt—čs ctnosti

V. virtus
ctnosti
;
virtut-Es ctnosti
A. vírtut-ě ctností
I
virtut-řbus ctnostmi.
Slova ke cvičení: hirundo, hirundinis vlaštovka; natio, nati'o'nís
národ; aetas, aetatis věk, lex, lčgis zákon; nm:, nůcís ořech.

Neutra.

Singularls.
N.
G.
D.
A.
V.

tmnpůs
tempor-£s
tempor-i
tcmpüs
tempris

čas
času
času
čas
čase

A. tempor—ě časem

Pluralis.

|
!
Í

tempor-d'
tempor—ům
tempor-ibm
tempor-á
tempor-á

časy
časů

časům
časy
časy

tmnpo-r-ïbus časy.

Slova ke cvičení: corpus, corpori.-: tělo; manus, muneris dar;
carmen, carminis báseň; cdput, capitis hlava.

9. 30. Formy genitivu jednotného čísla jmen třetí deklinace.
l. Jména ukončená v nom. sing. samohláskami:

a, e, i, y, o.
l. Jména v a jsou původu řeckého a maji v gen. ätis: aenigma,
aenigmätis hádanka, pamm, po"'matís báseň.
2. Jména na e prdmčňnjí (:v is: märe, märis moře, rete, rotis sít.
3. Jména. na 1 a y JSOUpůvodu řeckého a dílem sc nesklánčjí,

jako gummi, dílem mnd v gon. is a yis: sinapi, sinapis hořčice.

Hlava. VII. Tit-u" deklinace.

4. Jména na 0 mají v gen. bud a) imis:
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carbo, carbönis uhel,

leo, leö-nis 19V,sermo, sermönis řeč; a všecka na io : rätio, ratiöm's

rozum, actio, actíóm's děj; buď b) inis, a to všecka. na do a go:
magnitüdo, -tuclinis velikost, similitüdo, -tudi-nis podobnost, imago,
imaginis obraz, virgo, virgi-nis pamm; mimo to: hömo, hominis člověk,
nemo (gen. neobyčejný) dnt. nemíní nikdo, turbo, tnrbínz's vichr, Apollo,
Apollinis. Vyjhuá se: praedo, -dönis zákeřník a ligo, ligö-nis kopáč;
c). cäro maso má carnis, Anio, řeka. v Latii, Aniönis.

ll. Jména (ukončenáv nom. sing. souhláskami:
c, 1, 11, r.

[. Jména končící se na c jsou pouze tato: allec, allecis huspe
uina, lac, lactis mléko.

2. Jména na [ přirážejí is k nominativu: sal, sälis sül, söl,
sölis slunce.
žluč má fellis, měl med má mellis.
3. Jména na. iin maji 'e'nis, na ěn mají inis: ran, ranis ledvinu,
splě-n, splěm's slezina, camněn, carminis báseň, nóměn, nominis jméno.

Jména řecká okončená syllabami an, en, in, on, yn řídí se
co do délky a krátkosti samohlásky & přibírání souhlásky t (tis) ja
zykem řeckým: paean, paeanis vítězný zpěv, b'i'rïfn, Sü-Enis Oche
chule '), Phílcpoeměn, jme/měm'sjméno osoby, Eleusín, Eleusinis jméno
města; ágón, agönis zápas, cá'nón, canó'm'spravidlo, Xěnčphón, -phontis
jméno osoby. Vlastní jména. na on odvrhují v nom. obyč. n: Sólo,
Solöm's; Pläto, Platónís.

4. Jména končící se v r: ar, er, or, nr, yr (kterážto poslední
jsou řecká) vytvořují genitiv přirážejíce is k nominativu. Avšak po

zorujme:
a) Jména na ar maji dlouhé a: calcar, calcarís ostruha, exem
plar, eæempläris vzor. Vyjimaji se: Caesar, Caesäris jm. osoby, nectar,
nectárís nektar (božský nápoj), Lar, Lárís strážný bůh domu, par,

párís druh. Far obilí má farris, hEpar játra má hcpätis.
b) Jména na er maji dilem krátké ě: mülicr, mulieris žena,
carcer, carcěrís vězení, l/la'ter, latěrís cihla; dílem vysouvají e: páter,
patris otec, mater, matris matka, accipiter, accipitris jestřáb. J adimi
ver jaro má varis & ite-r cesta má. itineris.

'

') obyč. v plur. Sirenas, mum, zpěvné bohyně mořské, horem panny, dolem
ryby, které vábin plující lahodným zpěvem.

[4

Hlava VII. Třetí deklinace.

c) Jména na or mají dlouhé ö: cölor, colöris barva, dólor, dolöris
llolest,Lölor, Oloris labuť. Vyjimajl se: arbor, arböris strom, aequor,
aequoris mořská hladina, marmor, marmöris mramor a. přid. měrnor,
memňrís pmnětliv. Cor srdce má cordis, jakož i složeniny: concors,
concordis svoz-ný, discors, discordis nesvorný. Řecká. jména m:le jako
v řeči původní krátké ö: Hector, —öris;Nestor, -öris (jména. osob).

d) Jména na ur maji krátké ň: turtur, tartaris lmllička, guttur,
guttüris hrdlo; jen fm- zlmlöj má füris. Tato mají öris: gbur, eböris
slonová kost, femur, fwnöris stehno, robur, roböris síla. iecur játra má
pl'avid.iecöris; vc.llejïsitvary genitivu jsou: iocineris, iecinäris,iocinöris.
lll. J unu'-naokončenú v nom. sing. souhlä-kou u.
Sem náležejí jména končící se v as, es, is, os, us, aus a. s, je-li
před ním souhlásku.

1. Jména v asmaji vgen. ätis: mtus, a--tätis věk, a tak všecka
abstraktná: libertas, -tät£s svoboda. Vyjnnmil se: änas, anätis kachna,
mas, märis samec, vas, vádí.—3
rukojmě, m.,-, vasis nádoba, as, assis as

(řím. peníz). Řecká masc. mají alitis, fem. ill-i£, notitiam;

ddd—

mas, quantis diuinam., elephas '), elephantis slon, Pallas, Pallädis jm.
bohyně a t. d.
2. Jména nn es mail v gen. buď
a) is bez rozmnožení syllab (parisyllnba): nübes, nubis mračno,
fänws, jhnu's hlad; aneb
'

b) itis, fatis; ětis, idis, ěais. ědis (imparisyllaba):
antistes, cömes, eques, hospes,

miles, pädes a sätelles;
caespes, fomes, gurges, limes,
mel-(es, palmes, stipes, trames maji ítís: antistes,
antistitis ; conrs, comitis etc.
antistes nejvyšší
kněz
comes průvodčí
eques jezdec

hospes host
miles vojín
pede.-:pěšák
satelles průvodčí

\cacspcs trávník
bfomes troud
gurges prohlubeň
limes hranice

„merges snop
palmes ratolest
stipes kůl
trames chodnik.

Ostatně si pmnntujmo:
tibias, abietis jedle
äriäs, arietis beran

päriäs, parietis stěna
') obyč. elephantus, -i.

1

interpres, -prätis tlumočník
těgcs, tegetis pokryvka

quies, quiätis pokoj (poklid)

Hlava VII. Třetí deklinace.

tápěs, tapetis čaloun
(Bíba, lebetis kotel
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pčs, ])čdís noha
hei-es, «redis dullo

obses, obsidis rukojmč

'in'-rees, mědi.—;mzda

pracscs, praesidis předseda

praes, praedis rukojmč.

c) Ans kov má gen. aeris, C'éres bohyně orby má Ccräris.

3. Jména na is jsou
a) bud' paris-yllaba: duis gen. (wis pták, civis gen. civis Občan:

b) buď v'mparísyllnbamajlcl v gen. aneb i(lis ane!)itis aneb ěris:
|'cassís, cassídís helm
puspis, cuspidis hrot

b'anmis, mnltis Samium ')
Lei-nix,cínčrís popel

läpis, lapillis kámen

pulvis, wäris prach

lis, litis pře
Qužrís, —ritisřím. měšťan

c)LGl'zskn'sa má

_
|

Lvómís, quib-is radlice
awňmís, mcumäris okurka.

sanguiskrov sanguinis.

4. Jména na os maji dilem ötis dílem öris:
cos, cóth brousek '
dos, (lötl's VCuO
nčpos, nepätis vnuk

srïcerrlus, sfwel'tlötis kněz mos, tnm-is zvyk
flos, jïöris květ, květinu. ros, 'rörc's rosa.
hňnos, honörc's čest
_os, órís úst-a.

Os kOSťmá v gon. assis; custos strážce custödis ; bas býk bóvís.

Řecká jména: hčros polobůh, Minos, Tros (jména osob) maji:
hcróís, JIin-iis, Trois.
5. Jméno na. us.

a) Femininu maji dllem ütis dílem Tulis:
virtus, Natis ctnost
sälus, 'lütïs spása

iuventus, 'tütis mládí
senectus, -tütis stáří

servitus, Jutis otroctví

Lůwus, —cïuliskovaullinu.

pälus, —lúdísbařina
'ubscus, -cädis svora.

Tellus země má t::llůrís a Vönus bohyně krásy Vcnčrís.

b) Neutra víceslabičná. na us maji dílem ieris dílem öris:

fünus, funäris pohřeb

pondus, pomlěrís váhu

_qčnus,gcnčrís rod

scělus, scelěrís zločin

munus, "umět-is dar
ölus, oläris zelenina

sidus, sidäris hvězda
tuleras, ulceris nežit

önus, onöris hřlmň

|

vulnus, vul-närc's rium

.) t. obyvatel horské krajiny v střední Italii, zvané Samnium.

[ü
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corpus, corpöris tělo
dčcus, decöris okrasa
dedčcus, deděcčrís hanba
facinus, möris čin
frigus, frigöris zima.

|

litus, litöris břeh (mořský)
nömus, -möris háj
pectus, -ct6ris prsa
pignus, -'nöris zástava
tempus, -pöris čas.

Podobně má pospolné (5. 12. 6) lěpus zajíc v gen. lepčrís;
pěcus dohytče jsouc rodu žen. má pecüdis, jsouc rodu střed. pecó'rís.
c) Jednoslabičná jména na us mají v gen. Tu'is: mus, man's
myš, ius, iüris právo, rus, rüris venkov, tus, tü-ris kadidlo. Vyjímají
se: ___- růís jeřáb a sus, gali; svině, prase.
d) Slova řecká. na us maji na. největším díle v gen. untis:
Amäthüs, Amathunt-is, Salinas, Selimmtis jména měst. Tripus třínožka
má tripörlis ; Oedípus jm. osoby buď Oedípódís aneb Oedipi dle 2.
deklinace.

6. Na aus končí se jen laus, laudis chvála.&fraus, fraudis
podvod.

3. Jména zakončená hláskou s s předcházející souhláskou:
a) končící se v nom. na bs, ps, ms proměňují v gen. s v is:
trabs, träbis trám, stirps, stirpis kmen, hiems, hie-miszima. Některá
jména. na bs a ps zaměňují kmenové e ve skloňování hláskou i. Sem
náleží: uzaclebs, caelïbis neženatý, Vuleps, adipis tuk, sádlo a končící
se v syllaba (:«le vedenou od slovesa capio chytám: princeps, prin
cipis kníže, münïceps, municipis spoluměšťan. Vyjímá se: auceps,
\ý-twůpís ptáčník.

b) Jména na ls, ns, rs zaměňujís v genit. syllaboutis: &
ultis kaše, mms, mentis mysl, gens, gentis lid, ars, artis umění, pars,
partis díl; jen frorw listí, glam žalud & iuglans ořech mají frowlis,

glandis, iuglandis ; avšak frons čelo má, pravidelně frontis. 7 __
lV. J měna okení-ená v nom. sing. hláskami fa a:.
1. V souhlásku (: končí se jen cäput, capitis hlava se slože
ninou: occiput, accipitis týl.
2. Slova na. )( mají v genitivu místo složené této souhlásky
(5. 3) brzy cis, brzy gis, a to:
a) Jde-li před )( souhláska, končí se gen. na cis: aran, arcis
tvrz, falus, falcis

Sl'p, 'num-Ja,mercis zboží.

b) J mém).na aux mají v gen. äcis:

pan, pacis pokoj, fornace,

fornacis kamna. Jen fru: pochodeň má facis.

III. VIII. Hod jmen třetí deklinace.
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c) Jména na ex maji obyčejné iris: 'i'—adur,iudicis soudce. ar
h'fmr, artificis umělec. Vyjímaji se: mr, regis král, (ac, [F_d/iszákon,
grow, grčy-ís stádo.

arm-mw, verz—Erisskopec,

um,-, něvís vražda.

rě'mcw,

remigis veslař, säumt, säm's kmot. supellex, suprllrcfï/is domácí nářadí,
f(wæ, faecis kvasnice, [))-mr.prěcis prosba.

d) Jména na. ix maji dílem ícis, dílem icis;

a) ícis mají:

pi.:f, piris smola. sálů), salicis vrba. (v?/£r, mlh-is kalich, číše, jin—ním,
fai-uicis klenba, värir, vitricis křeč-ní Žíla. (Welt, ('i/7653 Ciličnn (oby
vatel Cili('ie); (i) iris maji: ( re)-vi.v) f'l'rl'ilfl's vaz
53, 2), cornix-,
«'01'n-ïcisvrána, Tádím, radicis kořen. finiti-im, cicatricis jizva, perdi",

[w:-dicis koroptev. Phoenix. plumiïm's fenix (báječný ptám: všecka
jména žen na trix: nato-cir,qum-iris kojnzi. — Nic sníh má nivis.
:») Jména na 0x maji dlouhé 6: m..-, rócís hlas. \'yjímá se:
(Wappádox, dóvis Kappmlučml (obyv.. Kappadocie).

Nvu—noc. má noctis.

f) Jména na ux maji l'u'is: (rwv, crřu-is kříž, dur, tliu-is vůdce.
nur, m'm's ořech. Jen hur světlo a Pol/mr (jm. osoby) maji ücz's:
lúcís, Pollücis. Po různu pamatujmež: funin-næ,cuniügis chat, (fme
frügws ovoce, (falus) factors hltán (š. 53. 2).
g) Jména na _vx jsou řecká & maji vždy jako v řečtině: ývis

neb ycis, ýgis neh ygis.

Hlava VIII. Rod jmen tření deklinace.
š. 31. Rod lnnlsmtných jmcn tio-ti deklinace.. poznáme po za
ko-nů'ní nominati.-vu Sin".

l. Masculina.
U, or, ns a rovnez m
k inu-;:sIafmu žel-][ rodu, ber;
k témuž se i r—xznal,

syllaby jez primi-:i.
') sermo latinus latinská. řeč
cálo'r insolitus neobyčejné teplu

jlos pulcher krásná. květina
passer lascivus čtvernčivý vrabec
!

l. Na 0:

caespes vi.-vus čerstvý dm.

Výjimky.

\'šnk jména na do, yo, zo
jsou fruska', vyjma. Quæ-E' 0

a margo, cardo, pügio.
') sermo, «mis; calor, -0ris; Hos, ili-ris; passer, "5118; caespes, —pitis.
Prof. Joa. Kořínek: l-m. mluvnice. 5. vyd.

2
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soph-"irio, papilio
a ordo, vespprtilio.

Tčz cäro, carnis, jak se vl,
. vždy"Wms"c'ňb'Whlaví.
') arundo trěmůla třasavá třtimt
imago pulchra krásný obraz
orátío longa dlouhá. řeč
harpa'go ferreus železný luik
margo emtrí'mus nejzevnějši kraj
cardo firmus pevné stěžoje

& puyio cruentus krvavá dýka
septentriones gčlídi ledový sever
papilio wïgus tékavý motýl
ordo certus jistý pořádek
' . (vespertilio foedus ohyzdný nctOpyr
(caro vitulïna telecí maso.

2. Na or:
Čtyři umim jsou lm m':

W,

ádm',umrnmr,

jedno arbor, arboris

_fr min in i genau-ls.
2) aequor vastum širopusté moře
car hümänum lidské srdce

Wřistá

špalalu

arborpracímštíhlýstrom.

"lanuar Pdn'um l'arský mrumor

Naos:
Tří jsou feminina \' as:

—

('08 totiž, ms il Ilus;
V

.

"ZU—':

st)-w m. che JO":

“) eos purpúrěa nachové červáqu
cos dům tvrdý brus
dos paterna otcovské veno

|
i

'

-\

.

os et os.

ös firmum pevná kost
ös formosum sličná ústa.

4. Na er:
\ rr jsou střední : ""'. a-älltwrcl

itu-,

tl„člunu-,

rovněž pïlrrr, (diri-. .wpíuflu'r,

tii'n'ï. Z'nsku'j('Stji'" &
*= ner iücundum přijelimé juro
cmlo-rer foedum olmvmi mrtvola
Har longum dlouhá Cestu.

vrbera ingrata nepříjemné bití
g::zpavcr mätürum zralý mák

!

piper nigrum černý pepř
uběra cquína koňské větné
spínthcr aureum zlatý miminek

tuber emm-linum velbloudí hrb
(inter parva malý člun.

') arundo, «linis; imago, -glnis ; oratio, »nnis; Inn-pago, —(inis;margo, -gmis ; cardo, '
«linis; plugin, -Bnis; soph-"trio, «mis; piu-ilio. «mis; ordo, -dluis; vespertilio, -önis.
') aequor, Juris; ador, «"tris; lium-mor,Juris; cor, cordis.
') eos jen v nom.; ros, cetis; dos, dotis; os. ossis; ös, Oris.
') ver, ví—ris;':ulaver, -čris; iter, itínčris; vorher, —ěris;papaver, -ěris; piper.
Jarina;uber, -čris; S]lilltht'r, mris; tuber, -ěris; linter, -tris.

m. vm.

Rod jmen třeti deklinace.
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5. Na es:
'/. nerovných jest na c-s

'

jednostřední,tOtiž
žunsklí : Compos, merces, »wrges, a-rčgesl
lluius, r&lm'ns ante: vs.
') aes Corinthium Korinthská. měď
seges mätüra zralé osení
compědesferreae železná. pouta
quies placida lahodný pokoj
merces mayan velká. mzda.
requies nocturna noční odpočinutí
merge: pläna plný snop
těges picta vyšívané pokryvka.

32.

II. Feminina.
Konec as, is, pak aus, æ,

jako:w,

agens, min,

s, před nímž souhláska s vá,
k ženskému se rodu dává.
Také vždy se k němu čte
o-s rovnoslabičnó.
2) actas hümäna lidský věk
vis magna velká síla
laus měrita zasloužené chvála

m'a: alba bin snih
hiems aspera krutá. zima.
fämes mölesta obtížný hlad.

Výjimky.

l. Na as:

Jlasc-ulina jsou na as:
q'dämas, gg, elěphag,

Num-a: pěfas,
') adr—unitsdürus tvrdý (Hainaut
as Romanus římský as (pemz)
clěphas magnus veliký slon

a.gg..—

mfas bezbožnosti | iudea.
fas právo
l
vas argenteum stříbrná nádoba.

2. \'a is:
Vše jména na cis, gule: an quia,

na alis, ollis, mis a uis,
pak «wis, callis, fustis,
též urbis, postis,

mus-is,

vectis, „musí.—:,

_c/Us,lňln's. pulvis (pulvärïs)

jsou masculini generis.
.) aes, aeris; cmupes, -pédis; merees, «uiis; mergus, -ltis; seges, -ětis; quies,
quia; requies, ---tis; teges, itis.
') aetas, -'u'.tis;vis (g. 62, s); laus, laudis; nix, nivis; hiems, hjěmis; fames, -mia.
=')adamas, mutis; ua, assis; elephas, mutis, též: elephantus, -i; vas, visis;
vus, vüdis rukojmě je maso. (5. 12, 1).

'
21:

a"
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') fascis collectus sehraná otýpku
piscis marinus mořská ryba
sanguis äter černa krev
unguis acütus ostrý nehet (dráp)
torquis aureus zlatý náhrdlek
annälis t. j. liber letopis
canális longus (a) dlouhá roura
natälis t. j. (lies narozeniny
collis altus vysoký pahorek
vermis parcus malý červ

fanis ancorärius kotevné lauo
ignis magnus veliký oheň
päm's cott-idiánus každodenní chléL
Ignis fer-reus železná osa
collis Occultus (a) skrytý chodník
fustis magnus velký kyj
ensis cruentus krvavý meč

orbis kruh; universus orbis terrarum

veškerý okruh (obor) zemský
, postes lignei dřevěné veřeje
vöma's též vomer uncus zakřivené rádio
vectis longus dlouha páka
mensis Ianuarius měsíc leden
amnis lätus široká řeku

cinis tepidus vlažný popel
crïm's niger černý vlas
finis končina, moze; fines läti, angusti
široké, úzké meze

glis parvus malá. krysa
lapis dürus tvrdý kámen
pulvis hümïdus vlhký prach.

3. Na x:
S .c je mužský/' konec eæ,

jako: cödew, vervou, grex.

_

stka'

—_

však jsou lm- a new.

mnno to supellex, ere. '.
Jluäske'ho pak rodu V w'.v:

jba-niw,phus-niw
a
') codex antiquus stara kniha
vervea: säginätus vykrmený skop
grex öpïmus tučné stádo
lea: divina božský zákon
nea: iusta spravedlivá. smrt
Supelleæpretiosa drahocenný nábytek

prex v sing. jen prece ; plur. preces as
siduae ustavičně prosby
fomix- obscůrus tmavá klenba
phoenix fabulosus báječný ohnivač
cäl-ia: aureus zlata číše.

4. Na 5:
a'
.

Tato na 3, před nímž jsou
souhlásky, k mužským se čtou:
(lvu.—___—.; . '«ms) muns

r 1')ons :

órifms

tui."-ns, rn lm .m'ct ans.
') dens acütus ostrý zul
fons frigidus studený pramen
mons altus vysoká hora
pans sublicius most kolový

W

)

východ

'Í'r'

torrens räpïdus dravá bystřina
růdens longus dlouhé lano
occidens (sol) západ.

_*)Větší část podstatných techto maji genitiv rovný nominativu. Vyjímají se :
sanguis, -guïuis; vomis, -měris; cinis, min-is; glis, gliris; lapis, -ldis; pulvis, -věris.
') codex, -dlcis; vervex, -vC-cis;grex, gregis; lex, lcgis; nex, něcis; supel
lnx, -lectllis; fornix, -Icis; phoenix, -icis; calix, —lcis.
") všecka tato mají v genit. -tia.

Hl. VIII. Rod jmen třetí deklinace.

III.Neutra.
33.
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CÍS

Slova nu «', I, ur, ns,

nr,
mm.umjsouund:-ius.
l'o různu
k stř-minim se dává,: mléko Inc & (.:-(mathlava.
') märe immensum nesmírné moře
grämen těněrum hebká tráva
tribünal rč'gz'umsoudní stolice královská poéma clärum slavná báseň
fulgur lücïdum světlý blesk
lac comu-aum ssele mléko
manus divinum božský (lar
caput hümänum lidská hlava..
“alcar aureum zlatá ostruha

Výjimky.

l. Na I:

Na I, (Ivě jsou

maso—alina,

totiž sol et sal, ne jiná.
') sol splendidus zářící slum—c;— e—í

sal necessarius potřebná sůl.

2. Na ur:
'l'olikóž jich jesti nu ur,
totiž feu-mr a pak galia—.
") turtur tlmulus bojaicnzi,Ill-(W
| vultur animňsus sulnatý sup.

Na us:
Dcv't fraw/.yjch s dlouhým rm:

iij-s,

Sui-vims,

puk sanat-tus,tam

sáhla:

a. imíeidůš, tellus, pälus;

měn—FZ

Pěcňdís.

Avšak ilňltgs', h'ipödis,
lälnm zajíc a mus myš.

tři. jsou mužská, ut to víš)
') incus dům tvrdá kovudlinu
virtus tua tvá. statečnost
servitus acerba trpké otroctví
ec

tellus üntversa veškera země
palus magna veliká bařina
pecus stölïda hloupé dobytče

morösa nevrlu': kmetství

subscus ferrea železná svuru
:alu-s publica obecná. spása
iuventus laeta veselá. mládež

tripus säcer posvátná třinožka.
lepus cěler rychlý zajíc
mus parvus malá. myš.

.) mare, -ris; tribunal, Jin; fulgur, airis; munus, oněris; calcar, æris; gra
men, —mlnis; poč-ma, Jutis; luc, luetis; caput, —pltis.

') sol, sölis; sal, salis.
“) turtur, Juris; vultur, -üris.
') v. 30, III, 5. «); -—pecus, pecůris jest neutrum: pecöra multa; lepus,
lepöris; mus, muris.

1
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Hl. IX. Poznamenání o jednotlivých pádech třetí deklinace.

Hlava IX. Poznamenání o jednotlivých pádech
třetí deklinace.
I. Akk. sing.

š. 34. V nkkusativč sing. mají některá jména stejnoslabičná
končící se v is koncovku im misto em, a to:
1. jména měst a řek, jako:
b'ýbáris, Ncäpölis (města),
Lïris, Tigris, Tiberis (řeky).
2. ba)-is, sitis, cis,

rävis a tussis.
buris kleč (zadní díl starořím. ! sitis žízeň
pluhu)
vis silu.

favis chrapot
tussis kašel.

Tudyž akk. sing.: bi:/barim, Nuripnlim, Lirim, Tigrim, Tiberim,
bwrim, sitim, vi m, ravim, (tussim.

3. Febris, puppis, turris,
restis :! sum-is
častčj' im; však uu'ssis, mitis
(':astöj' mn, jakož i clávís.
febris horečka
puppis záď lodi
turris věž

restis provaz
secüris sekyra
messis žně

navis loď
clävis klíč.

||. Abl. sing.

š. 35. V ablativě singul. maji jen ï místo ě:
1. Všecka jména mající v akk. sing. jen im (ä. 34, l. 2.):
A'cäpöi-i, Tibäri, siii, tussi, vi otc.
2. Neutral zakončená syllnbalni «I, m- jnkož i samohláskou r :

änï'mal, animali; calcar, calcari; má:-(', mari. \'yjímají se far & lua
jící V gen. krátké a: Inpar, uui-hir (š. 30, II, 4. a): farra-, (igniti-,
nectärc, jakož i jména měst laminskývh: [im-tg. jr-m'nvsh'; častěji těž
rete (5. 30, I, 2).
3. Jména měsíc-n (vlastne to jména

přídavná k podstatnému

mensis): Aprilis, Aprili; öqlh'mbrr, Srph'mbri.
Pozuam.

O přídavných uubstuntivnč kladených v. š. 61. l'oznum. 2.

Hl. IX. Poznamenáni o jednotlivých pádech třetí deklinace.
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36. V ablativě sing. mají c a [ všecka jména mající v akk.
sing. mn a im 34, 3): Puppis: [mmma puppi; turris .' herrn a turri.
[iusti.-rvšak má v abl. jen rcstc, srcüris pak jen src-uri. Mimo to má
ignis oheň v ab]. igne a. igni. imber Iiják imbre & imbri a tak ně

která jiná parisyllaba. Vždy: fcrru ignqu ohněm a nwčmn, ('iqurzuf
igni z'ntm-Jïcärr (lo klatby dávati
244). L
III. Nom., akk. a vok. plur.

š. 37. V nom., akk. a vok, plur. maji neutra končící se v al,
ar, (.',jež v abl. sing. okončena jsou hláskon i, místo a koncovku in :

animalia, calcaria, má)-ia.
IV. Geniíiv plur.

38. V gen. plur. mají některá, jména místo um koncovku
ium. Ta jsou;
1. Neutra na al, ar, 0, jež v nom. plur. in mají: mu'nmlium.
valem-ium, nun-ium.
2. ':u'isyllaha

končící se__\' rs (g. 30, III. 2. (1). is (ä. 30, III.

3. a) & rr (š. 31'. [[. 4. b.): nubium, Ima-(imm,imbrium od wnbvs, nubis

mračno; hostis nepřítel; imbri-, imbris liják; rovněž cm'u, carnis masu
má «wn-nium;avšak miles, milin
30. [[[. 2. b) militum; lapis.
lapillis (š. 30. [H. 3. b) lapillum; (wrc-rr, mrr'č-ris (Š. 230, II, 4. b)
NU'Cl'l'mn.

7.0 stQinoslabičných těch na cs, is, pr vyjímají se a mají v gen.

plur. mu:
PČÍI'I', mü'h'r, fra-'fer, páni.—:,

pak accipitur & cänis,
Fairs, (sčmuj), Íňvčm's,
(zusu'j' äpis, ("alii:-ris.

Tudyž: [mh-".m, mah-".m, frah-nm,
vatum, senum, ion-mum, "pum, rohu-rmn.
pater otec
mater matku
frater bratr

' pan-is í-hlěb
accipiter jestřáb
' cam's pos

panum., accipitrum, C(mu'm,

vates vöütcu
apia včela
scnea: lunet.
volucris pták.
iuvmn's jinocll

\ 3. .lmlnoslnhičmí nn :: a .r sc pí'oclvlnizoiícísouhlássz
urbs,
urbis město: urbium,; mw, arcis tvrz: arcium. Vyjímá se: (ops) ópís
pomoc, plur.

("Sp.-m
"mc-. jmění : ňlmm.
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Hl. IX. Poznamenúni () jednotlivých pádech třetí deklinacP.

7. jednoslabiůných nn s u a: se přcxlcházqiícl samohláskou maji

jen některá lum.:
ds, glis, lis,
mas, mus, ös, 'vis,
faux, niw, nox.

Tudyž: assium, glirímn, litium, marium, murium, ossium, virium.
faucium, nivium, noctium.
as, assis as (peníz)
glía, glíris krysa
lis, litis ph-

mas, mán's samec
mus, müris myš
os, ossis kost

faux, faucis hltún
niz, nivis sníh
nom, noctis uoc.

vis, plur. vires síla.

xNanpak maji
duæ, jios, grew, lac,
77203,1108, vox, wa;

a. pak řecká slova: Phryw, Tros, Thraa': dňcum., jlórum, grčgu-m.
legum, mörum, půdu-m, vöcmn, o-Egum, Phrygum, Trómn, Thracum.
dux, důcis vůdce
flos, flöris květinu
grex, grěgis stádo

mas, möris zvyk
pes, pedis noha
vox, vöcis hlas

lex, lěgz's zákon

rex, rEgis král
Phryx, Phrygis
Tros. Tröis 
Thma, Th-räcis.

x_jl. ium. (někdy, avšak méně zhusta mn) v gen. plur. llli-tji
\'íceslnbičnú podstatná končící se v na a rs: clüms, clientis svěřence:
clientium; cöhors, colam-tis kohouta: cohortium. Tak i zvláště substan
tivně kladené příčestí (participia) na ns: päw'us, parentis otec nebo
matka, pllll'.parentes rodiče, gen. parentium; säpims. sapiunh's lluldřoc:
sapientimn; änïnums, animantis živočich: animantium, 1107.i: phren
tum, sapimtum, anima-ntum.

:").Jména
na (w, Sam-mie,Samnitis
gen. iuis &na is, gen.
Arpinas,
matis národův
Arpiňan,&oby
gen. 'zitelův
Arpinntimn;
Salm
gen. b'anmïtium; Quïris, Quiriti.»-(římský měšťan), gen. Quiritium,

.

(i. Podstatná toliko v plur. užívaná: npfimates boháči, Pěna.th
domácí hůžkovó, skřítci, pak nash-us našinec mají obyčejně: optima
tium, Penatium, nosti-Miami. U některých ŽenskýCh syllahou tu.-eza
končených nnskytá. se. též clrulmtmr v ium : ('u'ïflls, -mtis obec, gen.

civitäh'mn \'ctlle obyčejnóhn: civitatum.

Hl. X. Čtvrtá. deklinace.
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Poznani. Užívaná jen v plur. jména svátků zakončená. syllabaunia'lia maji
v gen. plur. místo ium též óru-m: Bacchanalia, Saturnälia, Terminalia ') gen.
Baeclumalium č. Bacchanaliorum etc.

V. Dal. a abl. plur.

39. V dat.. a abl. plur. maji řecká neutra na „m. (5. 30,
l, l) V nejlepší pl'ostelnluvč is místo ibns: poéma, poě'mňtís: rpe'
gramma, -mäh's.
VI. Akk. plur.

&. 40. V akk. plur. měla, masculina a, feminina, jež gen. plur.
na. hun v_vtvořnjí.za, starší doby koncovku ïs místo Bs: artis, civis
m. artčs, cit-es od nem. ars umění u civis občan.

VII. Některé iiné nepravidelnosti.

41. l. Podstatné Iuppiter má V gen. lóvis, dat. lóví, akk.
löu'm, \ok. Iuppiter, ab]. love.
".'. Bo.—;
hýk má v gen. bóvís etc.; v plur. nom., akk. a vok.
bövcs. :.ren. böum, dat. & ab]. bóbns nebo [nï/ms.
El. Sim, sřu's svině, prase má v dnt. et ab]. plur. misto mibus
obyč. slibu-s.

4. I'm, casis nádoba sklání se. v plur. dle 2. deklinace: num.,
vasorum, rasis etc.
42. Všeckat adjektiva, jež nekončí se v me, a., mm nebo
v er. a, mn sklainčjí se dle třetí deklinace. Y.
HO.,61.. 62.

Hlava X. Čtvrtá. deklinace.
%. 43.

Podstatná jména &va

deklinace zakončena jsou buďto

syllahou äs anebo smnohláskou ú. Jména v m; jsou nmsculína a fenu“
nina, jména v m jsou qunm-n.

Slngumlis.
N.
(i .
Í).
A. '

Pluralis.

mn'r-üs
cum-Jiu:
curr-uí
cnrr-ňm

vůz
\'Ole
vozu
vůz

V.

mari'-iis

VOZC

cu-rr-ns

W)zy

.\ .

mrr-ü

vozem

mari'-ibat;

vox) .

.
l

' c-m'r-ün'
cm-r-cmm.
nu'r—íbgw
mtmr-its

') svátek bohu. mezního: terminus, -i hranice, meze.

vozy
vozů

vozům
vozy

gg

111.x. Čtvrtá deklinace.

Slova. ke cvičení: fructu.-' ovoce, casus pád, sensu-ssmysl, pnssus
krok, mutus zpěv.

\

'

N.

Singular-is.
com-ü
roh

Pluralis.
com-ná
rohy

G.
D.

voru-778
carn—ü

rohu
rohu

earn-umu
corn-ïbus

rohů
rohům

roh
rohu
rolqu

com-uri
com-ud
vm'n-žbus

rohy
rohy
rohy.

A. cam-ú
V. corn-ü
A. carn-ü

'

Tak sklání SG gěnn, gl.-nus koleno.

&. 44. Poznamenánl o jednotlivých pádech:
V datit-ě & ablatirě plur. zachovala. některá jména původnější u,
a mají tedy übus m. ïbus, některá z nich zvláště proto, aby lišila se
od podobných u třetí deklinace:
a'cus, arcus, m-tcw,
la'mw, Portus, Plll'fll-x,

píšou, apäcus, tribus,
věru..

Tudyž: «cubus, arcubus 1), arm-bus 2), Incubus, par-tubus 3), pr
cubus, .spw-cdnts, tribubux. Portus též portibus ve.le portů-bus, věru
též veribus vedlo. ce-rübus.
acus jehla.
] lacus jezero
arcus oblouk
portus přístav
artus kloub, u'ul | partus porml

pecu dobytek
specus jeskyně

tribus ') tribus
';
(trüje)
' vem rožeň.

%. 45. Slovo dömm: dům dílem (llo druhé Sklání se deklinace
'tlílem (llo čtvrté:

Singularis

Pluralis.

N.

dóm—řas

dům

dum-üs

G.
D.
A.

dom-ïm
dom.-nï
«lmn-üla

(lomu
(lomu
dům

dum,-uum č. -ňrum domův
«lam.-ïbna
domům
dum-ös řidčeji 47.9 domy

V.

(lom,—77.8

domu

vloni-17.3

A.

dom-6

(lOlllPlll
:lum-ïbns
Tolle mp, mu, mi, mis,
si cloclinm'e dnm-ns vis.

domy

domy

domy.

') arcibus od arx, arcis tvrz. ') artibus od ars, artis umění. ') partibus
ud pars, partis část. ') tribus t. oddělení národu řím.

Ill. XI. Pátá. deklinace.

27

Dönu"). starý to Iul.-al, znmn. "doma"; domum často :
domo též „z domu“ (ä. 233).

,,domü",

Poznani. Dat. sing. mívá. i 11dobrých spisovatelů, zejména u Caesara, místo
ui koncovku a.- eqm'tätu, magistrátu, üsu m. equitatui etc.; zastaralý však je
tvar gen. sing. v i misto v us.

46. Rod jmen čtvrté deklinace.
Us vo. ("tvl'tó k mužsko'm. řad

\'CZIlVk
středním klad.
. ".__pak
___—...a
,ä-g-rw'mn-M-k
Výjimka.

Gato cítoj k ženským V us:

m fm

£thh'ïfms,
acus, manus u (Iamm—'.

idus Ianum-iae lednové idus (13. leden) |
tribus urbána městská trůj
porticus öpäca stinné sloupení
!

acus dc-üta špičatá jehlu
manus dar-tra pravá ruka.
domus paterna otcovsky dům.

\ Poznam. Dle významu jsou fem.: änus stařena, quercus dub, ficus fik &t. d.
(5. 12; 2).

'

47.

' önitrus hrom má v plur. vedlo fmu'trüs i hmih'ua (Od

nom. tonitruum). Cupressus cypřiš, ficus fik, Iam-us vavřín a pinu.-:
sosna sklánějí se dle 2. deklinace. maji však i druhotvary v na a a
dle 4. deklinace. Pinus má v ahl. jen pinu ; «pu.-rcmdub v gen. plur.
jen (Iamm-Grunt, dat. & ab]. gum-cís.

Hlava XI. Pátá, deklinace.
&.æs. Podstatná jména páté deklinace zakončena jsou v nom.
syllabou ea a jsou rodu ženského.

Singular-is.
N.
G.
l).

(lí-Es
(lí-či
«li-Ei

don
dne
dni -

.\.
V.

(li-Em
dz'-Es

A.

«li-ä

Pluralis.
de'-Es
(ll.—Erima
cli-ěbus

(llli

don
dni

dz'-72s«li-Es

dny
(llli

(lm-m

di-Ebus

duy.

.

(llli

dnům

Slova ke cvičení : «fyl-as, lý'igivi obraz; spěrívs, speciei tvářnost,
sčrics, m'ril'í řaula.
') místo toho též domňi: domui suae ve svém domě, domui alienae v cizím
domě; srov. g. 233.
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Ill. XlL Nepravidelná. deklinace.

9". 49. Poznamenánt o jednotlivých pádech:
1. Gm. a dat. sing. má dlouhé a, jde-li před p samohláska:
diei; krátké &, jde—lipřed ním souhláska: fides vel-nost fidei ; res
věc rči ; spes naděje spät".
2. Jen ding & rcs sklánějí se všmní pády i v pluralu. Z ostatních
slov jenom některá vytvoř-uji v plur. toliko nom.1 akk. & vok., tmlyž

jenom tvary v ns: spes, äcit's ostrost, šik; jiných pak užívá se. jen
v sing.
3. Některých slov páté 'lekl. naskymií se též druhotvau'y dle
(lekl. První. Tak vedle mullítívs měkkosťi mollïfia. vedle lwrňrít's
zhejřilost i luJJüria.
Poznam.

-ei stahuje se někdy v gen. a dat. v 3 nebo v a,: pernicies zá—

huba, pernicie?nebo pernici-i (: pernicie:"); plěbes ') lid, plebi (: plebei) v tri
bunus pleb-i (: t. plebis).

š.

Bod. Jména páté deklinace jsou feminina. Jen clips

den je V sing. commune, v plur. pak Vždy masc.; mě)-idle:: poledne je
vždy masc.
Poznam.
č. rok položený:

Dies je z pravidla fgm. zunnwná-li luul' čas anebo den určitý
ae
a, ( ce constitüta; jinak dies longus dlouhý den.

Hlava XII. Nepravidelná deklinace.
Substantiva indeclinabilia (nesklonnä).
„$. 51. Taková jsou: fas právo?), m'efm Imzhožnosť, nihil nic,
nč'qumn ničmna, inst/rr vl. podoba, spůsob: inslar montis na. spůsob
hory, jako hora (9. 253, 2). lov. pomln vl. ahl. zmunonajlol vahou:
corona libram pamin korunu 'áŽÍCÍ liln'll, triu. [mulla auri tří libry
zlatu. .lÍďnč ráno. jitro jest nom., :lkk. a ahl.: ula-rum. "cum! jasné
ráno, ml ipsum mmm k smn('-.m\1ránu, :: primu mnm! (ul prvního rána.
«X ».

Defectiva casibus.

š. 52.

1. Slova s jedním toliko pádem (nnonoptóta): a) dicis

causa na oko, nauci mm esse za. zlllo nestátní“ b) deris-ui mae býti na,
posměch, dus/"'num" i'm—w
býti v pohrdání; c) vänum :lära na prodej
dáti., infitias u'v poph'ati; ) sponlv (m,-a, tom, smí) dobrovolně. sám

') :

plebs, plehis. ') fas est : jest dovoleno.

Hlava XII. Nepravidelná deklinace.
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od sebe. Q. 227, P. 5);Le) iussu patris k rozkazu otcovu, & tak pře
mnohá Slovesná jména čtvrté dekl. spojena jsouce s nňiakým geni
tivem anebo s náměstkou adjektivnon: iniussu inqm-(döris bez rozkazu
náčelníkovn. mimo rozkaz náčelníkův, mandátu meo z mého nařízení.

royqu hu) ke tvé prosbě. xäw. nam rodem. in pro-input est jest po
hotovi- nebo jesf na bíledni a t. d.
2. Slova se dvěnm pády uliptöta): fors ') náhoda. forte náhodou;
fóra:—-von. fórís

venku.

::. Slovo se třemi pády (triptóta): vis, vím, vi Sila; plur. v'z'rcs
všemi pády: vires, virium, viribus etc.; ( vi.v) proměna: cic-is, vicem,.
více; plur. všemi pády vyjma gen.: vices, viciwa etc.,- nämn nikdo:

nunu-n.".nm.-Juru:(gen. mollius, abl. nullo.
4. Slova se čtyřmi pady (tetrapwta):

(ops) pomoc: apis, čpí

(zřídkn ). ňtwm, 61)",- plur. 61)st jmění všemi pády; (fram) plod: frag-is,

f-rňyi, [rig/em, früge ; plur. všemi pády; (dielo) poddanosť: tlícímu's,
dicioni, dirictu-m, dicione.

Defectiva numero.

š. 53. !. b'íngularia tantum. Sem náležejí zvláště.jména vlastnit
odtažitá (abstracta), látková (materialia) a hromadná (collectiva) : Caesar,
iustitia spravedlnost., aurum zlato, aes alienum dluhy. inventh mládež.
2. l'ha-alia tantum. Nejobyčejnější jsou:
«(tiym-tiaeprůsmyk
wryütiae düvtipky
balneae lázně

( jacet-ute vtipy, šprým;
repehmdaeu'oz.pecuniae)
' färiae prázdniny
[
vydírání
z'ndút-iae příměří
scalae řebřík
cünae
| koinsidiae úklady
scapae chvoštišté
(cunabula,, mmm) ] lébkn
minem hrozbu
tenebrae tum
deliciae rozkoš
m'igue šibřinky
valvae dveřeje
givžtiae bohatství
nuptiae svatba
Athenae Atheny
eæsäqu-iaepohřeb
reliquiae ostatky
Thebae Theby.

gemini dvojčata
Lh'béfriděti
Lpostén' potomci

'
!

fasti kalendář

arma zbroj

spatia kořist

Delphi (město)
Veiz' (město)

castra tabor
cžbária špížv

Leuctm (město;
Sasa (město).

fides Struny, vnryto
prrmóres náčelníci
mänes, ium duše zemřelýcb
cermces vaz
l prócěres šlechtu, panstvo [ preces prosba (prece)
“šordcs špína
tliu slabiny
*Alpes
values trninu moenia bíudb)
Gades (mesto)
'Penätes domácí bůžkové, viscera utroby
Sardes (město).
Skřítkové
fauces, ium liltún (fauce)
& view—i pády=

30

lll. XII. Nepravidelná deklinace.

Pamatujme mimo to jména dní ve měsíci: Ualendae, arum 1. den,
Nona-', arum deu, Idus, uum 13. den (v. Dod. HI.); puk jména

svátků, jako: Bacchanalia, Saturnalia, Terminälia

38. Poznam.)_

Quinquatrus l), 'umu a t. (l.
Poznani. Některá. slova mají v plur. jiný význam než v sing.:
impedimentum překážka., impedimenta
äqua vods.,aquae vody, teplice, koupele
zavazadla.
cöpia dostatek, copiae'zástupy
fortüna štěstí, fortunae statky
lüdus hra., ludi divadlo
rostrum zobák, rostra řečniště
gratia vděk, gratiae díky
aedes, is chrám, aedes, ium dům
littera pismě, litterae dopis, věd)
carcer, em vězení, carceres pï-ihrada,
ópěra numožení, operae dälniri
pinna ploutev, pinnae címlmři
| facultas. an.- schopnost, facultates zá.
možnost
täbüla tabule, tabulae účty
auxih'um pomoc,auxilia pomocná vojska näris, is nozdra, nares nos
comitium sněmoviětě, comitia sněm, hro natalis narozeniny, natales rod
mada lidu
pars dil, partes strana, úkol
hortus zahrada, horti sudy
säl, sälis sůl, sales vtip a t. d.
Větší část slov těchto má v plur. také týž význam, který v sing.: litterae
písmena, pinnae ploutve, tabulae tabule, horti zahrady, aedes, ium chrámy.

Heteročlila (rüznosklonnä).
š. 54. I[cteroclïta jsou taková jména, která dle rozličných dekli
naci se sklánějí při stejné nebo rozličné nominativné koncovce. Mimo
uvedená již (v &.38. Pozn.) jména svátků: Bacchanaliu etc., pak mimo
jména vas 41, 4), (lömus (ä. 45), cupressus & pod. (Š. 47), pak
nwllïh'es (š. 49, pamatujlue: arcem, -i a arcus, -us oblouk; conii
Ins, -us a conatu-m, -i podniknntí;

«ventus, —us& eventum, -i výsledek,

commentarhw, -ii 3 comnwntarúun, -ii, obyč. plur. jen comnwntaríí,
Jor-um zápisky.
Rovněž vesper, -öri večír; avšak [mapě)-:ea. vespäri
u večer; ml, ante, in, sub vesperum nebo Lupě)—am;regum;, requietem,
requiete i requiem, requie.

Heterogenea (různorodá).
%. 55. Illum-agrum slovou jména lišící se v plur. rodem od rodu
v sing. Taková jsou:
iocus žert, pl. ioci a ioca
tal-tärus peklo, pl. tartara
löc-us misto; pl. loci mista v kni cm-bäsus plátno, pl. carbasa
hách, i loca mista na zemi, caelum ueht-., pl. meli
krajiny
frčmtm uzdu, pl. frwu' i frena
sibi/us s_vkot, pl. síbíli i sibila

čpůlum hody, pl. «Judae.

') výměně pětidenní Svátky Minerviny.
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Hlava XIII. Skláněni řeckých jmen.
Řecká substantiva na největším díle sklánčjí so spůsobem latin
:'kjj'm. Některá však zachovávají v jistých pádech tvar řecký, anebo
mají vedle lat. tvaru i tvar řecký.
První deklinace.
&. 56. Spmlající som jména řecká rodu ženského zakončena jsou
v nom. smnohláskou ü,- řecká pak jména rorln mužského som náležející
končí se v syllabu as neb čs.
Singular-is.
b.

G.
D.
A.
V.
A.

epitóm—č
epitom-ěs
epitom-ae
epitom-En
epitom-ě
cpitom-č

výtah
výtahu
výtahu
výtah
výtahu
výtahem

kAcně—gs
Acne-be
Acne-ae
Acne-am (an)
Acne-Ě
„dem-?i

Aeneas
Aenee
Aeneovi
Aeru-u
Aeneo
Aeneon

,
kpyrit-es
pyrit-ae
pyrit-ae
pyrit-En
pyrit-č
pyrit-ě

křemen
křemene
křemeni
křemen
křemeni
křem'enem.

V plur. sklánčjí se taková slova zcela jako rana (š. 18).
Slova ke cvičení: alčč aloevník, Úybčlč jm. bohyně; běl-čas se
verní vítr, Lťmůdus jm. osoby; anagnostcs pi'Gdöitatel, cömätvsVlasatice.
Slova. končící se v e proměňují často koncovku tuto v lat. pří
ponu a, zvlášť jména umění: rhetorica, dialectica, musim, gra-mma
tžca; avšak i An'lrömächa, llělěna jm. osol), Crïlta jm. ostrova.
Též mase. v as & «».-:mívají často koncovku latinskou: sophista
m. sol;/u'stes sofista č. nnulroch, 'cgfha. m. Scytle jm. národu, [Im-mä

göra m. IIlfrmägöras

osoby.
Druhá deklinace.

57. 7.110.panmtujnw si hlavně toto:
?];
7-

Místo 'rí'c. konvoka og, ov kliulou se v lat. jazyce obyč. kon

(:ovky us, tun: Ilňmferus jm. slavného haisniku. Gïro'ntluw jm. městu.
nm,-„'s býk. tyrannus násilník, (miru-m jeskyni-, I/u'uh'mn divadlo. _.Zřídka
koly drží se řec. konvovkat us, cm,- pak muže akkusattiv též vbo» m.
v mn so končiti: „Glas jm. ostrovu, ukk. Ih'ïcm.
_
2. .lmónn nmiící v jazyce i"0('.k(-mkmu'nku 4790; končí so v latině
na, der, zakmuïmlai pak v řečtině syllabo" 1/905—končí se v latině lm
-gcr: Alexandry. .llvlw'iym-jm. osob; vyjímá so Codrus.
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3. Jména řecká syllabo" avg (in) zakončena. vznikla-li stažením
z oog, jazyk latinský rozvádí ve jména v «ïm:,kterážto sklánéjí sc pra
videlně: Al.-mm, Alcinoi, Alf-imm etc. Jen nominativ a vokativ libují—
si stažené tvary řecké: Pant/ws, vok. l'unfhu.
4. Jména řecká v nom. syllabo" w; (ó.—)okončená a dle drubí'
attické dokl. se sklánčjírí drží jak koncovku nominativnon tak idekli
naci dle řečtiny: Athosjm. hory, gen. a dat. Athu, akk. Athó i Athöw:
anebo přijímají lat. koncovku idoklinaci: 'qumlárčus jin. osoby, 7:111:—
'larl'ï. _ Atluis má též dle 3. dekl. akk. zlí/tónem, abl. Atlwm'.
a").Jména v řečtinc na avg se končící a k deklinaci třetí hledící
v latině. pravidelně sklání-jí se dle deklinace druhé, jakoby končila se
v u-vw. Vokativ tvoří se v m.: Orpheus jm. pěvce. Urphěi, Ul'phčo.
()rphčum, Orphan, (MP/150.

Třetí deklinace.
„$. 58. NejvetSí čásť. řeckých jmen
lepší prostmnluvě dle spůsobu latinského;
kladu i mosaikové, nejvíce tak zvaného
v některých pádech koncovky řecko.
l. (mnm-us sing. a) Jména v svg,

třetí dekl. sklání se v nej
básníci pak a po jejich pří—

stříbrného věku. drží někdy_

sklánějí se obyč. dle druhá
lat. deklinace: Urphms (Š'. 515); některá idle třetí: Achilles, Achil

lis; Ullzms, (Thin-is.—- b) Jména v cg, gen. sco; mívají obyč. pravidelný
lat. genitiv na is : běs-í,.-podsloupí. poesis básnictví. Genitiv jmen v tg

(Lďog), a; (aöog) mívá u básníků někdy řeckou koncovku: Aeneis ').
IVO
Acněidňs; Pallas, Pullávlos. Slovo Pán (bůh pastyruv) má iv prosto—
mluvč v gen. Panos: na rozdíl od [HZan chleba. —- c) Feminina na m,
gen. oog staž. ov; mají v gen. vždy řeckou koncovku 17,3:echa ozvěnu,

ech'ús; Dido jm. královny, l)i«lus: Sappho jm. básnířky, öapphüs;
dat., akk. a abl. konci se pravidelnů v ö: echo, Dido, Sapphó, málo
kdy v ční, önmn, óm': Důlňní, Dülömm, Dldóiw. ——
d) Jména vlastní
na cs mají v gen. bud' is bud [: Dvnumthěnus jm. slav. řečníka, Demu
sthcmis nebo Demostheni, Achilles jm. hrdiny řec., Achillis nebo Achilli;
1"-ricl4'sjm. státníka athenskóho, I'm-ich's nebo Pericli.
[__2. Accusatít'ns sing. a) Řeckého a užívá Cicero jen ve. slovech:
děr vzduch, art/wr lliulVZílllClla Pan (srov. 1, hl: ačra, (mt/lära, Pana
(panem chléb). — b) Řeckou koncovku w proměňuje Cicero obyč. v i-m:
poč.—jim,matkěsi—m.— c) Největší část jínen

') Vcrgilíova hrdinska báseň o 'tu-nemi.

řeckých

v 119, v gen. v 01

lll. XIV. „\'omen adiectivum.
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se končících a sklánějíeích se. v řečtině dle deklinace „rc—c',přeskočila
v lat. do deklinace třetí : Aesehřnt'S, Aa'sc'him's; l'ylárles. [fl/ludis ; II;/pr
l'Ílll'S, [[:/Pm-ilh's (jm. osob): avšak vedle akk. dle. dekl. třetí: Avar/157245711.
lf;/Itidem, [Imm-idem čte se též. řecká koncovka deklinace první: „lm-.bi
m'". Pglátlen, [f_i/pm'ielm.

El. I'm-nh'vns sing. u) Jména s_vllabon ils, gen. motis zakončená.
ve vok. sín,-.r.kmenové nt odvrlmjice. maji jen a, jako nekdy v řečtině:
Atlas '). Atlantis, mk. „lt/n; „vleku.—', (Yale/mník- (jm. věštce). vok.
("nh-Im. — b) vlastní jména v q;. gen. on,-, lat.. Es, gen. is neb :"(1, d)
maji ve vok. f's neb a': Som-úm- a. Huc-mh- (jm. filosofa). — c) Slova
v m:.- maji m.: Url:/mus, U-rplu'n (š. 57. z'»); jména v is odvrbují. jako
v řečtině. někdy s: Dup/mís (.bn. pastýí'e sicilského). Daphnidis, vok.

hup/mi:

imena na „s maji „: ('ňfgs (jm. krále thraekéhm. net!/is.

vok. Puig.
4. Ablativus sing. Tento konci se v i ve všech slovech stejno

slabičnýeh. maiicleh v akknsativn im : .X'mpölis, Nmpnli (š. 35, l):
naopak: Phyllis (jm. ženy). Phyllidis, abl. Play/lídr.
í). Pluralis. n) Neutra končící se v ös maji v plur. č (řec. n):
fap...» básen epická.. plnr. upe; mělo.-.cpísen. plur. ma'/ř..— b) 0 daf.
a abl. středních. syllabon um. zakončených v. 39. ——c) Anm.-mtic

'

zakončen býva časteji tež n neilepších spisovatelů syllabou as m. es:
Areňvlňs .\rkadan_v, .llmwlöm'is Macedonany.

Hlava XIV. Nomen adiectivum.
.\djektiva ('.. pi'idavna jsou v lat. řeči bnd'to trojího, nebo dvo
jího. anebo konečne jednoho zakončení.

Adiektiva trojího zakončení.
%. 59. Prvá. třída adjektiv trojího zakončení má v nominative
tyto koncovky:

buď
neb

muse.

fum .

"(nitrum

na
er

a
a

um
um.

Sklanejí se. adjektiva tato v muž. rodů a středním dle dekl.
drn/uf, v ženském pak rode dle dekl. prvé. .\djekí.iva v mase. syllabou
er zakončená bnd' zachovávají r pred r celým sklonením. aneb je. v_vjma
'; moí-ský obr, » nemž bajilo =P, že zemi nésti musí na. ramenou svých.
Prof. Jos. Kořínek: Lat. mluvnice. 6. vyd.

:;
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v nom. a mk. masc. vypouštějí. Za vzory buďtež: Minus, hmm, hmmm
dobrý, dobrá, dobré; mí.—mr,mois-öra, misišrum hídný, bídná. bídné:
aeger, tu'-(Ira, (try-rum chorý, chorá. choré.

singularis.

Pluralis.

N. bon-77s

bon-ň

bon-üla

bon-'i

bon-m'

lmn-ä

G. bon-l"

lmn—n(-

bon-Í

bun—brum

bon-arum

bon—Orm".

D. bon-ö

bon-fw

bon-ó

| bon-is

bon-w

bon-is

A. bon-ňm.

bon—n.m.

btm-ňu:

] bon—ös

bon-m:

bon-ä

V. bon-č
A. bon-ö

bon-ä
bon-a

bon-ňm
bon.-ö

btm—7
bon-ïs

bon-al"
bon-ïs

bon-ä
bon.-ïs.

Slova ke cvičení: cams, cam, carme drahý; mölv'stns,malast".
molestum obtížný; sanus, sana, sanum zdravý.

Singularis.
N.
G.
D.

miser
misär-ï
miser-ö

mísvr-á
nu'srr-uc misær-an

tníxvr-ům
miscr-ï
miser-6
miscr-ü. m

A.

mispr-üm.

mia-mmm

V.

miso?

mísar-á

mísvr-ňm

A.

malen;-ö

mís/'r-ň

"dator-ö.

N.

lnísrr-í

Pluralis.
nu'm'r-ru'

„Liver-a'

G. miser-Quin

mísw-armn

lnisl'r-örmn

D.

III-I.Nl'l'-ï8

místu-is

A. miser-os

miser-ïs

nu'st'r-as

miser-ä

V.

miser-ï

misil)-«w

m-ist'r-a'

A.

ml'm'r-ïs

mimm-ïs

mistr-is.

Jen tato adjektiva zachovávají « před r celým sklonůním:
(zs-190pr_!gggů

ibm—,

miser, pros/wr, tčncr
a složená s _j'čm a „čro nesu: fra—With.-n -mn ploalonosný, úrodný,

lanïgvr «(. -mn vlnonosný. l'orůznč stojí: sňtur, xnfňrn, sum:-mn sytý.
asper, aspera, "sporu-m drsný
lacer, lacera, lacerum roztrhaný
liber, libera, liberum svobodný

l

"alse-r,misera, miserum bídu;
prosper, prospera, proxperu-m šťastný
tener, tenera, tcncrum něžný.

Hl. XIV. Nomen adiectivum.
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Singularis.
aegr-üm

N.
G.
D.
.L

aeger
(logr-ï
aeg '-6
nvgr-ňm

V.
A.

angor
(wyr-6

N.

raw r-ï

(W r-ac

G.
D.
.L
V.

aegr-örum
"agr-ïs
acgr-ös
angr-ï

(wyr-arum

aegr-örum

(wyr-ïs

(wyr-ïs

Mgr-as

acgr-ä

angr-(w

(wyr—ä

A.

(Mgr-is

Mgr-is

angr—ïs.

(logr-ä
(wyr-ae

(logr-ï
aegr-ö

acgr-ae
(Mgr-(Ím

aegr—ňm

negr-ä
(wyr-ä

argr-ňm
aegr-ö.

Pluralis.
(my :'-&

Slova ke cvičení: creber, crebra,, crebrum častý; niger, nigra,
nigrum černý; pulcher, pulchra, pulchmm krásný; säcer, sacra, sacrum
posvátný; sïnistcr, sinistra, sínísh-um levý.
Dc. ' :r ravý (t. ne levý) má obojí tvar: dcxtčra i dem-a, dea:
tčrum i dant;-um.

š. 60.
minativě

Druhá“ třída adjektiv trojího zakončení končí se v no
masc.

er

fem.

is

neutr.

e.

A(ljektiva takto zakončená sklánějí se veskrze dle deklinace
třetí, a vypouštěn, vyjma nom. a vok. sing. masc., e před 'r. Jen
cěleř, __cclů-is,-gcl.čm,_rychlý drží e všemi pády.

V abl. sing. mají z',

v hum. plnr. 'n'-utr. ia, V gen. ium; celer však má celčrum ve rčení:
praefectus Cdčrum náčelník rychlých jezdcův; rov. tribu-mus Cnlämm.
Vzorem budiž: uom-, acris, acre ostrý, prudký.

Singularis.

Pluralis.

N.

acier

aer-is

aer-i?

aer-Es

G.

aer-ïs

«cr-ïs

aer-ïs

aer-"um

aer-Es
aer-ium

"cr-id
aer-ium

D.
-L
V.
.\.

aer-ï
acr-čm
acer
nor-í

unr-ï
acr-čm
«cr-"ïs
unr-'i

acr-ï
aer-ä
m'r- '7
aer-ï

ac'r-řbus
aer-Es
aer-ös
acr-ïbus

aer-FIle
(tcr-Es
aer-Es
nor-ibm;

nor-57)?le
ner-id
(mr-id
acr—Íbus.
31k
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Sem náležejí min-o m-m-u W'ÍPrješte tato:
třida-vr, «airu-ris, alam-v čilý

iiqw'sfvr, willens-Iris. «qui's-fr:- jozdo

wäläbm'.m-Ivbris, MÍer hlučný.
cký
proxlavený
pňhwrar, [ullus-Iris, lm'uxfru Intri—
pňtm'. putris. [mh-4- zetlelý
nat)"
sälülwr, salubris, salubre» zdravý
»palas-(ur, pmlrsh'is, „„Ius-tre DČŠÍ
L-ňlňcw', volucris, volucre kSme
silvashn', silo'-'sfris, síh'wstrv lesní
c'rmqn-sh'r, c'mnpffsh-is, r-mnpl'strl' t('l')'l'8fl'l', trn-wsh-ís. terrestre zemní.
polní
l'ozuam. ]. Jména měsíců syllahon ber zakončených vlastné také sem
náleží-ji; v. 35, 3.
:. Acljoktiva taková zn jména vlastni kludená maji v nhl. sing. e: Metellus
Celer. nhl. JIetello Celěre.
:l. [' některých z těchto adjektiv vyskytují se i v rodě mužském tvary za
končené v is: löcus celebris, humilius equestris. Avšak formy: salubris, silvestris,
terrestris obyï-ojny jsou v prose klussickě m. saluber, siti.-ester. terrester: ammc
salubris. mons silvestris. Iuppiter terrestris.
:

Adiektiva dvojího zakončení.

61. .-\dj(>kt.i\'advojího zakončení mají pro masc. a fem. kon
covklrspolomou. pro neutrum pak zvláštní. Končí se v nominativo
uwsc. &frm.
nmtr.
\'

is

0

anu-h (konqmrativy) v

hud'

or

us.

1. Adjoktiva dvojího zakončení v is. „ sklúnějí se dle dokl. tmi;
nmjí tudyž právě. ty koncoka jako adjektiva v cr, is, «. Vzorem
budiž:

Ii,-'vis. lem.- Iohký.

Singularis.
masc. &fun.
N.
G.
D.
A.

[äv-ïs
lev-ïu
lnc-ï
lev-Em

V.

lev-"ïs

:L

lev-i

Pluralis.
nwm-.

nmsc. & fem.

lrc-č

lvu-č

lev—Es
hfc—hun
ler-ibus
lev-"s

nou,.tr.

lar-iii

[vv-č

lvc-ïls

lor-17!

ler-ïd

la"-ibus.

Slova ke cvičení : facilis, facile snadný; d(y'ïcïlis, d(ü'icih- ne
snadný; brěvis, breve krátký; dulcis, dulce sladký; fortis, furtu udatný.

Ill. XIV. Nomen adiectivum.
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l'ozuam. !. Som náleží též jméno měsíc-9Aprilis, vlastne to jméno přídavné
k pudsmtnému mensis. V. š. 35. :l.
;'. 'l'anksklauějí se i přídavná substantia-ni klmlmm: uutäh's ft. dies; nam-.
zenim. annälis et. liber: letnpis. uequälis vrstu-vnik u t. d. Iuvenis mladík má
v ab]. ein,-.r.iuvene. gen. pl. iuvenum; aedilis :wdil mzi \; ubl. sing. aedile. lluvněž

mají jim-na vlastní v abl. e: Iuvenalis. Iuvenule; Jlartiälis, Jlartialc.

2. O skláněni knmparutivů v nr, us v.

m;.

Adjekliva iednoho zakončení.

62.

Tato mají pro \'šPcky tři rody společnou koncovku.

Končí se v nom. nqiohyčojnéji v ns nel) .n.-,u sklánčji se vesměs dle
deklinace třwtí. Abi. sing. kouči se z pravidla buď v [ bud' v c, nom.
litur. nwm-. \“ ia, ym.. plur. V itom. Vzorem hud'tež prürlms, prudentis
opatrný u fělím, ']';-hvis šťastný.

Singula-is.
masc. a. fem.
N. prudens
G. prmlmt-Ís

D. prnrlmt-i
.l. prwlent-äm
V. prudens
.\.

Pluralis.
mentr.
prudens

masc. 3 fem.
prudvnt—Es
pmulrnt—ium

pmdent-íbtw
madent-Es
prmlent-čs

_Iu-mlrns
_ prut/mm

prwle—nt—in. -ě

|

neutr.
prculcnt—iů

prudent-iä
prmlmt-iä

prmlmú-Íbus.

Slova ke cvičení: pötrns, potentis mocný; diligens, diligentis:
bedlivý; sapiens. sapienti.—-moudrý; elěgans, elegantis Vkusný.

Singular-is.
masc. u fr.-m. '
N. fel-iw

Pluralis.
neutr.
felix

|
!

maso. &fem..
fclíc—čs

m'utr.
folio-íd

.

folie-1"

G. falíc-ix
l). fwlíc—í
.\. fvlíc—ěm.

folia:

folie—iam
folia-ïbna
fdic-Bs

V.
felím ll. -ě
A. felic-ï

felíx

fanu-Bs
felic-ïlnw.

fallo-i"

Slova ke cvičení: mutuæ, unddcís smělý; faa-«..;,fw-acis úrodný
simpler, simplicis jednoduchý; učiva.-,vnlócís rychlý.
h' jinými koncovkami v nom. jsou: "m.-rs, in.-rtis neumoly; sollvrs,
millertl's umělý; arím-x, «..-pm-tisneúčastný; mnm-rs, canem-dis svorný;
hüben, Iu-bätis tupý; lňcuplvs, locupletis zámožný.
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Poznani. 1. V abl. sing. mají jen e:
ca—e-lebs,compos. dises,

muzeemrades,

Päbes.

sospes a superstes.

caelebs, caelïbis neženatý
compos, compötis mocen
deses, desidis nečinný
pauper, pauperis chudý

princeps, principis první
pubes. puberis dospělý
sospes, sospitis neporušen
(superstes, superstitis pozůstalý (pokom).

Příčestí přít. času činného rodu (participia praesentis activi) končící se
v ans a em (genit. mutis, entis) maji v abl. sing. e, kdykolivěk zachovávají Evou
slovesnou povahu, zejména v tak zvané vazbě ablativi absoluti (š. 440): hoste
fugiente když nepřítel utíká., a když se jich užívá. substantivně: infans nemluvně,

abl. infante; sapiens mudřec, abl. sapiente (adjektivně i sapienti).
2. V nom., «kk. a vok. plui. neutr. má uitus. veteris starý vetera. Ostatně
měla by všecka ta adjektiva, která v ahl. sing. jen e maji, jako caelebs atd. (v.
Poznam. l.) nom., akk. a vok. plur.neutr. v a vytvořovati. Avšak ta nejsou v těchto
pádech v užívání. Z adjektiv jednoho zakončení maji nom., akk. a vok. plur.
neutr. vůbec jen ta, která. končí se v ns, rs a a:. '
3. V gen. plur. mají um m. ium takova adjektiva, která v nom., akk. a vok.
plur. neutr. a mají, anebo těchto pádů vůbec nevytvořují: vetus, větši—um
; pauper,
paupčrum etc. (v. Pozn. 1.) a mimo tato jestě jimi., jako:

dives, divitis bohatý: divit-um
ifa'ö'ps,inöpis nuzný: inopum
membr, memön's pamětliv: memorum
iminemor, immemöris nepamětliv: im-

supplex, supplicis želující: supplicum
aběřfubčris úrodný: uberum
vigil, vigilis bdici: vigilum.
"

' "nie-morum

Sem náležejí též adjektiva složena s takovými substantivy, která. v gen. plur.
um mají, jako:
děgčner zvrhlý: degener-um

srov. gčnus-geněrum

quadrupes čtvernohý: quadrupedum
versicölor pestry': versicolörum
anceps dvouhlavý: ancipuum

srov. pes-pedum
srov. cölor-colörum
srov. cäput-capltum.

Löcuples, locuplötis zámožný má locuplětum a locuplětium.

Nepravidelná adjektiva.
x&. 63. Devét adjektiv nebo-li adjektivny'ch namestek končících
se v nom. v us-a-um neb er-a-um:

ams, liölus, 'ïötus, [ullus,
("iter,winter, filtr:-, unllus at)-Elias

Ill. XIV. Nomen adiectivum.
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vytvořnje pro všecky tři rody genitiv sing. v ius, dativ pak v i.\.:)Vgen.
jest :. dlouhé, však při slově altl'r též krátké.
Ostatní pády sklánějí se pravidelně. Vzorem budiž nullus žádný.
Singular—is.
null-ä

Pluralis.

N.

null-řas

G.

null—lus null—ius null-ius

D.

null-'l

null-ï

.\k. mdl-üm
.“). null-ö

null-lina

null-i

null-Í

null—cím null-ü?»
null-n
null-ö

null—ar

null-ä

nnll-órum null-arum null-čna"
1
i

null-is

null—is

null-Ls—

null-ös
null—ia

null-ns
null-is

null-ä
null-ïs.

Rovněž ostatní:

unus.
solus,
totus,
ullus,

una,
sola,
tota.
ulla

unum jeden
solum samojediný
tot-um celý
ullum některý

futer, utra. utrum který z obou
. ';neuter, neutra, neutrum žádný z obou
alter, altera. altl'ru-m druhý
alius, alia, aliud jiný.
'l'udyž: unius. mai ; solius. soli,- totïun. toti; ullius. ulla"; "i"-"S- utl'ï; "e
n-trius. neutri ; alter-lus, alteri ; alius, alii.
Poznani. l. Rovněž sklánějí se složeniny, jaku: uterque. utraque. utrum
que jeden i drahý, gen. «trinisque, dat. utrique; na.—ms,utravz's, utrumvis který
koli z obou, gen. utriusvis. dat. utrivis etc-. Ve sloieuine alter-titer jeden nebo
druhý sklúnějí se aneb obě části: alterius-utriim alteriut-ri. aneb jen část po

sledni: alterutrius, alterutri a t. d.
2. Jak v genit. tak iv dat. sing. naskytuji se 11klnssických spisovatelův ač

zřídka tvary dle obyčejné deklinace adjektiv; Tak na př. n Cicerona: null-i con
silii, aliae pecudis; u Caesara: nulla usu-i. alterae legioni.

6-1. Ostatni nepravidelnosti adjektiv záležejí v tom, že jsou
některá indeclinabilia, jiná defectiva. umm'm, jillá (II:/?'rh'c'fncrinibus &

konečně některá heterodýta.
[. lndeclinubilia. Sem náleži: fm_qi 'acký. ne.qu

ničemný.

mae-t«-! (vl. veleben) sláva! blaze! a adjektiva naimňstkm'zi: quot kolik.

tot tolik
96, 5"); Sli),9): hömn frügl, lmmïm's_frňgí, hominibus
frúyí etc.: Paefr nliquam, pcu'n'í æquam, pcm'ómm. aliquam etc.; macte
vlrtn-tw esto .' sláva (chvála) tvé statečnosti!

muctr virtute, milite.-c If."

lnmu', «ste! blaze vaši statečnosti. vojínové římští! (v. 269); quot
rapltcz, tut sententiae kolik hlav, tolik Blnyslův.
2. D:»ft'ctim numero jsou: pam-£, pam-m', jmuanlPlImOZl; Ple
riqm', plaraeqw', plerňqum po většině. Zřídka kdy: plen-ä.ch _fein._sing.
3. D:;fcct-íva casibus jsou některá, jinižto nedostává. se nomina
tivu maso.: lúrlíc-ra, ludicrum kmtochvilmi, -é; retin-a, m-h-rmn ostatni
(jen ve spojení se sonbornými: cetera wudtítúdo); misto mase. crit???"
užívá se rěljgu'gu. I'lü'rulqu- nema genitivu, místo nebo užívá se pluri
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mur-mn. .Věct'ssc nczhytnn je porůznó neutrum. kterf-ž neklwlc: se nikdy
k suhstantivu: místo něho užívá se v té přlpzuhmsti něcvssi'lríns, -n, -n.m.
4. [lum-m-lifn jsou některá, _iož v nom. vedle ukončení „s_n—um
i Oknnčení a's-r maji. Sem náleží:
análů-mus, exanima, e.::am'mum a eæänimis, exanime lwzduťhý
sendanimus. semianima, semianimum u. sčmíanimis. semianime pnlnživý
sanivrmm. semicrma. semiermum & semie'rmis, semierme polozhrojuý
imběcillns. imbecilla, imbecillum n imběcillis, imbecille slabý

'

hilärus, hilara. hilarum &hiläris, hilare veselý.

Hlava XV. Stupňování adjektiv.
Latinská adjektiva maji jako česká tři stupně (yrádmk ]. posi
tivus: 2. cmnpmwfivus; 3. supvrlafivns.
65. Kmnpawdü- v_vtvořujeme přičiímiíco příponu im- (pm
masc. & fem.), ius (pro neutr.) ku kmeni positimómu, jak tvnto se
objevuje, odvrhla—li se koncovka genitivná.

Positiv.
clarus slavný

Genitiv.
dar-i

Komparath'.
char Jor, Jus slavnější

Íibvr svobodný

liběr-í

h'lm- Jor, -im; svobodní—jší

pigrr líný

piyr-[

piyr Jor, Jus línější

lec-is

lev d'or, Jm»- lehčí

lěvís lehký

dít,-osbohatý
nurch Smělý

divit-ix
' ululae-is

divit iur, Jus ') bohatší
(uu/m' Jor, Jus směloiši

hun-s neuluělý

inw-t-is

[nm-f Jor,

prüdens opatrný

prmlrwt-ís

prmlnnt Jor, Jus opatrnější-.

Poznam.

Dexter pravý, gen. daran" (". iežtri

ius

nvumělO-„ÍŠÍ

(š. 59. lin.), komp. jl'll

deæterior ; sinister levý, gen. sinistri, a'fvänïkkomp. vždy so'm'sterior.

'

š. 66. Sklánějl se kompzuutivy podle. dekl. fimi dle tolwtn vzoru:

Singularis.
masc. a fem.

N.

clarior

G.
D.
.\.
V.
_\.

claríňr-řs
clarior—ï
durior-Em
clarior
clarior-ä (J )

Pluralis.
neutr.

clariüs

masc.. &.fem.

!

clarior-Es

\

clarior-um.
clarior-ïbu-s
«'Iaro'nr-ifs

dao'iüs
clariüs

|

clarior—Ex
clarior-7wa.

neutr.

clarior-ä

chorobná
durior-ä

') limupurutiv ditior, vult-ny od adj. nvjčusléjí “ lmsniku sc naskymjwího
dis. ditis (; dives, divitis), milu-ží rovněž nejvíce lvi-i básnické a prosa pozdější.

Hl. XV. Stupňování ndjc—ktiv.
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&. 67. Super/«tic končí so v is.-simus, issínm, íssímum, kteréžto
koncovky přivěšují se opět ku kmeni positivnému, jak tento v geni
tivč nám se objevuje.
Positiv.

Genitiv.

vlarus

'

Snpc—rlativ.

vlur—í

rlur-issi'nms, «, mn nejslavnější

Íět'ís
clivrs

lrc—is
llivït-is

lnu—issinms, n, nm nejlehčí
[ :Hm'f—íssínuw,u, um ') nejbohatší

nudam

umim-is

mulac-ísshmm, «. mn. nejsmělejší

hun-s
"r?—ulrius-

inm-I—Ís
pmulmot—is

ňu'rt-íssímus, u, um nejnmunčlojši
prm/rnt-íssímus, a, mn nejoputmčjší.

Iib'. Mljektiva v masc. syllalmu er zakonéená vytvoř-ujísupor
líltiv v «fr:-ïnms, er;-ïnu:, vrrřmmn, přihírnjíce totiž r'imns, rima, rřnmm,
přímo k oné nominativné formě.

Positiv.

Super-lativ.

lilu-r
piger
i'tw'r prudký
prmpwr chudý

libt'rrbnus, a, um nqjsvolnnlnůjši
("ym-rimus, a, tam.nejlínějšl
mwv-imus, «, nm nejprudší
prmpwrrímus, a, wm.nejchudší.

Podobné. má větu—w,
rrfěris starý v super!. rwtrrrimns,
fïu'ns zralý V super]. nmtmw'ssiums i manu—rimus.

puk mü

69. Sest adjektiv končících se v ihfs:
fčcílis, :lýtfícih's,'
similis, ch'ssřmiliu;

yrčcí/ís a hňmilís
vytvui'ujc superlativ v illïmus, illim", illïmmu, jožto k positivu po od—
vržoní syllaby is přistupují koncovky limus, lïnm, limum,- tudyž:
facillinuw, a., um
tlěďíciÍ/inms, a, mn.

' sinu'llimus, a, mn
díssímíllím'w, a, um

„rwzíllí-mus, a., um
humillimus, a, um.

jäwilis, c snadný
difficilis, c nesnadný

' similis, c podobny
. dissimilis, e nepodobný

gracilis. e štíhlý
lmmilis, c nízký.

' 70. Adjoktiva složená, jichž části základní jsou dicas, :fïcws
a wfi/us. vytvni'uji kmnparativ a suporlutiv tak, jako by končila se
\! —dícnw, -/icens u. wolmns, ;IOII. «licent—is, ;h'm'nt-is, «volent-is.

') Supvrlutiv ditissimus- od adj. dis, ditis (srov. str. .m pod čarou) ('te se
nejvíce u básníkův &.ve prose pozdější: nvšnk iu Caesara.: ditissimus Orgötöriæ.
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Positiv.

Komparativ.

Super-lativ.

mälädicus zlolajný
'
malwlicvntior
'nmlcdicvntissimus
běnějicus dobročinný
beanicentíor
benq/ícentíssímws
běněvolus laskavý
benevolevztior
benvvolentissímus.
Sklonbn snperlativu ničím neliší se od sklonhy positivní adjektiv
syllabzuni us, a. um ukončených (_š. 59).

Stupňování opisné.

71.

.\djektiva mající před koncovkou us samohlásku nevy

tvořují pro komparativ & superlativ tvaru zvláštního, nýbrž tvoří kom
parativ, klaulouce příslovw mágís více, superlativ pak, kladouce pří
slovce maxima nejvíce k positiva: am,—ius úzkostlivý, komp. magis
uncius více úzkostlivý č.. úzkostlivější, super]. mm.-iw au..-ius nejvíce
úzkostlivý &. noiúzkostlivější. Rovněž“
Egrčgíus výborný
hlo-mus SpůSOl)llý

nčcessíiríus nezbytný
uarius škodný

pius zbožný
väcuus prázdný.

l'oznnm. í. Slova ukončená syllahou quns, jako: antiquus Starodávný.
aequns slušný a t. d. vytvořují komp. a superl. pravidelně: antiquior, antiquis
simus; aequior, aequissimus; nebot u v qu nepokládá. 89.za samohlásku.
2. vpisování slow-,imagis & "laxi-me je potřebno i tehdáž. když adjoktivum
ctnpnovúní jinak není schopno (š. 79).

72. Ke stupňováuí užívá se též pi'islovci: admódnm nadmíru.
vuh/r velmi, tuze, ünprïnu's přede vším, zvláště, jakož i předpon 1m-
a Prar- pře-: Pvrdcjy'ivilis přenesuadoý, Pvrcommödus pře-vhodný, vele
vllodný; praealtas pře—vysoký,
praefčrom předivoký.
Poznani. Místo skládání předponyJu:
odděleně: perquum (Ii/fellis.

a positiven: [dalle se též Bergsman:

'

Nepravidelné síupňování.

73. Nl'ln'avidvl-něstupiij
Positiv.
bömw dobrý
mdlem zlý
magnus velký
parvus malý
nudius mnohý

se zvláště tato adjektiva:

Komparativ.
melior lepší
pm'or horší

maior Větší
minor menší
[ pius vice

Super-lativ.
nptïmus nejlepší
Pr'sxímfw nejhorší

maximus největší
minimus nejmenší
| piürïmus ncimnožší.

.f
fil. ŽV. Stupňování adjektiv.
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Plus jest. neutrum a klade. se substantivnö, gen. plnris; dativu
& ablativu sing. nemá: plus päcüniar více peněz, pluris aestimo více
si vážím. Rovněž nemá rodu mužského ni ženského v sing. Avšak
v plur. sklání; se všemi rody a pády.
masc. 8. fem.

neutr.

IN. Akk. plüres

plura

G.

plurium

&-M )

/,

D. Al). pluribus.
l'ozuam. Plav-cs má do sebe mOckompurativnou: plures libros scripsit
vice knih napsal (na, př. než tři); complüres beze vší moci komparativné: com
plures lib-ros scripsit několik ') č. dosti mnoho knih napsal (beze všeho přirovnání).

Pmuatujmež mimo to:

frügi čacký (indecl.) frugälior čačtější

fmgnlissimus nejčač.

na!

hwïiiibr ničemnějšl

nequissimus nejnič.

cyrntím' nuznčjši

egruh'ssímns nejnuz.
(srov. agens)

m

ničemuý

(*lndecl.)

ěgíšnus nuzný

pröcidus prozřetelný providentiæ

x

pro-

zřetelnější

providl'ntíssímus uej

prozř.(srov.pró
videns).

74. (?tyi'i adjektiva mají dvojí nepravidelný snpm-latív:
(enter, extěruS) exterior vnější
(inferus)
infer-ior spodnéjší
(sůpěruv)
superior hořejší
(postěrus)
pasterior zadnější, pozdější

exlrqusaextimus nejkmjnější,nejzazší
infimus a imus nejspodnější
sumemus a snmmus nejhořejší
postremus poslední a poslům uspohrobek.

Poznani Adjektiviun těmto základem jsou příslovce.:extra vně, infra pod,
supra. nad a post vzadu. V masc. sing. neužívá se jich v uvedené formě positiva:
avšak vytvořnjí plur. pravidelně: dii superi anebo jen superi bobové horní, b.
svém horního; dii injeri bohové dolní, bohové v podsvětí; inferi zemřelí; posteri

potomci; omnia. supera infera vše nahoře i dole; enter-ae natiónes. gentes,
tätes cizí národové, c. obce. — V sing. slovu extera- hrubé se neužívá, ostatních
pak jen ve spojení s jistými substantivy: märe superum moře jaderské, ware in—
ferum moře toskunské; postem die druhého dne, den potom; postcrä nocte druhé
noci; in posterum diem na. druhý den; in posterum buď na druhý den (roz. diem,.
anebo pro budoucnost, potom (roz. tempus).
'

75. I'uso'tim nedostává se temto komparatian

3 super

lativüm:
1)Chyhno je v té příčině užívati v češtině více. Bau-t. Skl. str. 30.
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rïtärio-r s této strany, bližší
nltčrím- s druhé strany, vzdá
lem'jší
intčrim- vniterný, vnitornější
l)röpior bližší

, citimus nejbližší
7dfïmus poslední
intimus neivniternější. nejdu
věrnější

(létě)-for cllatl'nější
öm'o-r rychlejší

ddwrímns uejchatrnójši

Pro..-hnus

"rissimns neirychloiši
potissimus nejpřednější
_primas první.

pötinr přednější
Prior přednější
Poznani.

1. K slovu pm:

je pnsitivem přídastkovyn propagace—:

lóca propinqua, positiven: pak výrokovým může býti též přislnw'e prope blízko:
Ióca, quae prope sunt (". loca. quae propinqua Sunt.
2. Čtyřem prvním udjektivům základem jsou příslovce: citra s ta'-to strany,

ultra s druhé strany, intra vnitř, prope blízko.

76. Ix'umparativu nedostává se těmto adjektivum:
diversus rozdílný,
sinms

dice-mis-

falsus klamný, falsíssňmm
inc-litus pověstný, [uelitis.-fimus

|

íncíctzm nepřemožený. invictis
simus
"öt-us nový, ')mcíssimus
sácer posvátný, mvcrrrůmw
cětus starý. cvm-rimus.

Poznani. Komparativ tvoří se při těchto adjektiva-h slovem magis: mag-is
diversus a t. d.. anebo béře se od adjektiva jiného: vetustior od retustus.

š. 77. Super/autu

nevytvořili-í:'

äläcur čilý, alacrior
I
longinquas daleký, longinquior
propinquns blízký, propinquior
sälütaris spasitelný, saluta-rim

sähu- sytý, satu-rim
mlulrscens mladý, :ulu/esventím'.
iřwěuis mladistvý, iüm'm'
sěmu: starý, sanior.

Sem náleží zvláště největší část adjektiv vedených od kmenů
slovesných koncovkou íh's ( bilis):
dčcílís učelivý, duci/ior
probabilis pravdě podobný,
probabilior

l
,

horribilis hrozný, horribílíor
optabilis žádoucí, optabilfm'.

!

Poznani. Komparativi superlativ vytvoi'ují:
amabilis milostivý
fertilis úroduý

I mobilis vrtkavý
nobilis urozený

'l'udyž: amabih'or, amabilissimus a t. d.

ignobilis nepatrný
milis užitečný.

Ill. XVI. Numel-alia.
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78. Paulu-' komparath—ybez positivni a superlativu jsou: augš
riur přední, přednější (srov. (mta napřed) a sěguím- špatnější.
%. 79. Bud' žádné/m stupnování schopna nejsou ano!) alespon ne
prnstw'ho :

l. adjektiva označující poměry místa, času, původu, vlastnictví,
látky a t. d., jichž význam tedy žádného stupňování nepřipouští: in
testinal—*
vniterný. crastinus zejtřejší, páter-mw otcovský, fr:-reus železný;

2. adjektiva v us se předcházející samohláskou: mu.-hos úzkost

livý a t. d. V.

Ti.:

33. adjektiva vznikla složením se kmeny slovesnými nebo se
substantiv: frňyijfm- úrodný, pnrtïcrps účastný, praccvps střemhlav,
inops nezámožný. nmynänïnms velednchý. děyělwr zvrhlý.
Poznani. A(ljektiva složená s kmeny sloves: dico, facio, 0610 (5. 70), puk
se substantivy: ars. cor, mens stupňují se: ine-rs nenmélý, inertior, inertissimus;
concors svou-ný. com-ordior. concowlissimus;
me'ntisshnus.

děmens bezesmyslný, dementior, de—

4. adjektiva složena s pi'edponaini per a prae (š. 72). Stupnuií
se však: liljiti'stitoaspředni, praestantia»; præstantissimas; praeclřírns
výtečný, pravda)-img prmfclarissinms.
.'». adjektiva jiná beze vší patrné příčiny, jako:

dům bílý
addamus vratký
mnm,- šedý

"arcus křivý
:!

fěrus divý
měnwr pamétlivý
gnarus vědomý mirus podivný
lácm- roztrhaný ' rřulis surový
lassus mdlý
par, impar rovný, nerovný a t. d.

Pozuam. O tvoření přísl'uvcíz adjektiv a. o jejich stupňovaní v.
173.

Hlava XVI. Numeralia.
&. 80. ('[slovky jsou:

[. Naum-alia cawlimdia základné.
2. Notum-alia onlinulim řadové.

3. .me'mlia

distribution podílnó.

4. Manu-iuli". mvdtiplicntim násobné.
». .Vunwralia proportionalia (unt-md.
ü. Alium-bin. munera/.in, příslovce číselná..

169—171
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I. Numoralia cardinalia.
1.

2.
3.
4.
5.
6.

%. 81. Číslovkv základné kladou se na otázku quot? kolik?
I. ú-nus, wm, unum
] 23.
XXIII. viginti tres
II. duo, duae, duo
24.
XXIV. viginti quattuor
[II. trvs, tria
] 25.
XXV. viginti quinque
IV. quattuor
I 26.
XXVI. viginti sex
V. quinque
! 27.
XXVII. uiginti septem
VI. scu:
28. XXVIII. (luödätrïgintä
VII. svptem
l 29.
XXIX. undetrïginta
VIII. octu
30.
XXX. triginta
IX. novem
40.
XL. I,mulrägintä
X. děcem
' 50.
L. quimluilginta
XI. undčcím 60.
sexaginta
LX.
XII. duödäcim
70.
LXX. snptuüginta
XIII. trědčce'm
81l. LXXX. octöginta
XIV. quattuorděcim
90.
XC. nönäginta

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
XV. quindäcim
101l.
C. cnntum.
16. XVI. sädärim 200.
CC.
(liic/'uti, ac, a
17. XVII. s::Ptemdčcím
i 300.
CCC. träccnti, ae, a
18. XVIII. duödä'vïginti
400. 0000. qzmclringnnti, ae, rz
19. XIX. undchigintï
500. D. č. ID. quingenti, ae, a
20.
XX. viginti
(im.
DC. sescvnti, ae, a
21. XXI. viginti ünns č. unus 700.
DCC. septingenti, ac, n
et vig.
800. DCCC. octingenti, ac, a
22. XXII. viginti duo č. duo vt vig. 900. DCCCC. nongr'nti, ae, a

1000.

2000.

aun.

ll. Č.

M.M. č. CIOCIO.

MMM.

4001 ).

MMMM .

5000.
luuuu.

IGO.
CCIOO.

umw.

"aiu:

duo milia
tria. milia
quattuor milia
quinque milia
«läcem milia

CCCIOOO.

centum milia.
Čísla. vyššího řádu vyjadřují se násobením, na př.:
milion
: däcïes cmtï-na milia : desetkrát po stu tisících
dva miliony : vicies conti-nu milia : dvacetkrát. po stu tisících
:.trwies cmtvna milia,: třicetkrút po stu tisících
tři miliony
deset milionů _: cmtirs cmtmu milia :: stokrát. po stu tisících a t. cl.
š. 82. Sklonné jsou z číslovek zaiklwlnýoh: ]. unus (š. 63) ; _
2. duo ; EB.tria-:; +. sta počínajíc oulo dvou set: (lům'nti, irae.'-uti & t. d.;

konečně ï). milia tisíce. Všecky ostatní jsou nesklonné.

Ill. XVI.. Nun-letalia.

|_
.\'.
G.

".
.\k.
.\l).

[[

Singular-is.
unus, nn,/ž, mmm
unius

Pluralis.
'
'

uni, unae, muž
nnórmn, unarum, und:-um

l

unos, unas, und
unix.

uni

unis

unum, mmm, unum
uno, una, nnó

l'oznzlm. Mnolípčet uni. unae, una klade se: [. ke jménům, jež mají v plur.
význam singulum, jako: una castra jcden tábor, unae aedes jeden dům, umu
litterae jeden list (v. 53, 2). Srov. (t«-ske:jedny hodiny, dvéře, housle a t. d. —
2. znanm-mi-li t. ('. jediný, sám. toliko neho týž: Uni. ea: onmibus Sčquáni tristes
sunt jediní (sami) ze všech Soquané smutní jsou. Germáni unis Suevis concädzmt
G. jedinkým Sucvínn č. toliko (jen) Suevům ustupují. Lacedaemónii septingentos
iam (annos unis měr!wa vivunt dle jedněch ř. dle týchž obyčejů žijí. — 3. ve
spojení : uni —-alteri jedni — druzi: Tria Graecorum gěněra sunt, quorum emi

sunt Athänienses, Aeóles alteri. Döres tertii nöm-nantur.

2. N.
G.
D.
.\l(.
Al).

(luo, (lww, :luo
duömm, «lum-um, dnm-mn
(l'uöbus, duabus, duöbus
cluös Č. aluo, (loans, dun

duabus, (limbus, duöbus.

Poznani. Jako duo, duue. dua sklání se též ambo, ambae, umbo obu, obě,
gen. ambómm, ambärum. ambörum a. t. d.

3. \.
(l.
D.
Ak.
.\l).

trěs
tri-um
tribus
trčet
tríbvw.

neutr. triä
neutr. trl'ä

-l. b'ta počínajíc ode dvou. sur jsou mnohočetná adjektiva a sklá
tu'-jl se zcela pravidelné vedle vzoru boni, bonne, bona (5. 59). Tudyz
nóm. cluet-nti, (lucentm', ducenta ; gen. ducentarum, ducentarum, duce-n
tarum ; dat. (lucentis n t. d.
_
5. .llíllr jesti adjektivum nesklonné: nom. mille hómř—nvstisíc
lidí; gon. mil/v komínu-m tisíce lidí; dat. millr homi-nïth tisíci lidí;.
akk. mille humim's tisíc lidí; nhl. milla hmnhülnw tisícem lidi.
Helia jo substantiva:" stí'cd. rodu a má v gen. milium, v dat.
& abl. nu'lřbus. Sečteno pí-cdmčty stojí při milia, vždy v gon. Tudyz
nom. duo milia hominum dva tisíce lidí, gen. duorum milium hnnu'mun
dvou tisíc lidí, dat,. Jm)wa nu'lilms hmnímun. dvěma tisícům lidí a t. d.
Poznani. 1. Singulum mille v nom. n «kk. uiivu so někdy jako subst.
s gen-it. sečtoných přmlmčtův: mtlln homimun, mille millium, mille passuum.
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;'. Jsou-li tisíce spojeny ještě sjiným číslem sklonuy'm nižšího řádu. sci-teni
předměty kladou se též do stejného pádu se SltWt'Plllmilia Pročež „pobito jest
tři tisíce tři sta vojaíkův“ možná v_vjíidřiti:

]. caesi sunt militum tria milia trecenti;
::. mesi sunt tria. milia militum et trecenti.,- avšak též:
:i. ca csi sunt tria milia trecenti milites;
l. caesi sunt milites tria milia trecenti.

83. () spojování číslovek vyššího řádu š Císlovkami řadu niž
šího lnnnatnjmež:
l. Číslovky 13. H:. 16, 17 vynášejí se i tak, že jednotky k de—
sítce se přičítají: 13“— l" +53—clmwm ut tres ('. tres ut decem č. t-res
:lcccm (u Livia). Rovněž: «luci-mrt sm,- Milín. hominnm, septem et decem
annos, (lrc-mu,quftfhwr milia komínu./n (u Livia).

2. ()de fando loo bud' menší číslo předchází se spojkou et: quinch
et viginti : 25. anebo menší čislo beze spojky jde za větším: viginti
quinque.
3. Číslovky 18, 28, 38 a t. d. a. 19, 29, 35! a t.. d. vynášejí se
nejobyčejněii odčítaním dvou a jedné od desítky nejblíže vyšší:

18: 20—2 : «liuidt'viqinti,25!:30—
též přičítá-nflu: l$l: "lU+ 9

l :tuulrt-růp'utu; avšak někdy

(lmw'm,
ut navem, 28 : 20 + 8 :

viginti

('t onto.

&. Císlo přesahující sh: vždy napřed klade se buď beze spojky
anebo se spojkou rt: trecenti sm'ngintu sm- anebo trecenti et scu-agitat:
sem: 3156.V této poslední pi-ípadnosti klade se et jen jednou. a to za
Císlelu největším: mille et quingunti qmulraginta sm: : 1546.
I'ozuam. \' češtině číslovky od pěti počínajíc jsou substantiva a spojovaly
se za stnrodúvna ve všech pide-ch s genitivem sečitaných předmětů. kterýžto genitiv
klade se při nich až podnes, avšak jen tenkrát, když číslovka je v nominativi
anebo akknsativě; v ostatních pádech srovnávají se předměty sečítmn'- se svou
číslovkou. \' latině naopak jsou číslovky nesklonná adjektiva.
N. quinque discipüli pět žáků
(i. quinque discipulorum pěti žáků
l). quingue discipulis pěti žákům
Ak. quinque discipulos pět žúků
Ab. quinque discipulis pěti žáky.
Jeden a dvacet lidí: unus et viginti homines ř. homines viginti et unus,
nikoli: viginti unus homines č. homo.

2. Numeralia ordinalia.
š. l$l. (Jíslovky řadové kladou se na otázku q-iu'itus?quňta!
qub'mm! kolikátý? kolikáta? kolikaíté'! Jsou to vesměs adjektiv:
trojího zakončení v us, u, um.

HI. XVI. Numel-alia.

[. prunus, a, um prvý, á., é
!
2. amandus, a, um druhý, á., (5
3. tvrtíus, a., um třetí a. t. d.
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41). qwzdrägüsïmus
z')". quinquagüsïnms
lil). sexdgčsimws

4. quartus

TU. svptw—lyäsïmus

5. quintus

80. octögäsïmus

(i. sextus
7. septimus

8.
9.
10.
ll.

.

Ul). nönagEsïnms
lUU. cvadčsímus

octävus
nónus
(lžící-mus
nmlěcímus

200.
300.
400.
500.

(lucmtï'sïmus
träm-ntäsinms
quadrínyvntčsímus
quim/entï-sïmus

12. (hwdæcimus

(MD. sescentas-ïnsz

13.
14.
15.
16.

TUO. mel.)tingmtčsimws
800. octí-ngentěsímus
SNN).7umymtíšsínons

tri-tius drcimus
qum-tus clvcímus
quintus dvdmax
sumtus «luci-mus

1000. millěsž'mus

IT. snptinms ducimus
llMlUO. (läcïäs nu'lhmínnm
18. octavus_dm'ínms Č. thuulěríz
21N N)". videa milliari-mus

- cäsïums
.
19. nonus decimus č. nmhmícesímus

3000". to'ïcirs milli-simus
UNUM". ca,-uto'vsmillesimus

20. vicčsimjw (rziqrsinms)
31'. tria-Esïmus (trigesimus)

UXNUNN'. «torias (w'ntim mil
_

lrsí—nms.
vo

V

%. 85. Od 13 do 19 stává obyčejné. mensi císlo bez pt napřed:
tertia-s (heim-us; ml 20 počínajíc klade se menší číslo buďto s et
napřed nebo bez wi (|O zadu: quartus et vivt'símns (".vices;:an quartus.
Poznam. 1. Místo primus et vicesimus, primus et tricesimus a t.. d. říká
se raději: unus et uicesimus, unus et tricesimus-waI:.d., o místo secundus et vicesi
mus, secundus et tricesimus a t. d. raději : alter et vicesimus, alter et tricesimus a t. d.
2. Na otázku kterého roku? kdy? klade se ublntiv armo s číslovkou řado
vou: armo millesimo octing'entesimo septuagesimo post Christum natum roku 1870.
po Kristově narozeni. Quóta höra est? Kolikátá.jest hodina? č. kolik jest hodin? —

Tertia, quarta a t. (f. Quötä horä? O kolikúté hodině? č. o kolika hodinách? —
Tertiä, quartä & t. d.
3. Zlomky. Dimidium ě. dimM-ia pars půl, polovice; dimidio plus o polo
vici vico: tertia (pars) třetina; quarta (pars) čtvrt s. t. d.; duae quintae š; duae
partes, tres partes, quattuor partes a t. d. %, 3, g, je.-li totiž jmenovatel jeno 1

většínožliparitate]. Někdyse zlomekrozkládá: pars dimidia et tertia + :: 2,
anc-bove dvěpolovicetléli: dimidia quarta 1%:2: j'.;dimidia quinta :“ :. ' o a t, d,

3. Numeralia distributiva.
š. 86. Číslovky poílílué kladou se na otázku quöæui! po ko
liku? Jsou to vesměs adjektiva muolmčctná.výchqu trojího v i, ne, a.
Pro/. .Io-v.Kořínek: Lat. mluvnlcr. 5. vyd.
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]. singuli, ac, a po

2.
3.
4.
5.
li.

jednom
bini, ae, a po
dvou, (lva a dva
terni (t)-ini)
quäterni
quini
seni

7. se])te'ni
8. octöni
!). nóvční

10.
ll.
l2.
13.

dění
nndeni
(laede-ni
terni deni

14. «(liutei-ni (leni

.
!
[
.

15.
16.
l7.
18.
10.
20.
21.

quini deni
seni (leni
septeni deni
octoni deni
noveni (leni
vïcEni
viceni singuli

'

71). sl'Piua-iþui

\
í

22. viceni bini
23. viceni terni
30. tri—(feni

) 31. triceni singuli
' 40. (litadragöni
! 50. quinquageni
' 00. seæageni

80.
00.
190.
200.
301l.
.400.
500.

octogeni
nonageni
centeni
dücäni
(legni
qmuiringeni .
quingeni

(300. sescen-i
700. mytím/arm"
800. octingeni

l

900.
l000.
2000.
?000.

non:/eni
sin-gula vm' '(
bina milia
tema milia.

© 87. l. Po lSti, po l9ti též dwnleeiceni, cin/leviw'ui. Po čtyřech
tisících a t. ll. quaterna utilia, quina milia, sena milia ei"t. d.
[gab-akran dvě jsou čtyři, dvakrát tři je šest a t. (l. vynáší se
v latine: bis bina sunt quattuor dvakrát po dvou jsou čtyři. bis terna
sunt sea: dvakrát po třech je šest a t. (l.; ter qmtterna quot sunt?
kolik jc třikrát čtyři? Lüuae curriculum canficitnr integris uiuite:"
septenis diebus. Dráha mesice vykoná se za plných čtyřikrát sedm
dní (vl. za čtyřikrát po sedmi dnech). Virgines te" nucum-».per urbem.
mentescarmen cänant. Panny třikrát po devíti městem chodíce píseň pějí.
3; l'ozoruj rozdíl mezi: Praetm'ibus octona milia peditum dám
sunt. Praetorum po osmi tisících pěších dáno jest t. každému prae
torovi pl) 8000 a: Prm'toribus ocia milia peditum data sunt. Pmctorüm
8000 pěších dáno jest t. všem clohrmmuly 8000.
Caesar singulis legionibus singulos legatos praeficit '). Carthagine quot
annis bini räges creantur. Singulas náves Gallicus binae ac ternae naves nos:-rac
circumsistunt '). Titurius quaternos denarios in singulas vini amphčras portörii
nömine ewigit al. Graeci quini in leetnlis, saepe plures cänant '). Caesar fossam
duplicem duodenüm ") pedum a maioribus castris ad minora perdunt "'u.ln sin
gulis legionibus Romanis quina milia päditnm, treceni equites erant.

4. Císlovky clistributivné kladou se též ke jménům, jež v plur.
umii vyznam singularu : bina castra dva tábory (duo rush-a «lvi:tvrze).
') představil. 2) circumsistere:obkliöuvsti.
“) po čtyřc-ch donutí-íchz každé
umfory (v. str. 8 pod čarou) poulejménem cln (_ jakožto cIO) vybírá *) po peti
na jednom lehátka večeřivují. “ : duodenorum; srov. 5. 26, 4. “) vedl dvojí přílmp
po 12ti stopách.
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binae aedes dva domy (duae aedes dva chrámy), binae litterae dva. listy
(duae litterae dvě písmena). Místo singuli a terni užívá se v této
případnosti: uni ($. 82, 1. Poznani.) & tržní '): una castra jeden tábor
(singula castra po jedné tvrzi), trinae aedes tři domy (tres aedes tři
chrámy, ter-nae aedes tři a tři chrámy, po třech chrámech), trinae lit
terae tři listy (trcs littera:: tři písmena., ternae litterae po třech písmenech).
.\však plum—alia
tantalu mající význam pluralu maji při sobě číslovky zá.
kladní duo, tres a t. d.: duo líběri d\'ě děti (bini liberi po dvou dětech).

4. Numeralia mulliplicativa.
%. 88. Číslovky násobné kladou se na otázku quótuplc.c? kolikerý?
Jsou to adjektiva jednoho zakončení v cx, gen. ícís. V užívaní jsou tato:
[. simplex, simplicis jednoduchý
ï). quincupleæ paterý
2. duplex dvojí
7. septempleæ sedmerý
3. tripla]: trojí
10. decemplcæ desaterý
4. quatlmplew čtverý
lOO. centupleæ starý.

5. Numeralia proportionalia.
' š. 89. Číslovky úměrné na otázku quótuplus? kolikeronásobný?
jsou adjektiva trojího zakončení na us, a, um. Vyskytajíse toliko tyto:
simplus jednonásobný (obyč. subst.: simplum solvi:-e jednoná
sobně platiti);
duplus dvojnásobný, triplus trojnásobný,
goutdruplus čtvernásobný, octuplns osmeronásobný,
altärum. tantum. ještě jednou tolik.
LB. Adyerbia numeralia.
9". 90. l'říslovce číselná jsou dvojí: l. jedna kladou se na otázku
;,uóiíens? kolilcra'te'! 2. druhá. na otázku po kolíka'te'?
l. l'í'íslovce na otázku Mihi-cite!
[. si;er jednou
lí). «läcies
[G. sexiesdccies (sc

2. bis dvakrát

undecies

_

decies)

3. ter třikrát

12. duodecies

[T. articuli-cies

4. quäter
ï). quim/uias

13. tzn-decka (trädrcitas)

18. tltwdlfvicies
- (octies-decies)

li. em,-ies

l—L qwztvrdccíes

19. mulevicies

7. septies
8. octies
9. nňvíes

quittam)-decies)
15. quinquiesdecies
quindecies)

ríwsllvw'cs)
20. vicies
21. samu! vt vicia;

') trina"znamena.též trojí: binis catěnis vinctus :trojím

('no—

řetězemspoután.
4'!
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22. bis et vicies.
23. ter et vicies atd.
30. tricies

80. octogies
90. nonagies
100. centies

40. quadragies
50. quinquagies
GO. seæagies
70. septuagier

200.
300.
400.
500.

ducenties
trecenties
quadringenties
quingenties

f

0300. sescmtíes atd.
I000. millies
2000. bis millies atd.

"

IMMO.
20.000.
101UNI).
, UNUM)".

decies millies
vicies millies
centies millies
millies millies.

Poznani. Příslovce číselné menší beze spojky et položené přede větším nú—
sobí: bis vicies 40krát, bis et vicies 22krát.

2. Pi'lslovce na otázku po kolikdte'? jsou bud adverbialně kla
dené akkusativy neb ablativy číslovek řadových rodu středního. a
končí se tudyž v um nebo v o:
; hoc ultumum teď naposledy
primum. č. primo ponejprv
('itärum) podruhé
illud ultimum tenkráte naposledy
fert-ium č. tcrtio potřetí
,
septimum consul posedmé kon
quartu-m č. quarto počtvrté atd.
!
sulem (též septies consul).
ultimum naposledy
\
Poznam. Předně, za.druhé, za.třetiobyčejně: primum, tum, deinde (post).
anebo: primum, deinde, tum (postremo),- to jsem již jednou i podruhé (t. několi—
kráte č. častěji) řekl: iam haec dixi semel et iterum, semel atque iterum. též:
semel et saepius, iterum ac saepius. a. pluěji: semel. iterum ac saepius.

š. 91. Panmtujme mimo to: 1. primänus k prvnimu oddělení (k první
třídě, legii) náležející, secundänus ke druhému, tertianus ke třetímu u t. d.; tertiam:
(febris) třetidenní zimnice č. třetideuka, quartana čtvrtodenní zimnice č. čtvrto
denka; — 2. primárius prvotný, přední, secundarum druhotný, vedlejši; —-3. sänä
ri-us (versus) verš šestistopý, septěnčn'us verš sedmistopý; de'närius (roz. nummuS)
stříb. mince řím.; seæagenärius (homo) šedesátuík; — 4. bimus dvouletý, trimus.
quadruplus;- rov. biennis dvouletý, triennis, quadriennis, quinquennis, decennis,
a odtud: biennium dvouletí, triennium. quadriennium, quinquennium, decennium
:sloäeniny to s annus); — .5. biduum dvoudní t. čus dvou dní bezprostředně za
sebou jdoucích, triduum, quadriduum (složeniny to s dies); ——
6. bžmestris dvou
měsíčný,trimestris, quadrlmestris, quinquemestris, sömestris (složeniny a mensis); —
7. bïfän'am (roz. partem) na dvě strany, dvojako, trifariam, quadrifariam.
&

Hlava XVII. Pronomen.
92. Náměstky (pronomina)jsou:
1. Pronomina personalia n. osobné.
2. Pronom-ina possessicn n. přivlastňovací.
3. Pronomina demonstrativa n. ukazovací.
4. Pronomina relativa ll. vztažné.
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5. Prononu'na interrogativa n. tazací.
6. Pronominn. huic:/inita n. neurčité.
7. Prunmnínrl. gentilicia ll. původ označující.
I. Pronomina personalia.

93. Nálnéstky osobné jsou: ego já, tu ty, sui sebe. Sklanějí

se takto:
Singularis.
X.
G.
D.
.\k.

ögö
mei
mïhï
mé
Ab. me

já
mne
mně, mi
mě, mne
mnou

m
tui
tïbï
_ te

ty
tebe
tobě, ti
tě, tebe

- tě

tebou

;
;
'

—
sui
sïbï
se

—
sebe
sobě, si
se, sebe

se

sebou.

Pluralis.
N.

.

".

nás

masti-í
' lnostrum

»óbís

my

vös

nás
(Z nás)

West)-z Vás
'vesh'um (z Vás)

nám

róbis

vám

cös

vás

875 se

vöbis

vámi

se

Ak. nös

nais

.\b. nöbïs

námi

\!

Vy

—

1

'—

sui sebe
__

_

"z" sobě' Sl
sebou.

Poznani. 1. Náměstka sui, sibi, se slove též reflexivum t. j. zvramá, poněvadž
odnáší se k podmětu. Náměstky té mnohdy užívá se v latině, kde vjazyce českém
klade se náměstka on. ona. ono (v. š. 310).
Česká náměstka zvratná. sebe, sobě a t. d. kdy vyjádřiti se má v latine rede
xivem sui, sibi a t. d., o tom v. 308.
2. Ke všem tvarům náměstek osobných, vyjmouc tu a. nostrum i vestrum, při—
stupuje příklouné met na označení důrazu: egomet jút, temet tebet, sibimet sobět,
nobismet mámt'. Numinativ tu zdůrazňuje se příklonným tě: me tyť.
3. Místo «se (akk. i ubl.) užívá se i zdvojeného sese.

Ve spojení s předložkou mm 8, se, jež ablativu žádá, říká. se
vždy: maeum se. mnou, tecum s tebou, secum s sebou, nobiscum
s námi, vňbiscnm S vámi.

2. Pronomina possessiva.

94. Námestky přivlastňovacíjsou:
[. mcus, "ufa, meum můj, má., m";

2. tuus, tua, tuum tvůj, tvá, tvé;
3. mm.-:, mm, suum Svůj. sva, své;

4. mmh'r, uostra, nostrum náš, naše, naše;
4). easier, castra, vestrum váš, vaše, vaše.
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Sklonba těchto náměstek ničím se neliší od sklonby jmen přídav
ných trojího zakončení v us (M'), a, um (š. 59). Jen vokativ náměstky
'meus zní V rodě mužském mí
26, 2, v).
\\Pozuam. 1. K nblativu suo, sua přistupuje příklonné ptž, čímž výmuam ná.
městký se vzmocňuje: suopte pondere vlastní tíží, suapte měnu vlastní rukou.
_2. Česká náměstka svůj, svá, své kdy vyjádřiti se smí latinským suus. sua,
Suum, o tom v. 5. 309.

L7,3.
Jeho, její:

eius, jejich : eorum, earum v. ä. 309. Pozn.

3. Pronomina demonstrativa.

95. Náměstky ukazovací jsou:
. hic, haec, hoc tento, tato, toto t. ten u mne, ten můj;
. isté, 'istä, istňd tenhle, tahle, tohle t. ten u tebe, ten tvůj;
. illa, illä, illüd onen, oua, ono t. onen u něho, onen jeho;
. is, ed, id on, oua, ono;
. idem, eädem, idem týž, táž, též;
ipsa, ípad, ípsům sám, sama, samo.

talis, tale takový, taková, takové;
. tantus, tanta, mutum tak velký, tak velká, tak velké;
. tňt tolik;
tötus, töta, tötum tOlikátý, tolikátá, tolikúté.
Z těch je tot nesklonné. Z ostatních mají tato odchylnou sklonhu:

p.— pavimento—em
papae.—1

1. hic, haec, hoc.
Slngularis.
N. hic,
G.
D.
Ak. hunc,
Ab. kde,

haec, hoc
hüz'us
huic
hanc, hoc
kdo, höc

ten,
toho,
tomu,
toho (ten),
thu,

ta,
té,
té,

to
toho
tomu

tu, to
tou, tím.

Pluralis.
N. hi,
G. hai-um,
D.
Ak. has,
Ab.

haP,
har-r. ti, ty. ta
barum, hörmn
těch
his
těm
has,
Iumt_v, ty. ta
his
těmi.

L Poznam. 1. Kmen náměstky hic, haec, hoc jest leo-. fem. lea-, k čemuž při
stoupila v nejmnožších tvarech ukazovací koncovka ce ve formě zkrácené c. Avšak
čtou se, zvláště “ spisovatelů doby starší, i tvary vzmocnéné původním ce ve všech
pádech: hoce toto, huiusce tohoto, huice tomuto, hance tuto, höcc tímto, harunce,
harunce těchto, hosce. husce tyto, him-c těmto, temito.
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2. Spojí-li se hic, haec, hoc s tazaci částicí me. ukazovací koncovka ce pro
mění se v ci: hicine? tento-li? haecine tato-li? hocine toto-li? Haecine foedera
Tullus cum Albanis fecit? Tyto-li smlouvy Tullus učinil s Albany?

2- iste, iste., istud.; s. ille, illa, illud..
N. isté, q'stá, ístňd
G.
ísiíw
D.
istt
Ak. istu/m, istam, istud
Ab. ístó, ista, istii

Singular-is.
teuhlo,tah.,
tohohle,
téh.,
tomuhle,
těh.,
tohohle (tenu), tuh.,
thuhle
touh.,

toh.
tohoh.
tomuh.
toh.
thnh.

Pluralis.
N. isti,
istav,
G. ixtórmn. istarum,
D.
istís
Ak. istas,
istas,
Al).
istis
Rovněž sklání se: illa,

istd
tihle, tyhle, tahle
istarum
těchhle
těmhle
isfň
t_vhle, tyhle, tahle
těmihle.
illa, ilhid onen, ona., ono; gen. illius

onoho, oné, 011on a. t. «l.
'
Pozuam. I tvary náměstek těchto vzmocňují se v některých pádech hláskou
c (: ce). U Cicerona čte se tak zhusta neutr. sing. tstüc ') a neutr. plur. istaec:
dicitur quidem istuc; istaec löca. IT komiků zvláště čtou se i jiné tvary takové,
zejména v nom., akk. a ahl. sing.: ixtíc ') servus. istaec ') 'res, istöc móda, istac
lege: illunc (komínem), illanc (fei-minam);quid lllüc ') est?

4:- 15. ea., id.
Slugularis.
N.

is,

G.
D.
Ak. mm,
Ab. ro,

ed,

íd on,
eius
jeho,
či
jemu,
mm, íd jej,
m, 05 jím,

ona, ono

jí,
jí,
jí,
jl,

jeho
jemu
je
jím.

Pluralis.
N.
G.

ii (ei), eae,
eómm., varum,

l).

iis (:.—is)

Ak. PČR,

uas,

Iris

wi
«örum

oni, ony, ona
jich
jim

rů

je

jimi.

') Dlouhé hlásky v nom. vznikly stažením, ježto tvary ty hláskou t se hny
vzmocnily: illic m. illeic, illaec m. illaic; dlouhé a v islac vzniklo vysouváním
'\lňulru
:'- ...-fulgin.
.. .",
.l.|\.,
“ "an, ".
.OUW(U'D, nux-'wufu':
IU UCI.: ..,qu
'l. db IJ
GGG'IUJ/L.
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Poznani.

Odkazuje-li is, ea, id k osobě nebo věci dříve již jmenované,

sby o ní dále vypruvovalo se nebo psalo, překládá. se též ten, ta, to. Rovněž Vynúší
se is, ea, id náměstkou ten, tu, to, znamená.-li osobu nebo věc, o které pomocí

vztažné věty mluviti chceme: Dionysius, ser-vusmeus, aufůgit; is est in provincia
tua. D., otrok můj, utekl; ten je ve provincii tvé. Non is dives est, cuius peca—mia

angitur. Ne ten bohat jest, jehož peníze se množí.

'5-idem, eadem, idem.
Singularis.
.'! &

idem,

«(idem,

G.
eiusdem
D.
w'dem
Ak. mandem, eundum,,
A\bo

eödem,

eadem,

ïdrf'm '

týž,

táž,

idem
cödem

téhož,
témuž,
téhož (týž),
týmž.

též,
též.
toui,
toui,

též
téhož
témuž
týmž.

Pluralis.
N. iidem (uidem), eaedem,
eädem
titíž,
\
Í. eňrundl'm,
(earundem, eörrmdnm
D.
iisdem (t.-isdem)
.\ k. l'osdem,
«isdem,
pádem
tytéž,

„\h.

iisdem, (m'sdwn)

tytéž. tatáž
týchž
týmž
tytéž, tatáž
týmiž.

l'oznam. Idem, eadem, idem vzniklo z is, ea, id přirážkou sylluby dem.
Rovněž vzniká z tot: tötïdem, a z tantum: tantundem rovněž tolik, tolikúž.

6. ipse, ipsa.. ipsum.
Singular—is.

NG.

"Psčr

ipsä,
ipsius

D.
ipsi
Ak. ipsum., ipsam,
Ab. ipsö,
ipsa,

ipsum

Sam.
samého,

sama.
'sumó.,

samému,
samého (sám).
samým,

ipsum,
ipso

sumu
munu'-ho

samé. samému
samu, samo
samou, samin].

Pluralis.
N. ilmi,
G. ilum-um.,
D.
Ak. i[mas.

ipm,
ipsarum,
ipsis
:?Pcru.-,

Ab.

ipsi.-!

**

ipsň
ípsňrmn
ímá
[

sami,

samy, sumu
samých
samým
samv. , sumv., sumu
samými.
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4. Pronomina relativa.

96. Námestky vztažnéjsou:
. qui, quae, quod který, která, které; jenž, jež, jež; kdo, co;
üter, utra, uh—umkterý z obou;

qualis, quale jaký, jaká, jaké;
quantus, quanta, quantum jak veliký, jak veliká, jak veliké;
. quót kolik;
. quöhw, quota, quomm. kolikátý, kolikátá, kolikáté.
Z těch je quot nesklonné. Z ostatních má jen qm', quam, quod
odchylnou sklonbu. O uter viz 5. 63.
moly-9:54..—

Singular-is.
N.

qui,

G.
D
Ak. qunm,
Ab. quö,

qna-»,

cüius
cm'
quam,
qua,

quod

jenž,

jež,

quod
quo

jehož,
jemuž,
jejž,
jímž,

jíž, jehož
již, jemuž
již, jež
již, jímž.

jež

Pluralis.
N. qui,
quam
quae
již,
G. quörum, qud-rum, quömm
D.
quibus

jež, jež
jichž
jimž

Ak. quös,

jež

quas,

qu

Ab.
quibus
jimiž.
Místo cum quo (s kterým) říká. se často: quacum; rovněž: qua
cum, quibuscum; avšak i cum. quo, cum qua, cum quibus. Za abl. Sing.
užívá se též qui, avšak en s cum: quicum ln. quocum, tlamou-m.

5. Pronominu interrogativa.
„$. 97. Náměstky mzací neliší se co do tvaru ničhn od náměstek
vztažných (©. 96), leč že ke tvarům qui, (lu/W, quod přistupuje quis!

kdo? a quid? co? Tudyž pamatujme toto seřaděnl:
I. quis? kdo? quid? co? snbstantivně;
2. quia:! qucw? quod! který? která? které? adjektivnč;

qui! quae? quod! který? která? které? jaký? jaká? jaké?
N.
G.

quis ? kdo ?
cz'u'us koho ? čí ?

D. cui komu?
Ak. quem? koho?
Ah. quo? kým ?

quid ? co ?
cüz'us? čeho ?

[

oui? čemu ?
quid! eo?
qua! čím?
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Poznnm. 1. Ve smysle českého čím:jak

klade se výhradně qui: qui fit?

čím to je? Srov. g. 96.
Zdůrazňnjí se tazncí náměstky tim. že přívěšnje se jim částice nam: quis

nam? kdo pak? quidnam? což pak? quinam? který pak? quaenam? která. pak?
quodnam? které puk? cui-usnam? koho puk? čí pak? kterého pak? a t. d.

6. Pronominu indefinita.

š.

[. Quis kdo, quid co substantivně;
2. quis, quae, quod který, která, které adjektivné.

Poznam. Náměstek těchto užívá se po: si, nisi, cum, ne, num, quo, quanto
a jiných relativech. 'V té případnosti klade se misto quis též quia místo ženského

singulum
a středního
plnraln
quae též quišrov.
5. 329.
v
Ostatní
náměstky
neurčité—ved
se od
náměstek
tazacích tímto

spůsobem:
l. Předrážkou syllab dlí :
Mase.

[Qliquis subst. i adí.
\ aliqui adí.
aliquantas
aliquot indecl.

Fam.

Neutr.

aliqua

aliquid subst.
aliquod adí.
aliquantum

aliquanta
.

někdo, něco; nějaký,
ai, -é;
nějaké velikosti; ně
kolik.

lPoznam. Aliquis má v ženském singulum u ve středním plnraln aliqua;
gen. alicuius, dat. alicui u. t. d.

2. Přívěskem syllab dam, piano, quam:
Muse

'huidam subst. u udi.
quispiam subst. i adi.
quisquam subst.

Fam.

quaedam
quaepiam
-—-

Neutr.

quiddam subst.
quoddam adi.
quidpiam subst.
quodpiam adi.

někdo, něco;
nějaký, qi, -é;
(ne)kdo, (ně)co;
(ně)jaký, 41, -é;

quidquam

(ně)kdo, (ně)co.

subst..

Poznam. m před sylluboudam mění se v n: quendam, quandam, quörun
dam, quarundam.
Quisquam u quidquam nejvíce místo maji ve větách zápor
ných a řečnických otázkách. V. 5. 331.

3. l'řlvěskem syllab: qow, ris, libri:
Macc.

Fam.

quisque subst. i adí.

quaeque

quivis subst. i adi.

quaevis

Neutr.

quidque subst.
každý, qi, 45;
quodque adi.
quidvis subst.
kdokolivěk, cokolivek;
quoduis adí.
I kterýkolivěk;
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Maso.

Fam.

quilibet subst. i adi.
'

quaelibet

A

Neutr.

. quidlibet subst. leckdo, let-eo;
, quodlibet adi.

'uterque

' utraque

L_„4//

:")9

utrumque

l

3 leckterý, qi, -é;

i jeden i druhý;
oba, obě;

utervis utravis
uterlibet
quantusvis
quantush'bet

utrumvis
, utralibet
i quantavis
! quantalibet

qualislibet

|

—

[ kterýkolivěk z obou;
utrumlibet
leckterý z obou;
quantumvis
! jakkolivěk veliký;
quantumlibet
' lecjak veliký;
„|qualelibet

lecjaký, -á., -é.

Poznam. l'řed quisque může ještě položiti se unus: unusquisque, una
quaeque, unumquodque jeden každý, jedna každá, jedno každé; pak sklaneji se
jako v češtině části obě: uniuscuiusque. unicuique a t. d.

4. Zdvojením náměstky tazaci anebo přívěskem s_vllab cuuqu"
vznikají náměstky neurčitě. tak zvané zf-vspobr-cmy'ici:
Mase.

Fem.

quisquis subst.

—

Neutr.

quidquid subst. kdokoli, cokoli;
bud' kdo bud', bud' co buď ;

quicunque subst. i adi. quaecunque

ntercunque

lutrncuuque

quodcunque
kterýkoli, kterákoli,
subst. i adi. l kterékoli;
luti-unicunque „ kterýkoli z obou.

Ostatně |mumtuime ještě tyto tvary:

qualiscuon jakýkoli;
quantuscunqun jakkoli veliký;
quotquot, quotcuuqu- indecl. kolikkoli:
unanimam:un kolikátýkoli.
l'oznam. 1. Předpona ali-„jakož i přívěsky -dam, -piam ,-quam, -quc, vis,
-Iibet zůstávají beze. změny.
\ 2; Při zdvojení sklúnějí se části ohě; přivěsí-li se cunque, sklání se jen část
první. Naiměstky quisquis vyskytují se jen pády některé, nejčastěji ablativ quoquo
s významem adjektivným: quoquo modojakýmkoli spůsohem; gen. sing. náměstky
té zní: cuicui, avšak užívá se ho jen ve. rčení-. cuicuimodi es, est, sunt Hoc

cuicuimodiest ötium tato hud'sijaká hud prázdeň. Omnia (Mi
budsi to jaké bud'.

""

'

sunt vše

:").K náměstkám neurčitým čítají se též:
alius (ne)který
"(ï/ius jiný
alta;-uter jeden nebo druhý
nullus žádný
Lalt'u' druhý
.nmtar žádný z obou.
Jsou to vesměs adjektiva trojího zakončení. ()jejich sklonhě v. 5. 63.
Poznam. Jako quisquam substantian (v. nah. 2. Pozn.), tak klade se ullus
adjektiviie ve větách záporných a v řečnických otázkách zápoměho smyslu. V. 5. 331.

[Eam nikdo je. substantivum. jakož i nesklonné nihil nic. Nemo
v genitivi; nevyskytuje se nikdy, v ahlativě málo kdy. ()ha půdy hradí
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se substantivné kladeným nullus ; tedy: nom. nemo, gen. nullius, dat.
nemíní, akk. neminem, abl. nullo, řidčeji nemine.
l Nïhil subst. indecl. : nic. Mimo nom. a a . říká se obyč. nulla
res žádná. věc; tedy gen. nullius rei, dat. nulli rei, abl. nulla re.\Jen
v jistých spojeních stává gen. nihili, akk. (ad, in) nihilum., abT. ni
hilo: nihili fäcerc, aestiuam-nnic si nevážiti 260); hömo nihili ni
čema; ad nihilum redi-qen? V nic (V niveč) ohrátiti; in nihilum ven-ire,
recidere na nic přijíti, v niveč obrátiti se; nihilo maius ničím (o nic)
Větší 280); nihilo minus, nihilo suius nic méně, 0 nic méně; pro
nihilo puta-re, ducere za nic pokládati 227, c, P.); «a: nihilo oriri,
de nihilo _fíěrí z ničeho \'zniknouti.
7. Pronomina gentilicia.

99. Náměstky označující původ jsou:
nostras našinec, náš krajan ;- vestras vašinec, váš krajan; cuias?
čí krajan? jaký krajan'.J
Jsou to substantiva mající v gen. atís & sklánějící se dle 3. de
klinace: nostrates našinci, naši krajané. nostratium (š. 38, (i) a t. d.;
cuiates estis? jací jste krajané?

Pronomina correlativa.
&. 100. Mnohé z vytčeuýcll náměstek jsou takové, že vztahují
se vzájemně jedny ke druhým a protož slovou souvztažnými (correla

tiva). Jsou pak tyto:
Inísrrogaíiva. \

Relaílva.

] Demonstrativa. ]

Indoíinita.

quis? qui ?
kdo? který?

qui který

is ten

aliquis někdo
quilibet leckterý
quisquis kdokoli
quicunque kterýkoli.

'qučh's? jaký?
'i

[qualis jaký
“

čelil; takový

qualislibet leojaký
qualiscunque jakýkoli.

(quantus? jak

quantus jak

[tantus tak ve-

aliquantas nějaké velikosti

quot? kolik?

quot kolik

__t/ot,
tandem to-

aliquot několik

'quötuquuotusquisque? ko-

quotus kolikaty

[gum tolikátý
(totus celý)

veliký?

veliký

liký

hk, tolikže

likútý ?

quantuslibet
quantuscumque

jakkoli
veliký.

quotquot
quotcunque ' kolmou.
quotuscunque kolikátýkoli.
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Adverbia col-relativa.

Inlerrogativa. |

a) loci!

Relativa.

ubi kde

übi? kde?

Demonslmtiva.

isticonde,illic
onde, tam

unde? odkud?

:
! unde odkud

quö? kam?

kde)

"“

ubiubi

.

ubicunque , kdekoh.
inde odtud alicunde odněkud
him: odtud
istinc odonud
illinc odonud

undeunde | odkudkoli
undecunque Í
'

quo kam

eö tam
hac sem
istüc tam
illoc onamo

aliquo někam
quoquo
\
,.
quocunque [ kamko'l'

quä kudy

eä tudy
hac tudy
istic onudy
illac onudy

aliquä někudy
quäquä
[ kud koli
q-uäcunque |
y
'

quando, cum
kdy, když

aliquando někdy (siquando
tum , tehdáž
tum.-f tenkrát. jestliže kdy) quandocumque
nunc nyní, ted'
kdykoli.

:
|

' qua ? kudy?

lndefinita.

lbi tu, hic zde ' alicubi někde (sicubi jestliže

mb) temporis.
quandO? kdy?

quotiens?

(quo— quotiens

tiis ?) kolikrát?

kolikrát

totiens (totiž—:) aliquotiens několikrát

tolikrát

quotienscunque kolikrátkoli.

c) modi.——

quomodo? Jak ? üt. ůti jak

Ita, su: tak

quam ? jak?

tam tak

quam jak

utut
| jakkoli.
utcunque]

Hlava XVIII. Verbum.
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/

Genus verbi.

Rod slovesa je dvojí:
[. Rod činný genus activum t. j. sloveso naznačuje, že podmět
_ jest“ původcem činnosti: lego čítám, rčgo řídím.
Slovesa rodu činného jsou buď podmětnú verba subiectiva anebo
předmětná. verba obiectiva.
Slovesa podmčtna' zobrazujl děj, který necelí k nizádnému před
mětu, nýbrž dovršuje se v podmčtč. samém: ac?ch sedím, dann-io spím.
&. 102.
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Slovesa. předmětná zobrazují děj, který táhne se ke předmětu
nějakému. Je-li tento předmět vytčen akkusativem jména nebo ná
městky, slovou tuková předmětná slovesa přechodnými ( vl'rba transi
tíva): t'l'rbčl'o srrvmn bijí otroka; je—li \'ytěen bud' genitivem nebo
dutivem neb nblutivem jména

nebo náměstky,

slovou lufpřv'clu)cl7z_tjntí

( w'rba hztransitirn ): obliviscar běněfícíí zapomínám dobrodění; ímpěrn
exercitui velim vojsku; atur occäs-iöm:užívám příležitosti.
2. llod trpný genus passivum t.. j. sloveso naznačuje. že podmět
je cílem činnosti. Činnost nevychází tu od podmětu, nýbrž vznikujlr _
mimo podmět dochází v něm svého dovršení: filium a'm'atm- syn jest
milován roz. někým; discipulus monětur žák jesf. napomlnán 'roz. od
někoho.
Úplný rod trpný maji jenom slovesa přechodná. Nepřechodných
jen v 3. osobě jednoětu v rodě trpném užívati se může: imperatur
velí se.
Poznani. 1. Bod trpný mu často do sebe ivýzmun zvratný čili rcjicxivný
t. j. sloveso v rodě trpném naznačuje, že podmět je rovnou měrou činnosti ně
jaké i původcem i cílem: lävor myji se, mater měním se, exerceor cvičím se,
móvear pohybuji se a. t. d.
2. V lat. řeči jsou též slovesu., která jsouce tvarem trpné, významem jsou
činná. Slovou deporwntia ě. krytočinná: hortor napomínúm, pfófíciscor ce
stuji a. t. d.

3. Některá slovesa náležejí částí tvarů svých k rodu činnélnu, části pak
krodu trpnému: audeo odvažují se, ausus sum odvážil jsem se. Jmenujít se semi
deponentia.
4. Některá, jsouce tvarem činná. významu jsou trpného: väpülo jsem bit,
včneo jsem prodáván, fio jsem činěn. Nazývají se mutropassiva.

Qualitas actionis.
&. 103. Co do jakosti (qualitas) může děj slovesuým tvarem
naznačený býti bud
1. uado/comm!) čili ještě trvající (actio Mapa:/ccm): se:-ibn
plši; aneb
2.

clo/emanují čili již

domu-Frugi (ac-fin [r)-facia):

scripsi

nu—

psal jsem.
Poznnm. 1. li označení děje trvajícího užívá čeština sloves trvacz'ch ě. dura
tivných: curro běžím. vého vezu, laudo chválím. Opukow'mí děje vynáší se slo
vesy opakovacimi č. frequentativnými: běhúvním, vozíva'tm,chválívúm. V té při
pudnosti užívá lutiník slovesa sóleo s infinitivem: soleo currere, soleo vchěrc.

sako laudare.
2. K označení děje dovršeného užívá,čtinu
pobělmouti, dovézti, pochváliti.

sloves končících č.jinitivných:

Ill. XVIII. Vel-bum.
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Tempora verbi.

104. Cas je vlastně jen trojí: přítomný, mind,/' a budoucí.
t. j. každý děj sbíhá se buď v tétěž době, ve které mluvící osoba
mluví. anebo sběhl se přede touto dobou, anebo nastoupí teprve po
této době, padá tudyž, hledíme-li k době mluvícího, buďto do pří
tomnOs'tí nebo do minulosti nebo do budoucnosti. Avšak rozeznávati
je v té příčině časy děje trvajícího ode časů děje dovršeněho. Máme

tudyž:
1. čas děje trvajícího ve přítomnOsti ě. przwscns: íácio házím;
2. čas děje trvajícího v minulosti č. c'mpcqfčctum: iäciäbam

házel jsem;
3. ČRS děje tr'ajlcilm

V budoucnosti

Č. 'futm'um

simple,-.r, tČŽ

futurth primum: iácíam budu hazeti;
4. čas děje dovršeněho ve přítomnosti ě. l)rifv'ctmn : íčcí ho

dil jsem;
5. čas děje dovršeněho v minulosti ě. plusymmqmjěctum:
ram byl jsem hodil;
6. čas děje dovršnnóho \“ budoucnosti

ě. futurum

iěcě

«.L-actum,též

futurum secundum: íěcčro hodím.
Poznani. ]. Latina-kefuturum I. vynáší se též často v češtině přítomným
tvarem slovesa končícího: idciam budu lnizeti, avšak i hodim.
2. Latinské plusquamperfectum možná. v češtině vynésti též tvarem od per
fekta ničím se nelišícím: ičcěram hodil jsem.

Modi.
%. 105.

Spůsob (módu..s), _iíínžto lze děj slovesem označený vy

jádřiti, je trojí ':
[. oznamovací ě. indícatívlw, stíha-li se výrokem cosi skuteč
něho: scribo píši;
2. spojovací ě. ennium-tiem, zoln'azujeníe-li výrokem děj pouze
myšlený, jemuž skuteěnosti nepřipisujeníe: scriběrmn psal bych;
3. rozkazovací ě. Ímprrtttívlw, vynáší-li se výrok spůsobem roz
kazu: sc'ríbc piš.
Sloveso jsoucí v jednom z těchto tří spúsobů slove verbum ji
nítum t. sloveso určité.
v.

Poznani. Jak čeština nemající konjunktivu latinský konjunktiv vynáší, o tom
369. l'oznnm.

100. Jsou ještě jiné. tvary slovesa, které mají do sebe ráz
jmen buďto podstatných nebo |)t'Ídčlvných. Nuzý 'ají se m-bmn infi
nítmn t. sloveso neurčité.
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Ráz podstatných jmen do sebe mají:
1. spůsob neurčitý Č. m.. infinitivus .' laudare chvaliti, laudari
chválen býti;
2. gea-medium:laudando chváleuím;
3. spůsob (lostižný supinum: law/Futunachválit1 laudätu chvá
liti (k chválení).
Raz přídavných jmen «lo sehe má.:

4. příčestí Č. participium:
chválený.

v

land/ms chvále c. chválící; laudatus

Personae verbi.

107. Osoba (persona) jest jak v sing. tak v plur. trojí:
[.
2.
3.
laudant

osoba mluvící č. první: laudo chválím, laudamus chválíme:
osoba oslovena č. dmha': lmuläs chválíš, laudatis chválíte:
osoba nebo věc. o které se mluví č. třetí: laudat chválí.
chválí.

Poznam. Některých sloves užívá se jen ve třetí osobě sing.: tonat hřmí.
pluit prší. Slovou verba impersonalia t. slovesa neosobmi.

Coniugatio verbi.

&. 108. Spůsobů časování pravidelného (magma)

je v lat.

řeči čtveru. Ku kterému spůsobu časování anebo ku které konjugaci
to neb ono sloveso náleží, poznáme po infinitivů praesentis activi.
Tento končí se:

v

I. konjugaci v are: laudare chváliti;

ve II.
ve III.
ve IV.

„
„
„

V Fire: mončre napomlnati;
v äre : scríběre psáti;
V "m': audire slyšeti.

Tvoření časův a spüsobüv.
&. 109.

Ke tvoření časův a apůsobů slovesa bod! se tyto čtyři

tvary:
A. Praesens.
I. konj. o
H.
III.
IV.

„
„
,.,

eo
o (io)
m

'

B. Perfectum.
avi
'

C. Suplnum.
atum

m'
[, si

itam
tum
itum

m'

.

'

D. Inünitivus.
are
črc
črc
ire,

"I. XVIII. \'Prlmm.
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.

A. (M pravarum \'ytvořuje se v rodě činném:
Ímpmfvctum indicativi. Zmuěňuje 80:
v
ve

[.
".

ve III.

ve

laml—ábam

kOllj. 0
kon_i. 4:0

v izba-m
V člunu

konj. o ( in)

v ïfbam ( iěbam )

knnj.in

V [Eliam

měn—Eban:
scrib—Ebaln
mul—iěba m.

(ca“p-ičbam)

Futura-m [. imh'mtiri. Zmněiiujv se:
v
ve

Í.
II.

kOllj. 0
konj. ru

v film
V čin)

fatal-(dm
"wu-čim

ve lll.

konj. o (io)

v am (iam)

scrib-am (cap-iam)

ve [V.

konj. io

V iam

mal—iam.

Í'l'm'm'us ('uuiuncfiri. Zaměnile se:
V

I,

konj.

0

ve II. kunj. ro
ve Hl. kon_i. o (iu)
ve TV. konj. io

V i'm

hnul—em

v ('a-m
v am (iam)
v iam

mon-Pam
scrib-a-m (PaP—iam)
nnd-"mu.

Parfim'pímu pramwh's. Zzam—l'ij se:
V
[. konj. :)
v uns
ve
kOllj. ru
\' ms
ve [H. konj. o ( iu) V vns (imas)
VP IV.

kon_i. io

Dle participia

\' imos

praosentis

land-ans
mon—0m:
sm'ib-ens («ui:-ium:)
mul-l'c'ns.

vytvoř—ujeso. i

. Partivipimn. futuri pu.-mici mimi-unu hlásek ns ve udus:
v

I. kon_i. an.—:

V mulus

luud—mulus

ve II. kon_i. mw
v mulus
num-mulus
ve [[[. konj. vns (im.-:) v muhe.»( imum.-.) sarib-vndns (cap-inuius)
ve IV. konj. [rns
v "mulus
mul—[madam

F. c

P.. U(l [nu;/"uct" hulit-Miri vytvni'uje SP.:
Pr)"fm'ť. mm".
Zimu-nuje se i v črim:
laudavčrím
l'lasqlgf. ind. Zilluól'lujo se i v ěram : lawiavěram

l'lustmf. vuni.

Zuméňuje sv i v isan :

lamlavissvm

["cum-. «.n.-urt,
l-aiím't. pm:/'.

lium-I'llle sv i v
Zallllď'ílllje se i v

lamiavěro
lamlarissw.

čro:
ism' :

U. ()ll sal/ina vytvořujc se:
l'arlirili. fat. artic-i. Zatim-nuje sc mn V um.-:, u, um: lan-datumu,
a, mn.
*)
do

Partirip. pu.-früh pass. Zillllülllje se mm,Vna, a.. am : laudum-c. a, um.
Prof. Joa. Kořínek: Lut. mim-nice. b. vycl

a'

öö

lll. XIX. Verbum sum.

Poznam. Složením obou těchto participii, jakož i složením participia fut.
pass. se slovesem sum vznikaji rozličné tvary časové, jež nazývají se opisnými.

D. Od injim'h'cu vytvořuje se v rodě činném:
1. Impmfcctmn. coniunctivi přirážkou hlásky m: laudare-m.
2. [mperativus activi odvržením syllaby rc: lauda, „mne, scribo, (mali.
Co týče se tvoření časů a spůsobů v rodě trpném, pmnatnjmež:
1. Tam kde activum končí se v časech a spüsohech od praesentl:
vedených v 0 neb m, zaměňuje se v rodě trpném 0 v or, m v r.
laudo — laudor, lmuläbam ——
lauddbar, mmæbo ——moneb0r,audiam—

audia'r; rovněž: laudarem. — laudärer a t. d.
2. Impemh'cns prawa. pass. rovná. se (V 2. os. sing.) infinitivi:
praesentis activi.
3. Infinítl'uus praes. pass. vede se od infinitivu praes. activi.
Zaměňuje se totiž v I., II. a IV. konj. e v i, ve III. ěre v £:
I. lauda'rc— laudäri, II. měna-e — móníirí, IV. audïrc— alullri,
III. lěgěw' — lčgc'.

'

;

xlHlava. XIX. Verbum sum.
\ 110. Latinská řeč má jen jedno pomocné sloveso sum jsem.
kteréžto časuje se takto:

\__lndicativus.

woninnctivus.

l'racscnss.

Singu sum. jscm

[ Sing. sim. ut jsem *)

iis jsi
Ist jest
Plur. siimus jsme

|

estis
sunt

[
g

jste
jsou.

sis at jsi
sit ztt jest
l'lur. simus af. jsme
suis ať jste
sint at jsnu.

Ll-mpcrfect-um.
n'

';.

_

'

kam,. ěmt

eum,

,

þyl,
2:32? : byl,wait
a, n
jsema,a 0I:. Lsm'"
d.

l'llu'. iir/"lmus
ěrnh's

(v

_

,hyhs y» 3

\ lsmu & t. d.

l'lul'. cssïfnuw
][

!

bych n t. d.
_

rss-ais

y" &
"sm" : byh“bychom
atd.

*) Jak vymišeti lze Int. knnjunktiv v češtině, 0 tom v. 5. 369. Poznmn.
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lndicativns.

Coniunctivus.
futurum [.

Sing. čro
*“

budu

ii)-is

\“

Sing.

budeš

ěrit
bude
Plur. ěrřmus budeme

Sin '.
)

Eritis

budete

Erunt

budou.

fütüri, as, a
Got-facetum
Sin".

byl, a,& ot. d.
\Q Jsem

|

c 'atd

„ar' fwlmïæ ' bvli, v, &
fuěrunt

sit
simus
sitis
i sint.

Plur.

ui

& ŠM.
fuit
'

sim*)
fiat-Eras, % um sasi.,

']

'

učrz'm

*“Štěrk
fuěrít
'

le'

'

: at
a., jsem
o a. t. byl,
d.

va„ &

fučfťnius at jsme bvli,
fuěrint

*'

'

'

"Plusquamperfectum.

Sing. fuěram
_fučras

fuěrat

Plur. fueramus
fur-ratis
fw'mnt

Sing. fuissem ( byl, a., o
22:31:11
agli- d

'

fuisses

'

byli
&
i ,S'm*y, t ]
\ J e a ' ('

bych byl, a, 0

fuisset

a t. d.

Plur. fuissEmus
fuissem
fuissent

byli, y, a
bychom byli,
y, a. a I:. d.

' Futurum II.
Sing. fua-o

až budu

fuä'is
fuěrit
Plur. fua-imus
fučri'tís

až
až
až
až

fuärz'nt

budeš
bude
budeme
budete

až budou.

/

leperativus.
\L Sing. _vs

bud'

___Il.Sina-asto

asto

LPlur. £s!"

buďte.

budiž

budiž

\JPlur. estate buďtež
sunto buďtež.

,

*) Futurum konjunktivu nemi, misto ného užívá se konjunktivu konjugace
opisné uueb i koujuuktivu jiných česův. V. 860.
51!
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Hl. XIX. Verbum sum. Složeniny se sum.

wþiiinitivus.
l'raes. Psse býti.
1'911'. fnisse

Fut.

že jsem byl, a, 0 a t.. d.

futürum, fntaram, fzdürum esse že budu a (3.d.

Participium.
l'raos. (ms jsu, jsouc; není v užívání).
Fut. futürus, futura, futürum blula. hudouc; budoucí.
l'ozuam. V imlwrf. kouj. vyskytují se druhdy tvary fórem, fares, fóre!
a fóra:! m. essem, esses. esset u essent: m. infinitivu futuri futürum. futü'ram,
futürum

esse užívá se—nii. tvaru: fóre.

Složeniny se slovesem sum.

Ill. Jaku sum časují se též slnžeuiny se smn:
-lbstun jsem

nepřítomen. jsem

(tib.—fm"
jsem proti komu (škodím)

vzdálen, afui i ubfm'
'ulsum jsem přítomen

„rumem jsem \' čeh
ju'osum prospíváiu

tläsum scházím. "pons-tim (koho)
"nsmn jsem \" lli-('en! (nimia!)

snbsum—miim se \“ noc-em
.s'lqn'rsum zbývám.

"utvrst jsem pri ('em
I'm-fie. praes.

jen

ulmum :! [nwm/un

vytvui'uii;

"h.—"0mnepří—

tomný. lu'm'scns přítomny.
Sluvesu prosum prnmeuuie všude pred « lm» v pro/l :
und. [):—usum.průliv.—:.prof/vut, pro:-sumus, prmlvsh's, l)rusnnf.

Prales.

lmpf. ind.

protlřrum. [wm/Friis. prmle'rllt, prmlt'rmmls, [Io-mlt'riltis,ln'mlěrunt. Impf.
coni. [:l'uchfsm'm, [ipm/czeska“il Í. 'l.

l*'llt. prat/örn,

[Hurd/ŽIVĚil t. (i.

lllf.

praes. [wm/rss" il t. ll.

l 2. Slm'eso pus-mm luUllllskládá sv ze kmene uvuživuuéhu
.uljektivn [uit-is. Init-w a m- sum (possum m. [mf-sum) a časujo se jako
sum.. Avšak
i. [mt lllt'ui

SC pl'Ptl s \“ [m.—::pus,—nun.

2. infinit.. prat-s. zul [n).—mr.import". coni. [lu.-isri".

či. ve tvarech ud perfekta fui odvozených \'ysnuvá so f: pötui,
,"nt-.'.4E.»'i?.»z,
„
"*vn.-::
' vaně-mm, poh (.'-(,!

Hl. XIX. Verbum sum. Složeniny se sum.

Iudicativus.

69

('ouiunctivus.
Praesens.

Ring. possum, potäs, potest,
Plur. possumus, potestis, possunt.

' Sing. possim. possis, possit,
[ Plur. possimus, possitis, possint.

Imperfectum.
Sing. poteram, poteras, poterat,
Plur. poteramus, poterätis, pote,-ant.

' Sing. possem, possis, posset,
Plur. possämus, possöt-is,possent.

Futurum [.
Sing. potefl-o,poteris, poterit,

Plur. poterimus, poteritis, poterunt.

;

scháú'

Perfectum.
Sing. potui, potuisti. potuit,
Plur. pot-uimus,potuistis, potuErunt.

Sing. potuerim, potueris, potuärit,
l'lnr. potuerimus, potueritis, potuärint.

Plusquamperfectum.
Sing. potuerant. potueras, potuerat,
' Sing. potuissem, potuisses, potuisset.
Plur. potueräm us. potuerätis, potuerant. , l'lur. potuissěmus,potccissäis,potuissent.

Futurum ll.
Ring. potuero, potueris, potuerit,
l'lur. potuerimus, potueritis, potuerint. i

gehalt

Imperativus schází.

lutiuitivus.
Pmes. posse.
Perf. potuisse.

Participium.
l'raes. potens mocný (adjekt.).

70

Hl. XX. Čtvero pravidelných konjugaci.

Hlava XX. Čtvero pravi

I. .A.c t i
A. lndicativus.
I.

L II.

III.

( g. 113,
"Š. luud-o

luud-ös
luud-at

P.!aud-ämus
Iaud-ätis

IV.

(Praesens.
g. 11.61:ěo

Š mon-is
„ E' mon-et

_U 5: Mg o

G_: uud-io

g'g leg-ls
;; É leg-it

j'.-.',and-ïs
ga'laud-it

„

'

' laud—iunt

'“

g. aud-iěbam

„É

, š

mon-emas
Ě? 5- leg imus
& uud-imus
are:-";,,
'- ä mon-itis
š—Ž'leg—žta's
& mul-itis

laudfant

"g; mon-ent

a_n lag-mat

Imperfectum.
L SJaud-abam

ímón-čbum

:; !lěg-ěbam

laud-äbas

:. % mon-ěbas

ca.? leg-ěbas

laud-ábat

g Ě mon-ěbat

g

laud-äbätis
laud-äbant

in'-'," mon-ebätis
o mon-ěbant

.E-5, leg-äbätis
ó Icy-čbant

P. laud-äbämus

leg-Ebat

„ '," mon-ěbámus p !. leg-čbámus

:'aud-iěbas
„ a':"aud-žěbat

„ &

& aud—ičbámus f?—

a;- aud-íčbátis
% and-iilum!

-Futurum [.
&.lwd—äbo
laud-ůbz's

2 g' Imön-Ebo
g. Š' mon-ěbís

? g' lěy—am
B Ě" log-č.9

g' uud-'iam
o. Š' uud-iis Ě

laud-äbit
:. c. mon-čbit
"Š ; leg-et mld-ie!
Ě: Z,
P. laud-ábžmus ä mtm-čbžmus Š "% legimus
&, aud-iämus
laud-äbïtis
g mon-čbžtís : Š. leg—ětis
F"
aud-iätis
land-ábth

?' P mon-ěbunt

a 5. log-ent

TF"uud-ierat

g

š :.
' F

(__Perfectum.
vu mónů-i
g lig-í

k&laudäv-i
E. audit:-i
Ě
laudáv-istz' .;. š, manu-'isti ï'g
leg-isti
% i audit:-isti
laudäv-it
g :. manu-ít
& Š lleg-e't
,, audit:-it
: 7"
P. laudat;-imus „ E manu-imus :: Ě [log-imus '." amlív-žmus ?- :
laudäv-istis ů manu-istis $ \ leg-z'st-is
ä. audiv-istís
%.
laudčv-čnmt

& mama-Erunt

& Ileg-č'nmt

g audit-Erunt

&

C_Plusquamperfectum.
S.!audáv-čram

gg

| mónů-ěram

"5 S' lég-ěram

.,. 5 ] audio:-eram &—
:

laudáv-č'ras Š : moru-Eras Š : leg-ěras
?: : audiv-dras Eff—
laudäv-ärat ö manu-erat ä—ó lleg-eral
,; audiu erat '.- *
P.laudäv-erämus '?
manu-eramus ,',
leg-e-rämus ó g' accdiv-erámus" ó.L

laudat;-eratis o B !monu-erátis (: š 'leg-erälc's a E audiv-eratis
lauddv-ěrant
manu-«Erantš $ ' leg-ěrant ?- au-div-erant ;, 5

(o

Hl. XX. Čtvero pravidelných konjugací.

?]

delnych konjugaci.
V 11 m.
Qi. Coniunctivus.

I.

II.

Ill.

IV.

Praesens.
(Janet-am")

„

ä

land—Es

luud-et

món-ěam*)

:: E!; lěg-am *)

% a mon-eäs

"- mon-eat

land-Eneas
laud-ětis

"g š

ä g leg-at

“" _: mon-eätis
mon ea'nms
š?
.

land-ent

leg-äs

E.. mon-eant

,; Iaud-ia—mw;

and—čás

Ž.
leg-ä-mus
:. š:5—leg-ätis
O

FL

% š

&„=land-int
.=- gg- ,. and-iamaud-iämus

leg-ant

„
'a'"

"aB-'
and-iam

"

(Imperfectum.
Llaud-ärem
laud-äres

O món-ě're-m
_- g' mon-ires

iaud—äret

š Ě mon-črc!

iaud-ärämus

land árětis
muď-arent

ä lěg-ě'rem
c' "8 leg-ěres

leg-äret

| and-iran
„%
*: uud-ires

,, a': uud-iret

„ .— mon—črěmus = Ě. leg-ěrčmus

É

,, &

& aud-irěmus

.

s? mon-Eritis :; leg-ärätis
_g' aud-ía'čtis
Ž
- = mon-Fren!
& [(eg-hm!
& and-irent

E,

Futurum ].
laml-asim **)
tur-us,
sis
«, um ! s-it
laud-asimus

tur-'i,
ne. « € sitis
sint

mon- | sim ")
itur-us,
a, um ] sis
sit
monsimus

sitis
| itur-'i,
ne, a |' sint

lecsim **) | audtur—us,'
sis
itur-us,
a, um sit
a, um
lecsimus
aud-

", tur-i.
ae, a ]' sitis
sim

sim ")
sis
sit
simus

sitis
: itur-i,
ae, a i sint

LPerfeetum.
la-uda'v-ěrim

_ š. \ mónů-črim

laudat:-eris

= ï ' monu—čra's ;

laudat:-erit
laudáv-erimus

9'0š manu-črn
'T'š
& ru ;monu-erimus :?

laudáv—eruis

25.g„ mami-eritis G_E leg-erítís ' audiar-eritis

Iaudár-ěriut

?' g, | mmm-Mim

." _

%„

š ?

lég-ěrm:

leg-ěris

š ; ("tdiv-him

. ea;-'audiv eris

„

,',

leg-ěw't
% laudw-ěrit
ó g
leg-erïmus
: u: auditi-erimus „ &
leg-ěrínf

&' audiv—ěržut

&

(__Plusquampertbctum.

laudáv-issem

;..3'

mami-issem 'g .3' lěg-issem

"š. :. (rudia-issem

laudat:-isses

š ;

mami-isses

& 'i- audiv-isses ä.:

laudäv—issct

c', manu-isset

Ě ;

Jeg-isses

Ě & log-isset

: 5- audiv-isset

2“ i

laudäv-issämm

"_".S" monu—a'ssčmow; „'i' leg-issämus

9'5 & _audív-issěmusů

lauduv-issätis

0 S'- momi-issötis ó & lag-issïtis

ó .S". audiv-issätis

laudat:-issent

ïnnana-issent

$ \ leg,-issent

g =.

&

č S'

& Š' audio-issent š, g'

*) Jak vyuúšeti lze konjunktiv v češtině, o tom v. 9'. 369. l'ozn.
**) Futurum koujunktivu uelud; misto něho užívá se koujuuktivu koqiugace
opisué uueb i koujunktivu jiných čusův. \". zum.

lll. XX. Čtvero pravidelných kunjugac'i.

.-\. Indicativus,
lll.

ll.

I.

IV.

Futurum ll.
.=, mónů—ěro

S. laudáv-ěro

manu-eris
%
Ě. š _ manu-äfft
montt-erimus
P.laudäv-erïmus
a"
_
_, .
p _.
manu-eritis
laudat;-eruta
„.g
laudáv-ěrint
monu-ä-ri'nt

?

audw-"ro

lag-ero
leg-ěris
leg-ěrit

laudáv—ěris
laudáv-ěrit

3.

aa.;d

leg-efrimus
'pro
ganam

*uuatuod
-od'eu

audw-ěns

:

nudív-ěrit
_
»

\,* “g

andw—enmus &=-:

'pw

lag-eritis

.ue._ld
'u

Icy-Mint

sa:.

andív-erítís
_

_.

.

Zb

audw-ermt-

;,;

('. Imperativus.
__n-I. S. land-ä chval

„\ .P. luud-ate chvalte

měn-ě napnmfn ej
leg-e čti
mnn- čte nupomi- : log-ite čtěte
nej te

and-l slyš
and-ite slyšte

lag-no čtiž

and-ita slyšiž

leg-ïto

(md-ito

leg-ïtöte čtětež

aud—ítóte slyštcž

leg-u nto

aud-iunto

mon-čto napmní

LII. S. luud-ato chvaliž

nejž
land—Eto

,,

mon—Eto napomí

nejž
P. laud-ätöte chval mon-čtěte napo
tož
mínejtež
land-amo chval mon-ento napo
tež
. mínejtež

,.

!

.,

I). Iuiinitivus.
l'raes. land-črc chváliti

(lián-Pre
napomi lčg—čre čísti
muti
Perf. laudäv-isse po manu-isse napo ng-isse přečísti
menouti
chváliti
Fut. laud-atwr-nm,
mon-itur-mn, a-m, lec-tur-um, am,
am,

um

exi-se

že hudu vhvú

liti atd.

mn
esse že
lmdu
mWMM'
nuti ntd.

ambitur-um, nm.
nm esse že hudu
slyiwti atd.

l

ll.

[.

land-čtu;
P. laud-ämur
laud-ämhn'
Iaud-antur

and: v-isse uslyšeli

um esse že budu |
čísti utd.

A. Indicativus,
' s. land-čr
luud aris

and-irc slyšoti
.

(II. P a. s s 1

lll.

Praesens.
:; měn-čar lěy-or
Š mon-Eris
mon-atur
_mon-ěmur

mon-Emim"
as
m
ual'gulo
o-u- masf'o
'pro

mon-entur

IV.
\

'

.-

= = and-sz

& g Ilef,-mn
„ g Ieg-í-mur

„', $
c', 1...
?'
p æ
!?- B

lcg-ïmïni
š- leg—omtur

.

Š &. (lld im.-

& S leg-čris

aeui-itur
and-imter
mul—nan
and-iuratur

ea
'

g

= „,
_
& '$.
_ =

.a' G

n'

?!.“:

m. xx. Čtvero pmvidelných koujugucí.

B. Conium-tivus.
l.

lll.

11.

Futurum ll.

Schází '")

Schází *)

schází *")

schází *)

LE. Participium.
t«- l'raes. luud-anschvúle

món-ens nupmni- llčg-ens

č. cllválící

Fut.

|

laudat-ürus,

nuje ě. nummi-'
nající

a, mouit-ferus,a. um

umlwdlaje &.hodlající chválitř

('tu

čili (md-iens slyše ě.
slyšící
|

čtoucí

lect-ürus, a, um. : audit-nws, a. um

hodluje. &.lmdlající napomilmti [

hodluje ('.hodlající čísti

hodlaje č.hodla
jící glyšeti.

„_F.Gerundium.
Gen.

land-andi clmi- man—ende nqm- [lag-mdi čtení
leni
mimini
.
Dat. luud-anda chvá- mon-evde napo- ileg-endo čtení
lení
minimi

laud—icndí slyšení

tambiendo

slyšení

Akk. (ad) laud-amlum
(ke) chválení

(ad) mon-cndum (ad) lag-entium. L(ad) aud-icnrlum
(k) napomimini
(ke) čtení
(k) slyšení
Ab]. land-(mdo chvá- l mon-cmlo napo- ' lag-endo čtením
and-alendo slyše
mínúním
| ním.
lením

G. Supinum.
[. luud-atum. chválit

mon-itum napo- leo-tum (:isr
menout
mon-ita napmno- lec-tu čísti

2. laud—ätu chváliti
:

v u m.**)

and-itum slyšet
and-itu slyšeti.

nnutí

.

'!

.

.

LB. Commu'tlvus.
l.

11.

lll.

IV.

Praesens.
_ laud-e'r

E'. 59. měn-čar

laud-ěrís

,;

laud—čtur
laud—čmur
laud—ěmíni
laud-e'ntuf

5 a
; g.
"" ;
š

___,
ä

æ mon-eä'n's Š'
g mon-«itur
Š mon-cämur
; mon-Mmmi
?. : mon-camur

,', ;
ó g
æ '3
?“

lěy-ar

?; uud-ïar-

Ř

le-gäris

g

aud-z'äris

leg-át-ď
leg-ämur
lcg-ämïm'
Icy-amm-

£, ; aucl-iätur
5
5 aud-íámur „ &
a
aud—iämlni fii-*;
?' 'a' aud-iantur
Š

š ï.

") Konjunktiv Futura II. hradí se obyčojné konjunktivem jiných čusův aneb
i také opsáním. V. 360. "') Jak vynáší se rod trpný v češtině, o tom v. 5. 340.
Poznam.

lll. XX Čtvero pravidelných konjugácí.

A. Imlicativus.
ll.

III.

IV.

(_lmperfectum.
S. laud—äbar
laud—äbäris

laud-äbätur
P. la ud-äbä-mur

:;
< ' C,.an-öbar
:
_ _

"g.S'
-- -- lěg-ěbar
_ _ .

"o.

g: 5+ mon-ebans

g, ó

g 15- aud-wbam

š“ -—

*; ='l'ymon-čbátur
a': &: mon-ěbámuf

Š—5 leg-äbätur
,; %“ leg-ěbámur

g, $» aud—iěbčtur
& ó and-iěbá-mur

, r':
nf c'

.

leg-ebans

=.Iaud-iěha'r
... _ .

laud-äbämïm' : Tvýmon-ěbámfm' & B leg-ěbámmí g

;

H:

and-iebämim' :fä'

FD
-
land-ábantur .a S ' mon-ebantur
::- Š| leg-ebantur F- š aud-zebantur .a E

(Futurum [.
(„

S.laud-äbor
laud-äbäris

laud-äbuur

S<

g měn-Eber
_
.
g ;:
m
G mon-eběras
_
v= 3“ mon-abitur
_

'g %
.. lčg-ar
_ .
É ; lag-eras
š.,-ž leg-čtur
..

g. g' | uud-far
.
Ě“ and-uma
.
& g. aud-zětu'r
....

V%

P. laud-äblmur
g', % mon—cbimuf :. % lag-emar
ó g aud-zemur
laud-čblmim'
$ & mon-ěblmžm
&
„ € aud-iěmlm'
_
I ^? Icy—Emmi
.
.
land—dbuntur 5.2, | mon-ebuntur
;: | leg-entur ('"-S'
aud-gmtur ?;

3. S'
5 ?:
u:
;, .';
ml
ó g
„F? Ě

Č, Perfectum.
sum
ät-us, ea
S. laud—
a, um : eet

'5:D

,', ;
&g
P. laud— sumus ,,
g..
a <
at—i, estis
ae, a sunt . 2& |

mon-

!t-us,
a, um
mon. .
zt-z,
ae, a

sum

es
est
sumus
.
estus
sunt

?

"'

lec-

sum

& 5 t-us, es
ó g a, um est
„ 'g lec- sumus
a B
. |
.
. (., t-z, ïesus
ĚH ae, « sunt

„___“uud— sum
m

__

-

5, g zt-us,
ó _; a, um
,, :: aud& (:« . .
. ;
vt-z,
= | ae,-a
l

es
est
sumus
.
estn
sunt

m

„gg
&E
„ .—
alá.
92

( Plusquampert'ectum.
ät-us, eras

S. a,
land-geram
um erat

at-i, eratis

'

mon- eram 'g S-

& & !t-us. eras
S| ": a, um erat
nf

mon. .

lec- eram "ä.$: aud—eram ga

Š W',- t-us. cms
Š
H & a, um erat

eramusa',
%
.
, o

Iec-.

eramusů
.

9,---|it-us,
eras
.
g " a,mn erat
ó

'

.

T.:.—
|
=!=
' .

aud—
grantu.—)*.g
=
. .
.
1-—

P. ae.
land-geramus
a erant : SI zt-z, ieram

M, ierat-ns sš
gg
g,? ; ae, a erant š:: 5a ne,
a erant 5 ae,zt-z,lerrans
a erant 3,5

\. Futurum ll.
s. laud— ero

ät-us, eris
a, um erit

g. mon- ero
", g—ummieriu .

?
P. laud— erimus ó
„EO g
at-ž, eritis

a, um era-t

;;
„',
| Š'

o g a, um ero-t

moneruuus
;» "g
.
.
. .

at-t, ianua
ae, a cru-nt 9. &
S ae; a eram!

lcc— ero
t—us.ieris.

lec.

g' \ and—'em

g'

c 'oŠ' it-us,'er£s'

o .?

l

l

" g. a, uon ent

,

:; zt-a, entzs

3

eramus
& &. aud—enmus
ava
. .
.
.
.
. .
n

t-z, entes

;] ae, a enm!

&, ae, a erum

&

75

lll. XX. Čtvero pravidelných konjugací.

B. Conium-tivus.
I.

II.

III.

IV.

Qmperfectum.
-

Qaud-ňrer
—

.

;< (<„: \ món-črer
_
.

5, .;<—.
c- le'g-lrer
_ _

|:

laud—arlns
g; -- | mon-erěns
o
Jeg-ereer
laud—ňrětur
g S': mon-iretur
:.: Š. '“ leg-erětur
laud-árěmu—r = mon-ěrěmur ?- g- ó lrg—erěmur

g. cr! uud-wer

a (<
= '— aud-írčris
_ _
,'; '" and-tretur
and-tremur
& ó

m

.;Š' $-—
::

.

, sn
c
_ o

P

'aud-írěmmi
: &'
laud-árčmíni : .;: mon—črěmlni &,.; leg-erčmíni a
_
C
Iaud-ä-rentur :'r mon-Erentm'
ó :“ leg-erenlur ?- "= iuud-tremur =:

Futurum l.

schází *)

schází *)

schází *)

sc-házi *)

' Perfectum.
laud-

sim

a. 25. mon-

.
ät-us, %sis
a, um stt

sim

_
= %“
čt-us, sis.
* :: la, um sat

laud- simus ó 'g 'mon- simus
.
'— g
<
.
obě,
sitis
š.
lit-z', ]sitis
ae, a

smt

:" 95- ae, «

sim

?. 'aud- sim

fi

: %"| t-us, isis.
ů 5 a, um set

„',
ít-us,=sis
ó S a. um sit

& É
!

: E. Iec-

smt

& Š lec- simus za
':— É .t-z',
.
?;
þu.-'s
?'

? lae, a

sunt

.

„',

]audsunus
g s"“
| - - zt-z. sms FÉ.

f-Elae, a sint

|=

Plusquamperfectum.
laud-

essem
ät-us,
a,
um gesses
esset
.
laudnt-z,
ue, a

;, 3 'lmon-

'esse»:

3 .g lec-

O
;;
= 6 !t-us
a. um esses
esset

Iesse»:

aŠ
t-us,
= ...
a a,
um -'esses
esset

o. ..;: aud- Iessem

it-us, esses

š o; (t,-am esset
;.
.

:. d
=

š.!

_ u'
.

.
: &:
o mun.
.
9, lec.
. . n%š:
aud—lessemus; ï
essemus?
esse-mus
f g'
lessemus
"=“ !t-z, -Iessetts
':: ; ' t-a, Iessetas 'a.: -v it-i, lessetis 33
essetis :.=—
essent
? ae, a essent
?' '! lae, (: essent
'? ae, a essent :"

Futurum II.
I

schází **)

schází **)

*) Hz 5. 360. **) v. 5. 360.

schází “)

schází **)
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Hl. XXI. Deponens.

('. lmperativus.

Il.

Ill.

IV.

uud-ire buď sly
.' món—ěre bud' na ' lěg-čre buď čten
šen
I pomínán
leg-žmí'ni buďte \ and-imbui l)ud'to
i mon-Emim" buďte
čtení
1 slyšení
\ napmm'náni
leg-ïtor
budiž
&mon-6201
budiž

LI.

S. land—črc
bud'
chválen
P. laud-ámím'bud'te chválení
II. S. laud—ätor budiž

chválen
laud—átor budiž
('llválen
P. land-amor bud'tež (at jsou)
clwúleni

napomínún
mon-ětor
budiž
napomínán
mon-entor bud'
tež (atjsou) na
pomínáni

čten
leg-žtor
budiž
čten
lag-unter bud'tež
(ať jsou) čtení

|_ and-itar
slyšen
! and-itar

':

budiž
budiž

slyšen

: (lud-iunior bud
Í
l

tež (aťjsou) sly
šení.

„ll. Iníinitivns.
(lud-iri

(_Praes. laud-än' chvá
'.Perf.

L/Fut.

měn-Eri napomí- ' lěg-i čten býti
len býti
min býti
laud—ätum,am, | "tön-ïtan.
am, lec-tam, am, um
esse přečten
nm essebýti
pn- [ menut
um esse
cbválen
býtinapo
býti

land-ätum iri mon-itum. iri že
že budu chvá— [
len (pochvě—1
len) a t. d.
I

\

lmdu napomí
min ïnapome
nut) & t. (1.

lec-tum iri

slyšel:

býti

and-itum,

am,

um esse usly
šen býti

and-itum in' že

že

budu čten (pře
čten) n t. d.
|

budu slyšen (u
slyšon) a. t. d.

l

Hlava XXI.
&. 114. Slovesa, lum/foö'mmi (vm-bn. dolunwutía V.š. |U2. l'ozn. 2).

podle vzorů příslušícícb sloves rodu trpného; avšak maji k tomu
pinum. l'amatujmež mimo to, že Partie. fed. pass. končící se ve. mle

Indica
l.

Praes. hortor povzbuzují, jukó lavdor
Impf. hortäbar povzbuzovul jsem
Fut. I. hortäbor budu povzbuzovací
povzbudím

Perf. hortätus sum povzbudil jsem
Plsqp. hortätus eram byl jsem po

vzbudil
Fm. ll. hortatus c-ro povzbudím

II.
vereor nstycluim se, jako moneor
verěbar ostýchal jsem se
verebor budu se ostýchati čili
ostycbnu se
veritus sum ostychl jsem se
veritus eram byl jsem se ostych!

veritus era ostyclmu se

Ill. XXI. Deponens.
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ZE. Participium.
I.

U'erf.

II.

laudát-us, a, um

III.

mann-us, a, um I lact-us, a,

IV.

um

audit us. a, um
uslyšen č. usly
šený
aud-iendus,
a,,
um slyšen býti
mající.

pochválen č. pochválený

napomenut čili
napomenutý

přečten č. přečtený

l*'ut. la-ul-andus,
a,
um chválen býti
mající

mon-endus,a.um
napomímín býti
mající

leg-endus, a, um
čten býti mající

Slova. ke cvičení.
vóco volám, jmenuji

debeo jsem dlu-

| lěm'o mil-uim

creo tvořím, volím
libero osvobozují

| žen, musím
hábeo mám

v-

Š- 133- &
Sledd-

finio končím
münio upevňují

:lěcóro
castigo krášlím
kúrám
hönöro ctím

( päreo
cham . poslou—
táoeo mlčím

dormio
custödio spím
střehu
vestio odívání

tábora pracuji
clämo křičím

terrea lekúm
väleo jsem zdrúv

mollia zjemňují
pünio trestům.

Deponens.
jsouce významem činná, tvarem

pak

trpná., (zasují se pravidelně

z rodu činného: [. Part. praes. &futuri. 2. Gcru-ndiu-m.3. Su
má vždy význam trpný.

tivus.
lll.

lV.

fungar zustuvam, jako legor
Iungěbar zastával jsem
fungar lnulu zastaivati čili zustanu

largior uštědřlúi, jako audiar
largiěhar uštědřovnljsem
largiar budu uštedřovnti č. uštěde

functus sum zastal jsem
functus eram byl jsem zastal

laryatus sum. uštědřil jsem
largitus eram byl jsem uštědřil

functus ero zustanu

largitus aro uštědřím.
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Hl. XXI. Deponens.

Coniunc
II.

I.

Praes.
Impf.
Fut.
Perf.
qup.

horter at povzbuzují
hortärer povzbuzoval bych
hortatürus sim že povzbudím
hortätus sim ut jsem povzbudil
hortat wsessembyl bych povzbudil

I

ř

i

i

verear at se. ostýchám
verčrer ostýchal bych se
veritürus sim že se ostychnu
veritus sim at jsem se ostychl
veritus essem byl bych se ostychl

Impera
hortčre povzbuzuj a t. d.

verěre ostýchej se a t. d.

Infini
Praes. hortäri povzbuzovati
Perf.

Fut.

verěn' ostýchati se
vernum esse ostychnouti se
hon—tatamesse povzbuditi
hortatürum esse že budu povzbu— veritürum ease že se budu ostýchati
zovati

Gerun
hortandi povzbuzování a t. d.

verendi ostýchání se a. t. d.

Parti- '
Praca. hortans povzbuzuje, povzbuzující
Perf. hortätus, a, um povzbudiv, -ší
F. ac. hortatürus, a, um povzbuzovati
hodlající
F. pas. hortandus, a, um povzbuzován
býti mající

verens ostýclmje se, ostýchající se
veritus, a, um ostychnuv, -ší se
veritürus, a, um ostýchnti se hodlající
verendus, a, u-mjehož dlužno se ostýchati

Supí
hortátum povzbuzovat
hortätu povzbuzovati

veruum ostýchat se
verim ostýchati se

Slova ke cvičení v 55. 143—146.
Poznala. l. Slovesa audeo osměhúi, odvažují se, jïdo, confido důvěřujj,
od perfekta tvarech depone-mia";Jmenuji se tedy semídcponcntia (5. 102. Pozn. 3).
ausus sum- osmělil jsem se

' fisus sum

)

_.

.

confi-"us sum Í daveid-1361"

l'urticipia perf. s!oves těchto mají tudyž význmu činný:
auSus osmělivší se
i fims ' důvěřovnvší
confulas
!
2. Naopak má. deponens revertor vracím se v pvrfekte formu nktivuou:

Hl. XXI. Deponens.
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tivus.
Ill.
fungar at zastávám
f mgčrer zastával bych
functürus rim že zastalm
functus sim ut jsem zastal
functus curem byl bych zastal

IV.

largiar ut uštědřuji
largirer nštědřoval bych
largitur-us sim že uštědřím
largitur sim ut jsem uštědřil
largitus essem byl bych uštědřil.

tivus.
iungere znstávej u t- d

largire uštědřuj & t. d

tivus.
fungi zasttivati
functum esse zustati
functa—crumesse že budu zastávati

largiri uštědřovnti
largitum esse uštědřiti
largilürum esse že budu uštědřovati.

«lium.
fungendi zastávání & t. ll.

largiendi uštědřovúní a t. d.

('ipium.
fungens zastüvaje, zastávající
functus, a, um zastav, zustain
funem,-ns, «, um zastávati hodlající

largiens nštědřuje, uštědřující
largitus, a, um uštědřiv, -ší
largitürus, a, um uštědřovati hodlající

l'unyendus, a, um zastávám býti mající

laryiendus, a, um uštědřováu býti mající.

functum zastávat.
fanctu- zastávati

largitum uštědřovat
largita uštědřovati.

dijfido ncdůvěřnjí, gaudeo radují ae, söleo mám ve zvyku jsou v perfeth
dijjïsus Sum nndůvěřil jsem

gavisus sum zradoml jsem se
dijïsus nedůvěřovuvší
gavisus radovuvěí se

[ solitus sum uvykl jsem.

solitus uvykší.

reverti vrátil jsem se. Avšak partic. reversus vrátivší M'.

u vedených

SU

Hl. XXII. l'římétky ke. konjugacím.

Hlava XXII. Přimětky.
|. Ke koniugacím vůbec.

115. l. \' perfektoch končících se v ru,-i, m-i, n-i a v odvo
zených od nich tvarech c (casto sc vypouští. a to:
a) při ari v [. kon_iugztci, kdykoli julo zu s_vllahou n' (w) sou
hlásku r neh s; potí—u-i noh n-r splývá v &:

laudavisti-lumhish'
lumlňt'mhs—Ínudu'shs

l
|

ÍmuÍi!rčrnnf—Ínmim—m:!

lu mhu'ěrmu—Íucalm-am
lumlarmsmu-lamlássem
lnmim—česalamim-mr a (. (I.

b) pi'i reri ve II. :! [[[. konjuguci,

rovné-72jde-li

zu s_vllahou u“

tu') souhlásku r uch s: Pak SPlýVá-M' "Ph M v a:
m-n predu. perf. näu'

|

umístí—"wii
ncrčrnnt-učrani a t. tl.

quim-tm mlpoöivziln. pOl'f. quievi

quia-isth-qm'řsfís
qm'a-Frunt-quičrunt a t. (l.

Poznani. Podobné nakládá se s 60:7v non? poznal jsem, znám u sv slože
nými s mövi (mö'veo pohybuji):_uóvisti-nóstí. nóvěrunt-nórmit. növissem-nössem,
.;":uu-

....

_

ln a t,. d.

«') při ici ve l\'. konjuguci tolikéž. kdyz následující syllaba po
číná se od souhlásek r neh s. \' té příčině stahuje so i-í v ï, í-p
však ostává ncstuženo:
tim/icc'sh'wmlisií
ctuclic'íssrmmwlissmn

muh'röram«ludi:-ram
umiit'ěríut-nvalin-inf atd.

2. Třetí osohu mnohoůtu perf. :u-t. končící sc v arma! má ve
všech čtyřech koniugacích ch'uhotvur v Grr: [maltu-PW. "umum-a', lrgäre,
«utilium-", zvlášť u historikův.

3. Místo koncovky ris ve 2. osobě rodu trpného užívá se často m:

lamimis-lamlïü-r

lmalábčris-lumlabčr:

landabúris—hůdábm'u

laoulm-čm's-luadm-EW.

Poznani. V indik. praes. prvm a druhé konjugace stavu se to málokdy,
v indik. praes. třetí a čtvrté konjugace nikdy.

&. Místo koncovky mdus v partic. fut. pass. užívá se v některých
případech tvaru V catulus, na př. rčpčtwndus, cápíwmlus, pótímulus od
--.--., capE-rcchytali.
„---.. lunth mnom'mvnti.
_-_ ---.,
sloves 9'4P4'tčr4'zpet. zonu.

Hl. XXII. Přimětky ke konjugacim.
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Tato participia fut..activi nejsou tvořena dle supina skutečného,
nýbrž dle předpokládaného: ') iuvaturus, 2) praestaturus, 3) secatw-us,
") sonaturus, 5) abnuíturus, 6) arguiturus, ") luíturus, a) paritur-us,
") ruituras, '") frm'im'us, ") moriturus, 12)nasciturus, 13) oritur-us.
II. Ke třetí koniugaci.

116. 1.
drží ive tvarech
i ani syllaba. ör,
Sem náležejí tato

Slovesa III. konjugace končící se v 1. osobě v io
od přít.. času vytvořených, nenásleduje-li ani jiné
pozbývají však i před jiným i a před syllabou er.
slovesa:

cčpío, cňpío, iácío,

Tři deponentia v ior:

födïo, fůgío, fa'cío,

grádior, móríor, pätior.

pdf-io, q-äpio, quätio,
säpi'o, (späcio), (läcz'o).

Vzorem budiž cápio beru, chytám, inf. capěre, perf. cEpi, sup.
captum..

Activum.

Praes. Ind. miri-o, cap-ïs, cap-ít, capimus, cap-itis, cap-alunt.
——Coni. cap-Lam,

cap-í-iis,

cap-i—at, "cap-i-ämus,

crzp-í-atís,

cap-bant.
lmpf. Ind.

cap-i-men, cap-í—Bbas,cap-í-Ebat, cap-i—nbamus,cap-i
ebňtís, cup-í-čbant.
-— Coni. cap-ärmn, cnp—öms, cap-Erit, cap-PrEnms, cap-nrětis,

cap-ěrmt.
Fut.

[lul.

Imper.

I.

—— II.

(ierund.

cap-Lam, cupi-Es, cap-i-et, cap-i-Enms, cap-i-Etis,
cup-i-mt.
cap-e, cap-ïta.
cup-ita,

cap—íta, «(np-iwta, cap-i-unto.

mp-i-mdi, capi-endo, (ad) cap-i-endum, capi-endo.

Part. praes. cup-i-c-ns.

Passivum.
l'raes. Ind. oupi-or, cap-črís, cap-itur,
cup-Í-nntur.
') iůvo
“) abnuo

1:20, 1. ') praesto

$. 133, 18. 6) arguo

š. 133, 14. '")fruor-ä.

cap-"imm; cap-žmřní,

g. 121, 2. ") sěco 5. 119, 8. ") 361105. 119, 4.

„$. 133, 2. ') luo „S.1321, 6. l") pňrio

g. 134, 6. ') ruo

145, 1. ") mörior 5. 145, 6. ") nascor š. 145, 20. ") örior

\. 146, 11.
Pro/. Joa. Kořínek: Lat. mluvnice. B. Vyd.

6

82

Hl. XXII. I'římétky ke kmúugacím.

Praes. Coni. cap-Lar, capi-aris,
[mpf.

[ud.

cap-Lamr.

cap-í—dmur, cap-í—dmíní,

cap-i—antur.
cap—í—ěbar,cap-i-ubä-ris, cap-í-ebqtur,

cap-alebantur, cap-i

ebämïni, cap-i-ebantur.
-— Coni. cap-črvr, cap-miris, cap-ev-Zštur,caPerěmur, cap-erčmíní,
cap-ěrentur.
Fut.

Ind.

cap-Lar,

cap—í—Erís,cnp-i—Etur, rap-113mm;

cap-i-Emíní,

cap-í-entm'.
[. cap-črc, cap-indui.

Imper.
—
II. cap-Hor, cap-ïtan capi-untur.
Part. fut. cap-Laudas, a., um.
Rovněž: móriur, mora-is, moritur, Marianna-, moríěbar, moriar,
nw-rz'ärcls,moriaris,

onu-rěrc, moriuntur, moriens, moriendum.

L2_. Imperativy sloves dicěre říci, důcěrc vésti, fácěre činiti a ne

pravidelného ferre nésti znějí: dic, dúc, fác, fér; plur. dicite, dücït'e,
fäcïte, ferte. Podobně sloučeniny: Šiga, (má:)-od educěrp vyvésti, (fiere-e
vynésti. Složeniny slovesa facere mají pravidelný imperativ: conficěrp
zhotoviti, confíce, calfácčre ohřátí, calfá'ce.
3. Perfektum končí se v i, jde-li před 0 ve přít. čase u nebo
o:: äcuo ostřím acui, solvo rozvazuji solvi. Pakli je ve přít. čase před
a jiná souhláska, perfektum končí se pravidelně v si. při čemž pa
matujme:
_
a) gs, cs, las mění se v .c: rěgu řídíln ruri m. reg—sí,daco vedu
«luxi m. duc-si, tráho vleku tram" m. trnk-si.

b) bs mění se v ps: scribo píši scripsi lll. scríb-si, nübo zaha
luji. vdávám se nulla; m. nub-si.
c) d a t před :; vypouští se: Claudu zavírám clausi m. claud-sí,
mitto posýlám mi.-y' m. mít-si.
Pozuam. Perfektum mívá někdy i, ačkoli před 0 ve přít. čase jde sou
hláska: lěgo, lěgi. Vznikající tu proměny ve kmeni v. 5. 118, 2.


4. Při supinu na mm 1mmatujme2:
a) Jde—li před 0 ve přít. čase 14 nebo
V ütum: dano rwv—(tum;solvo solümm.

v, supinum

končí se

b) gt, ht mení se v ct: rčgo rectum m. reg-tmn; träho tractum
m. trnk-tum.
c) bt Inf-Ill se v pt : scrsz scriptum m. surib-hom; nübn nuptum
tu. nub-tmn.
d) Jde-li pred 0 ve přít. čase 'l a t, souhlásky tyto se vypou
štějí a supinum končí se v sum: clamlu__clausmn; vn.-rtaobracím wrsum.

I

[II. XXIII. Coniugatio periphrastiva.
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Hl. XXIII. Coniugatio periphrastica.
%. 117. Upísnon konjugaci (coni. periphrastïva) nazývá se kon
.iugace spůsobeuá skládáním tak zvaného participia futuri activi a.
participia futuri passivi se slovesem rss".
[. Lawlatumæ je ten, kdo c-lnra'liti má nebo hud/a'. nebo chce
nebo v úmyslu má nebo s. chystá, a protož: laudaturus sum mám
nebo hodlám nebo chci nebo mám v úmyslu neho chystám se chváliti
(srov. Š. 444).
2. Luudmulus je ten. jenž clwdlr'u býti má nebo musí, kterehoz
vhva'liti jesf, kteréhož chwïliti dlužno, chváliti třeba, chválili sluší,
vlwa'lítí nezbytne) _jvsf, ten, jenž chvály _jesf hoden. Protož: laudandus
sum mám nebo musím býti clwalen; liber mihi legvmlzw nst jest mi
čísti knihu, jesf- mi dlužno (třeba) čísti knihu a t. (l. (srov. 5. 446).
I. Složíme-li participium. futuri activi se slovesem Psa-(»,vznikají
tyto tvary:

Indicativus.
l'raes.

la-mlaturus sum

Impf.
Fut. I.
Perf.
Plusqp.
Fut. II.

laudat-mm
hodlal jsembudu
chváliti
laudaturus eram
pro
hodlati chváliti
laudaturus fui
odhodlal jsem se chváliti
laudata-row fum-am
Í byl jsem se odhodlal chváliti
(laudaturus fum-u)
| mlhodlám se chváliti.

|

hodlám chváliti

Coniunctivus.
Praes.
llllpf.
Perf.
PIuqu.

lamlatm-us sim
laudaturus essem
laudata-masfw'rim
laudaturus fuissmn

ať hodlám chváliti
hodlal bych chváliti
at jsem se odhodlal chváliti
byl bych se odhodlal chváliti.

Infinitivus.
l'raes.
['e-rf.

lamlaturmn, mu, um esse"
laudaturum, am, umfuissr

llmllalti chváliti
odhodlali SP Chváliti.

Pozuam. Laudaturus sim (moniturus sam a. I:. d.) užívu se též za konj.
futuri, laudatarum esse ("ueniturum esse o.I;.d.) za info:-Hiv futuri (viz obrazec
časovucí).
(S*
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III. XXIV. Odchylka. sloves v porfektě a supině.

Il. Složíme-li participium futuri passivi se slovesem esse, vzni
kají tyto tvary:

Imlivutivus.
l'raes.
Impf.
Fut. I.
Perf.
Plusqp.
Fut. II.

laudandus
laudandus
laudandus
laudandus
laudamlus
laudandus

sum
«ram
ero
fui
fum-(rm
fuero

mám býti chválen
měl jsem býti chválen
budu míti chválen býti
měl jsem býti pochválen
byl jsem měl býti pochválen
budu miti pochválen býti.

Coniunctivus.
Prales.
Ilnpf.
Perf.
Plusqp.

laudandus
laudandus
laudandus
lamlamlas

sim
csscm
fuerim
fuissem

ať mám býti chválen
„měl bych býti chválen

at' jsem měl býti pochválen
byl bych mel býti pochválen.

Inlinitivus.
Praes.
Perf.

lawlanvlmn, (uu, um esse
laudandum, am, umfuissc

míti chválen býti
míti pochválen býti.

l'ozuam. (.“-oniugntioperiphr. s partic. fut. pass. může ve všech osobách
tvořiti se vlastně jen od sloves přechodných. Slovesa nepřechodná vytvořují kon
jugnci tuto jen ve 3. osobě jed-nočtu rodu středního: ludendum est uni se hráti,
jest hráti, třeba č.dlužno hráti, sluší hráti ».t. d.; ludendum erat, ludendo:mfuit a t. d.

Hlava XXIV. Odchylka sloves v perfektě & supiné.
„$. 118. l. Mnohá slovesu odchylují se ve tvoření perfekta a
supina od ohyúejných pravidel. Tato odchylka záleží u veliké části
v tom, že bud' perfektum buď sup'hunn aneb obě berou se z konju
pracejiné: crěpo chřestlm crc/mm dle I., avšak ere-pai, crcpitmn. dle H.
2. Končí-li se mrfektum III. konjugace při lil-odcházející sou
hi'tsce ív'i (lu. sæ), tu kmenová syllaba obyčej změnu hůře, a to:
*
n') samohlziska. kmenová dlouží se: těm ,u legi. födio k0pu
fodi, ägo pohánim egi,.
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Ill. XXV. Odclnylnň v perf. & sup. slovæsu prvé konjugace.

b) kmenová syllaba zdvojuje se (reduplicatio) t. j. naslovná sou
hláska sp'ojená se kmenovou samohláskou anebo spojena s 0 se před
ráží (spojená s e, když kmenová samohláska se měnil: [mw—0žádám
pó-posc-í, cäd-o padám cě-cíd-í. l'řellrážka ta vždy jest" krátká.
Pozumn. Ve složení Vypouští se obyčejně zdvojení: dě—cid-iSpadl jsem;
zůstává. však ve složeninúch a gulam.
359.»
stojím, disco učím se, posco žádám,
Mtéž
s tu:-wg.běžím: circum-do obháním circum-dědi, cirmlvn-stoobklopují
circum-steti, ě-d-isco učím se e-dždici. ea:-posco vyžadují eæ-pöposci; (iE-curro sbí
haim fle-cůcurri. ale též (le-curn".

Hlava XXV. Odchylná v perfektě & supině slovesa

prvé konjugace.
I. Perfectum ni, supinum itum.
119. 1. C'rěpo, crepare, crepuí, crepitum chi-osum, vrzám.
discrěpo nesouhlasím různím se; incrěpo laji.

'

cňbo, ruinu-0, rubní, cubítum ležím.

n'.

accúbo leZim při něčem; eæcübo jsem na stráži; incůbo ležím na něčem.

dómu, tlmndrc, donutí, domitum krotlm.
Edömo, perdömo krotim na. dobro.

4.

'

|sóno, soum-e, samci, mnřtmn zvuůím (avšak sunutm-us
00708

na souhlasím; (rěsóno opět a opět Zaznívúm resonävi).

115, 5).

tóno, tonare, humi beze sup. lui-imam.

Ut

attöno, attonäre, attomci. attonitum ohromuji, omračuji.

?. včto, vetare, vemi, er:-titum zapovídam.

ll. Perfectum ui. supinum tmn.
. _fržco,frícúre, fricm', frictum, i fricatum tru.
infrïco natírúm; perfržco proth-tim.

sěco, secare, seu-wi,suctum řezám (avšak secuturus

H:"), 5).

descco .odl'ezuji; insčco nařeznúi.
O

9. ' enčco, enecál'v, rnvcuí, enecta)". usmrcuji, mnořuji.
co vraždím má. vždy pecávi. necat-um, někdy též ěnčco.
IU.

mica. micare, mícuí beze sup. tctehm se, míham se.
?mïco. emicäre, emit,-ui, emit,-atum vymiblúi ae.

(tunica. dimicare, dimicävi, dimicat-um potykám se.
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Hl. XXV. Odchylná v perf. & sup. slovesa prvé konj.

lll. Perfectum
ll.

ävi 11ni, supinum ':itum a itum.

(plin-), plic-mw,plic-rivi. ph'vítfum.&plicní, plicïtum zahýhínu. svíilm).
applica připojuji obyč. applicätri, applicátúm; expllco mzvinuji, vysvětlují
obyč. expliräri, explicatum;

complžco svijím; impl'z'co zavíjím, zaumtávám whyč. implir'ítnm.
Odvozeuú odn jmen na pica: se končících maji jc-n ("u-i (itum: dupliw
zdvojuji (dupla-), multiplica misolnim(naæcltiplerc).supplirn sumini- ln nsim (supplex).

Perfecta

tvoi-ená (Uouit-nim kmenové hlásky.
supinum tum.

&. 120. I.. lávu, inom-e, im,-i, iütum podporuji,

íuvahu-us

mnm'tlnim (avšak

III)-, 5).

adiůvo. adi-wäre, aditiv-i, adiütmn podporuji (adiuturus).

2. lávu '), lrwäre, lïwz', lavätum, lauti:/m.,M
lavaturmf).

myji (avšak jen

Složeniny mají luo š. 133, 6.

Perfecta

vzniklá zdvojenim č..reduplikací. supinum tum.

121. l. do 2), :lärr. dědí, dátum dávám.
circumda obháním
scitist zaručuji se
pessume hubim
věnum do prodávám.
"statní složeniny vesmes dvouslahičné jdou dle lll. konjugace a mají did-i
duum; srov. š. 135, 15.

[Nam: m. l'ozm'ujme ?..nitkeá v circum dabam. circumdäbo. c-ircmndúrcmn t. d.

2. sto, sim-(', stř'h', slaha". stojím.
Ze.složenin maji trojslahiéne v perf. steti, dvojslnhične smí; alpina nvmajl
složeniny, vyjmout-.praesto; naskytá se však při mnohých participium fut. alt :

constáturus. imtaturus, obstat-ams, praestaturus S'. 116, 5.
antesto, antestäre, antestéti [»i-edam;
circum.-ito, circumstäre, circumstat" stojím okolo něčeho.

Praesto, praestare. praestiti, praestitum vynikám, konúm.
(fausto, constärc, comati skládám se z ("-oho.Rovněž:
mm stojim na něčem. dotírám
uiuito stojím proti, překážím
prr.-ito trvám na čem

resto pozůstávúm. Srov. sisto „$.135, :H.
disto jsem vzdálen bez perf. ibeze sup.

_. ') Zastaralé anebo básnické jsou tvary praesentis dla :i. konjugncn; na pi'.

u æratia: lávčre:

läväre, lävis : lavas, Závit: lávat lävïmus : lävä

mm- a p. ') dí (Iulia iii.-dent Cic.

Hl. XXVI. Odchylná v perf. a sup. slovesa druhé konj.
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Poznani. Participium perf. pass s významem činným.maji jinak pravidelná
slovesa:
iúro přísahám, iuratus pi'isahnvší.
cano stomií, renätus stolomvší,
póto piji, sup. obyč. pötum. pötm napivši Se; avšak itrpné: sanguis potus
vypití krev.

Hlava XXVI. Odchylná v perfektě a supině slovesa
druhé konjugace.
122. Ke cvičení stůjtež zde i pravidelná

slovesa této kon—

.illgace ve přít. čase:
rälco jsem teplý (calitm—us)
_mónen povzbuzují, napomínám
cärco jsem bez Čeho (em-iturus)
; 'nöceo škodím
:lěbeo jsem povinen, musim
přímoposlouchám (Puritw'us). Slož.
llöleo cítím bolest" (doliturus)
appareo jevlm se
häbeo mám. Slož. ndhž'bwoatd.
pläcl'o ") líbím se. Slož. displiceo
;äceo ležím. Slož. («lina-o přiléhám
nelíbím se
liceo jsem na prodej
Prrmbm pmlávám, poskytuji
nuïrm v_vdělávám. zasluhují; V. ' ferreo (lěshn
144, :?.
välm jsem zdráv, mohu (valím-ms).

.Vl'prnvitlvhui jsou tato :

I. Perfectum ěvi. supinum ětum.
123. LDäleo,

dela—r,(laičtí, dvlčtum ničím, vymazuji.

2. _,ÍPO,jlěw, flavi, fletum pláči (lb;/ím oplakávám).
». neu, 'nF-rv, něví, nčtum předu.

4. (plm, [ih-tre,plu-o'. Plčtum plním, toliko ve složených):
compleo. complčre, complěvi, complětnm naplňují. Rovněž:
impleo ,
eæpleo vyplňtúi
naplňují
repleo !
suppleo doplňuji.

K těmto druží se, avšak so supinem v imm:
:"). äbölw, abolčrv, abulěvi, abulřmm ničím, ruším, mlzastar._gl_e_q_im_tu.
Ostatní složeniny vytvořují _aev ecco; viz

141, 35.

H.Perfectum ui, supinum tum.
tä. 124.

1. Döceo, doca-0, docui, doctum. vyučuji.

dčdóceo odučnji; ědóceo důkladné vyučuji.

') placitus (: qui placuit) příjemný,milý: lacus amböbus placiti;
dii plaeitum.

sic

Hl. XXVI. Odchylnú v perf. a sup. slovesa druhé konj.

misceo, miscere, miscui, "intu": i mistum m[slm.
admisceo přiměšnji; permisceo proměáuji.

tčnuo, tem?re, tenui, tantu-m držím.
abstineo, abstiněre, abstinui, abstentnm zdržují se. Rovněž:

attinet týká se, beze sup.
con-tinca zdržují
obtineo obdržuji

pertineo dosahuji kmn, beze sup.
retineo zadržují
sustineo udržují.

4. sorbeo, sorba-e, sorbui beze sup. srkám.
5. torreo, tom-Era, tom-ui, togyuu. vysouším.

III. Perfectum ui, supinum sum.

125. mseo,

ce-nsEre,censui, censum odhaduji.

'.

»—

"censeo přehlížím má. v sup. buď recensum neb recensitum.
succenseo nevrazun.

IV. Perfectum ui beze supina.
š. 126. 1. arceo, arcEre, arcui zbraüuji.
coěrceo, coěrcěre, coěrcui, coärcttwm krotím.
eæerceo, eæercöre, exercui, exercitum cvičím. Partie. exercitus :
„cvičen“ jmenuje se exercztätus.

M

ty'rän;

2. ara-eojsem suchý
15. páteo šířím se, jsem do kořán
3. candeo řeřavím, thu
_ 16. w'ch jsem stuhlý, skřehlý
4. ěgeo jsem potřeben; indigeo 17. růbco červeném se
potřebuji
18. silno mlčím
5. Emžnvostrmlm, vynikám
19. sur-deo jsem špiuav
ü. jtö'reo kvetu
21). splendeo třpythu se
7. hora-eo trnu, žasnu; ablwrrm
21. střulvo přičiňuji se

hrozlm se
&. la'ngw'o jsem mdlý
9. lätm skrývám se

22. stüpw žasnu, jsem zmámen
23. tónu; mlčím (tacitus adj.)
24. třmen bojím se

lO. liquet), líc-ui (li ui ) teku

25. to:-1m; kopl—ním

11. máde Jsem promoklý

26. tňmco boptím, puchnu

12. m'teo lesknu se
13._ öleo páchnu, čpím; redöleo

27. vi!/W)jsem zdráv
23. vïreo zelenám se.

H. pntleu jsem hled

Hl. XXVI. Odchylnú v perf. &.sup. slovesa druhé konj.
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V. Perfectum si, supinum tum (xi-ctum).
127. l. Indulget), imlulgäre, z'mlcdsi,indultum shovívám.
... torqueo, to;-quære, tarsi, torium. kroutím, lmótu.
contorqueo skrucqji; extorqueo vykrucuji.

mullum,/au črc, punici, auctwthleQjL'LUjL—lyuqum.
4. lügun, fuge:-e, (mci, luctum truchlim.

'»eze supina:
5. ( tyro, «lg/örk, alsí zábnu.

n. juli/eo, fulgěre, falsi blyštím se.
Í. fri-qm),frígčre, fricci mrznu. jsem studený.
8. lüceu, lucere, lure" svlthn.
ělůceo vysvítám.

'.). tu)-gea, turga-e,

tu)-se' hubí—Im.

10. urge:). urge—are,
ursi těsním, naléhám (též mylo/m).

VI. Perfectum si, supinum sum.
š. 128. L Ar co, ardere, ursi, er:-sum lloi'im.

2. Ill/(arco,ham-Era,haesi, Wvüznu,
3.

vězím.

m )eo, iubare, in.-«si, iussum. káži.

4. máneo, mani-re, mum-i, numsmn zůstávaml.
perma'neo dodržuji; rěmýneo pozůstávám.
Í). mulceo, mulcari), :::-celsi, mulsum hladin).

'). malym, 'nmlgě'rc, mulsi, mulsum dojím.
rideo, rídčrv, risi, risum. směji se.
arrídeo usmívám semlč'rídeu, .in-idea vysmívám ať; subrideo posmiwim se.

a". suadeo, mulda-r, suasi, suäsnm nulim.
dissuádeo zmzuji; Bersuádeo přemlouvám, přesvědčtúi.

!). trřgcn, h'rgEre, tvrsí, tersu-m utíl'úm. (Srov.

137. 40).

abstergeo minim; dětergeo stírúm.

\'II. Perfectum i, supinum sum.
129. l. l'ramleo, prandei-e,prandi, pratum" snídám.
Partie. per. pass. mti též význam činný: pransus
cenat-145 5: 121: !'oz-namJl

PA,

.

nasnídnvší 50. Srov.

Hl. XXVI. odchylná v perf. a sup. slovesa druhé konj.

sědw, sedare, sedi, sessum. sedím.
assideo, assidčrc, asačdi, assessum sedím při někom (při něčem). '
obsídeo obléhám
possideo jsem v držení (čeho)
circumsčdco obléhám
sapa-sedeo nechávám (čehoň.

3. vídeo, videro, vidí, visum. Vidím.
invideo Závidím; provideo opatřují; praevideo přodzírúm.

4.\ strídeo, strídčrc, stridi beze sup. šustím, šumím (srov. Š'. 135, 23).

Se zdvojonim v perfektě:
mord/:o, mordčrc, mňnwrrli, morsum kousám.
pendeo, pendet-e, pěpendí (pensum) visim.
děpendco visim dolü; impendeo visim přes co, nastúvúm nemají ni perf. m'
sup., rov. pröpmdeo mám převahu; avšak propensus alli. náchylný.

7. spondeo, sponda-e, spöpond-i, sponsum zaslibuji.
respondeo, respondčre. respondi, responsum odpovídám.

8. tondeo, tanda-e, tötondc', tonsum. stříhúm.

'

dětondeo, detondčre. detondi, detonsum ostříhají.

VIII.Perfectum i, supinum tum.
130.
obezřelý).

[. Uävm, crt-věra, (täv-z',cautum střehu se (cautus adj.
,

2. fávvo, fat,-EN,fävi, fautum, přeji.

füvm, foväre, fövi, fotum. zahřlvám.
4. mövco, mově'rn, móví, mötum pohybuji.
admoveo přistrkuji; commóveo, pec-moveo pohybuji, dojimám.

5.

vömm, vovčre, vovi, vömm, zaslibuji.
děvóveo posvěcuji.

Bez e s upina:

.m

6. päveo, pauco-e,paví strachuji se.
7. fur-vea, fcrvčre l),- Prví i fao-bad vm.
8. coni-vea, conivere, coniví 1 canini přimhuřuji Oči.
') fervčrc Vcrg.

Hl. XXVII. Odchylmi v perf. &.sup. slovesa třetí konj.

DC.Bez perfekta
€. 131. l. Aveo dychtlm (avidus)
2. calleo umím, nám se v něčem
(callidus chytrý)
3. calveo mám pleš l_calvus)
4. cuneo jsem šedivý (canus)
ö. jiaveo jsem žlutý (flawus)
6. hčbeo jsem tupý (hebes)
7. hümeo jsem vlhký

b'.
9.
ll).
11.
12.
13.
14.
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& supina.
lï-veojsem zsinalý
[munium, strmhn, nastávam
mup-rm truchlím
pnllm jsem s to, jsem mocen
rěnulmtřpytím se, usmívám se
m-a'tco pramenlm se
squiilw) jsem äpinzw.

X. Po různu pamatujmež:
%. 132.

1. Uíco, cííe'ru (zřídka kdy vín, cii-(' dle IV.), civí, citam

pobállz'un, povzbuzují.
Složená význam „volati“ do sebe nmjici jdou podle konjugace čtvrté, totiž:
.lccio, accire přivolati, part. perf. accitus.
concio, concïfe svolati, part-. perf. concitus
us vzmäon, pohnut).
eæcio, cadre vyvolati (mt př. z domu), part. perf. excitus (cæcum vyburcovän,

N- 

polekán).

t)

Tři semideponentizt:

_“

'

' "? nur-š:?

gmuim, mulm, sölco v. €. 114.

(ausim: mulmm).

l'ozn. 1.

'

Hlava XXVII. Odchylna v perfekté & supiné slovesa
třetí konjugace.
Verba této konjugace, i pravidelná v to počítajíco, dělíme dle
hlásek, které před příponou o ve přít. čase stojí, v několik tříd.

[. Verba v uo & vo.
Pravidelně

v perf. ui (vi), v sup. Tutum (S'. 116, 3; 4, a).

€. 133. l. Acuo, a'močre,acui, acutum ostřím; dcütus adj. ostrý.
arguo, (u'guäre, argui, argutum obviňují (avšak m-gm'tu-rus 115,
5; argutus adj. dovtipný). Partie. perf. pass. hradí se slovem
convictus 137. 36.
coarguo obviňují; redarguo vyvracuji — obe hezu sup.

ímbuo, imbučre, imbui, imbutum sumam., nepouštím.
índuo, induäre, indui, indutum Ohlékám.
sale—sn

eum, estuare, w.rm', r.,-ntum svlékám.

Hl. XXVII. Odchylně. v perf. u sup. slovesa třetí konj. _

hw, [mire, lui, lütu-mmyji (SI'OV.120, 2; avšak Zaurus
abluo omývám
díluo rozmývúm, rozpouštím

II:-), 5).

čluo vymývám

polluo poškvrňuji.

Znamená-li luo splácím pokutou, md v perf. lui, v sup..luïtum.

minm),mínučre,minui, minühunzmenšují.—w"
?'

spuu, spučre, simi (spühun) pliji.
stätuo, statučre, statui, statutum stanovila.

constituo, constituěre, constitui, constitütum ustanovuji. Rovněž:
instituo zařizují; destituo ostnvuji; restituo zase zařizují.
lu. suo, snž-re, sul, sütwm Šiji.
l l. tribun, tribuěre, tribuí, tribümm prokazu'i, přičítám.
contfžbuo přiSpívám; distributo rozdělují.
12. solvo, xolrěre, solo-í, solidum rozvazu'i.
absolvo osvobozuji; dissolvo rozpojuji.

volvo volvě-rv, volvi, vul-ütto", válím.

convolvosvíjím;involvozavijim.

:"?!

14.

rugítíšíwslz, rm. (ratum zřídka kdy; avsak „atm-“;

115. 5)

(Ii,-uo, diručfre. (lir-ui, dio-atum bořím. '

corruo svaluji se a ira-uo vřiuúi se, hrnu se — beze sup.

Beze supina:
l:").

magi-tw, conor/tuiim, congrui setkávám se, shodují se.

16. in!/rud, ingručrc, [n!/rad vřicuji se, hrnu se.
17. vně-hw, "(rieuli-«', motm. bojím se.
18. umo kynu někomu).

adnuo, adnuere, adnni pokynuji. Rovněž:
abnuo zamítům (avšak abnuiturus 5. 115, 5).
19. plan, plněny Elm: a [),-üb"!obyč. paci (impers.) prší.
20. sternuo, sim-moira, stet-mci kýcllám.

Nepravidelné

perf. v xi.

".'l. Mom,jiné)-e, fluxi, fiam,-mnteku; jhums :ulj. nestálý,

pomljející l).

conflato, confluere, conjhun' beze sup. Splývúm.
.)
.)
_I-lo

strom, struěre, ut:-uni, strue-hun skliitlálll, stavím.
constrato sestuvml; desto-uo bourmn; em.—firm)
zdeluvaun ; mstruo suum, unvodím.

23. vivo, riviéra, cini, w'nt'tm 2iii
l) animi actäce jímá, glön'a jluma.
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11. Verba v io.

Nepravidelně

dle „$.118, 2.

š. 134. 1. Cápin, capňrr, cěpí, «zn/mun beru, chytám.
accipio, accipere, accěpz', acceptum
(tempio klamu
incipio ') počínání
excipio vynimüm

2

dostávám.
praecipio pi'cdjilm'im, předpisuji, káží
percipio vnímám
suscipio beru na se.

fácíou), facörc, feci, factum činím (pass. jio
_fňlf

155).

O imper.

HÚ, 2.

Tak cäldfäcio calefäcöre, caleföci, calefactum rozehřívaim;pass. calcflo, calc
fiěri, calefactus sum. Rovněž:
árěfácio vysouším
láběfácio viklám
pätefäcio otvírám
sät-isfäcio zadosti činím, vyhovuji.
složeniny s předsuvkou rě a. s předložkmni maji v aktive: ficio, -ficčrc,
-fěci, -fectum,- v passive: -ficior, -fici, -fectus sum ').
a_[i-Icío,ajicěre, ajfäci, aj'ectum apüsobuji; pass. aýžcior, ajici, aj'ectus sum
Rovněž:
conficio dokonávám
interficio usmrcuji
dějicio odpadávání
práficio prospívám
cilicio spüsobuji
räficio zase zřizují.
e'a'cio, iacärc, íčc'í, iactu-m líúzím.
abicio, abicere, ubiäci, abiectum odlíazuji. Rovněž:
adicio přilmzuji, připojuji
saucio podbazuüi, podrobují
deicio shazuji
träicio přehazuji, přepravují.
próicio ') zalmzuji

4.1 [fictio,foděre, fodi, fossam kopu.\

'

confódia shodávúm; c(l'öd-iovykopávání.

o. _fňyin, fuge:-", _fůgí, fugltum utíkám.
aufúyío
_.
c(i'ügio ) "mmm
ti

"'"-'"

conjïïgio mám útočiště, utíkám se
pröfügio prchání.

luh-io, [nu-Ero,líčllčrí, partum rodlm (avšak [nu-iturus g. 115, 5).

Jiné nepravidelnosti:
:! (lácío, lacčrr, la.w', lac-tmn laikům, zastaralé).
allicio, allicere, alleæi, allectum laikům. Rovněž:
illicio loudim, vnadilllg'pcllicio mámím. Avšak
čižcio, elíce're, clicui, eliciunt: vyluzuji.
') m..peu-j,inc-ipi a iniinit. obyč. coepi sintinit. :) cli faxint m. fecerint Cic.;
faxo
m;??ceti.-.u..lf.ivia
vždy, projevuje-li.
se. přání, aby lšh'lížoíín'al
nějakéo poči
"",-'f—
. ..
.
.
v . v

nam: Vos, quod farnes, deos velim fortunare. *) Zustaralé o. z cast: líasnlcké
jsou tvary: corqfičri m. confici ; läc mihi non defit m. me mon do:/ici! nedostává.
se mi mléka;
it m. inci- it roz. loqui u pod. ') Ve mluvě obřadní říkalo se
téměř jen;

0-11“ "Officio (_porrčci, po:—(cchun) m. proici-o vnitřnosti v obět před—
kládám č. občaíjíý
.
'
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\8.

(spčcío, specäre, spací, apertum zjram, neužívané).
adspicio, adspice", adspeæi, adspectum pohlížím.
conspicio patřím, hledím
perspicio prohlídúm
inspício dívám se
prospicio přizírúm.
despicio pohrdám

9

räpio, rapěrw, rrqnu', raptum uchvacuji.
arripio, arripěre, arripui, aff-aptum popadám.
nbripio odtrhuji
diripio rozchvncuji, plením
corripio papadám
Eripio vytrhuji.

[O.

cüpln, cupärc, cupïvi, cupitum žáflostiv jsem.

11. sčpín, sapčre, saying-bem sup. chutnám. + i£
12.
nätio, qomlärlr hez perf., amissum. lomcuji.
co muža,vytřúsám;
concutere,percůtio
concussi,
concussam otfüsüxm!
eæcütio
probodávúm.

III. Verba V do & to.
Pravidelně

v perf. si, v snp. sum (š. 116, 3, c; 41 d).

š. 135.\L Clauda, clnuděrv, clausi, clausum. zavírám.
conclüdo, concludere. conclüsi. conclüsum uzavírám.
inclüdo zamykám; reclüdo odmykám.

livido, :lívúlěre, divisi, divisum děllm.

h'
w

n.

. Magda,
co ido, laedere,
collíděre, lavs-i,
collisi, laesum
collisumubližují.
srůžím.
allido zavaďnji oč; ělfdo vyrážím.
:'—

:.

* o, luděrc, lüsi, lusum hraji. Lu

L'

u

all-üdo žertuji při něčem; dando, illüdo, Elüdo tropím si posměch.
.—

v

.

dando, plaudčre, plan.—:i,
plausum tleskám.

.

applaudo, applauděre, applausi, applausum přitleskúvúm.
eæplödo, eæplödere, eæplösi, explosum vydupávám.

rádo, raděre, rasc', rasum škrabu.
rödo, rorlörc, räsz', rösum hlodáln.
90 trüdo, trútlěre, tmïsi, trois-um Vl'iiihu.
'. vadu, vmlčra bez perf. i
ze sup. jdu.
0—1

or—

ävädo, evadlrc, evasi, evdsum znikám něčeho, stávám nej
invádo. invaděre, inväsi, invisum vnikúm, vtrhuji.

Nepravidelné..
a) 80 zdvojoním
[U

\! poríoktč.

cäclo, cadčre, ('äcïdi, casum padám.
mcido, incídčfe, incidi, incäsum vpudám; rovněž:

)

occïdo zapadnim; recido padám nazpět.\ (“

lv

,*! VNC/\
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Ostatní složeniny nemají supina, jako: accldo připadám, přihúzím se, de
cido spadám & t. tl.

ILM

caedere,cčcidí,caesumporážlm.

occide, occidere, occidi, occisum usmrcuji.
concïdo seřezávám
incído vřezávám
abscïdo osekávúm
praecido usekávám.

l2. la"/ulo, 'In-mlärc, päprndi, pensum Vážím.
impendo, impendere, impendi, impensum vynakládám.
erpendo vydávám
rěpendo zaplacuji
perpenda rozvnžuji
suspendo věším.

13. tendo, temlärr, fFf'n'h', tensum, i tantle

pnu.

Složeniny (bez redupl.) 1. &obojím supinem: extendo, prötendo roaepínúm,
retendo popouštím, pertendo beru se někam. 2. sup. jen sum: ostendo uknztúi, dě
tendo odpínám'. :). sup. jen tum ostatní složeniny, jako: attendo mám pozor a. t. d.

14. tmulo, funrlärn, tüh'ifrlihmnsu-m Lia—mm buším.
Složeniny mají vsup. jen tamen,-jak; : contundo, contundere, concüdi, conti-tsum.

U).. vra o, crwläre, credidi, credïtum věřím.
Sem náležejí též složeniny s do, däre (5. 221, 1):
abdo, abdere, abdidi, abditum skrývám.
addo přidávám
pfódo prozrazují
cmqu zakládám, stavím
'reddo vracím
děda otldávám
.
Rido odevzdávám
perdo ') utrucuji
vendo ') prodávám
&

Lh)Pari. v di, sup. \: sum.

[ö. «tacendo, accmuwrc, accendi, accensum rozsvěcuji.
incendo & succendo zapalují. Prostého cando neužívá se.

l.:

o-fuln, cmlěre, cüdi, casum kuji.

[& dei;/endo, dr mzn-'», defendi, defensum ohraňuji.
olfendo urážím. Prostého fendo neužívá. se.

l$l (žilo,edém, Edi, F:st
148) j[m.
exědozhlodúWmědo stravuji.
2". mando, mandere, mandi, mansum ŽVýkáln.
21. prehendo, prrhrndäre, prehendi, prehensum chápu.
comprehendo pochopuji; reprehendo kúrúm.

22. soundu, scamlčrt', aemuli, scans-um stoupám.
ascendo, ascendere, ascendi, ascensio? vystupuji.
descendo sestupují; conscendo vystuptúi.
') di te perduint- m...perdant Cic.; srov. 5'. 121, 1 (pod čarou). ') V klas
sické prosřon'mWF ůžívú se z pass. tvarů toliko venditus n.vendendus; jinak užívá.
se venundari (S'. 121, 1) a ven-ire (s. 153) za. passivum slovesa vendere.
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23. strido, stridäre, sh-idí beze sup. šustím (srov. strideo 5. 129, 4).
24. fundo, fmulil'rc, _fňdi, _fůsnm liji.
confundo směšuji; prafundo prolévám.

*)

c) líné odchylky.

25. cěrlo, cčtlěrv, aussi, cessum ustupuji.
accčdo přistupují
antecědo předčím
concědo postupuji, povolují

213.Wndčrv,

praecědo stoupalm napřed
pfócčdo jdu napřed
recčdo couvám.

fidi, fissumštípám.

diů'indo rozštépuji.

27. scindo, scindäw, scidi, scissum roztříštuji.
abscindo odřezuji; conscz'ndorozřezuji; rescimlo rozřezuji, bourám.

2R. j'rwuln,__fmudůn bez perf.,-fmsum

i frea-um skřípím.

Též-frendw, frea-date. .
29.

mäta, mvtěrc, ?iwssni...uwsa_u_minn.
děměto požímím.

*

»

330. mitto, míttěrv, mísí, missam posýlám.
a

' to připouštím

ömitto Opouštim, pomíjím

ämitto ztrácím
committo svěřují

permitto dopouštím
promitto slibuji

intermitto opomíjím

rěm—ittoodesýlám zpět.

331.

pmulěrv,pandí, [us.-euit(zřglgífrýprq

rozestíránč.

332. piito, ln'täre, petivi č. [):-tif, Potitum sahám (po čem).

appěto (l)-ultum; rěpěto žádám zpět. bt-ru zdaleka, přivodím.

aa. sado, sídčrw, sali, srssum usazuji se (perf. &sup. od sedeo

129, 2).

considu, comiděre, consědi, wmcssunk.

34. sísfu, sistčra, stïtc', statum stavím.
Složeniny všecky nepřechodné „suwím se, Stojím-'mají smi, stilum: subsista
subsistčrc, subeat-a'.,substitan zastavují se.
děsisto odstupují
pers-isto trvám v čem
eæsisto vznikúm
resisto odporují.
circumsisto, circmnsistäre, pf. circumstat beze sup. obstupuji. srov. sto
,s. 121, ::.

35. st"
36.

„,uerti;-na gta-mi boze sup. chrupu.

vcu-to, v

äverm odvrtu'im
converto obracím

' [vorsa-nt vracim.

Everto vyvmcuji
rčvcrto (obyč. v praes. revertor) vracím
se; v. š. 114, Pnznmn. ?..

37.Lů.do, jidčrv, fisus sum (semidepnnens) dfwf-ï'uji.
confido důvěřuji; (landa pedůvěřuji ä. 114, Pozn. 1.
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IV. Verba v bo a po.
Pravidelně

v perf. psi, v sup. ptum (5. 116, 3, b',-4, c).

136. 1. Glübo, glubäre, glupsi, glupMIu loupu.
?. nabo, nuběre, ïmp'sz', nuptum zahaluji, \'(lzivúm se.
3. scribo, sc-rv'bärc,scrípsí, scriptum píši.
adscribo připisují
inscrïbo napisuji

praescribo pietlpisuji
proscrïbo prohlašují za psance.

4. carpe, ca-Ipäre, carpsi, cmjptum trhům.
dčcerpo, decerpč're, deccrpsi, decerptum otrhävdm.
discerpo roztrhuji; excerpo vybírám.

z'). rapo, repčre, a'cpsi, raptum lezu.
arräpo p_řilézám;obrěpo přikrádám se, přistihuji.

6. scalpo, scalpěre, scalpsí, sculptum vřezávám.
?. sculpo, sculpöre, sculpsi, sculptum. vydlabávailu.
8. sea-po, se:-péra, serpsi, scu-ptum plazlm se.

Nepravidelné.
9. bibo, bibärf',bibi piji. Za sup. užívá se putat-mnč.potum.; 121, Pozn.
ěb'ibovypíjím; in:wa

vpijim; praebibo připíjím.

IU. lamlm, lamběre, lamb-£(lambitum) líži.

ll.

xcäbo, smbäre, scnbi beze sup. strouhúm.

12. rumpo, rmnpärc, ulpí, ruptum, lúmu.
corrumpo kazfm; črumpo vyi'icuji se.

13. sträpo, strepere, strěpuí, strepitum šustím. »
14. accumbo, accumböre, accübui, accubitch léhz'un.
incumbo podpírúm ae; accumbo podléhúm. Srov. &. 119, 2. ]

V. Verba. v go. co, quo (též ho a cto).
Pravidelně

v perf. xi, v sup. ctum (5. 116, 3, a,- 4, b).

&. 137. [. (fingo, co'ngärc, aimi, cüwtum obkličuji, opásúm.
L'. (fligo, jiät/örn, jlímf, jíictum tluku, neužívané).
afpigo, afjligěre, afjliæi, afflictum udeřuji.
injiiyo vážím, zasnzuji; conjligo potýkúm se.
projiign, projligäre porůžím (podle l. koni.).

3. fríyo, fo-ěqěrepfrim',fríctum pražlm.
Prof. Joc. Kai-Inch: Lat. mluvnice. b. vyd.

Al
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4

íungn, Entwürfe, íwwí, iunctum, pojlm.
adiungo připojuji
disiungo rozpojuji
coniunge spojuji
subiungo podmaůuji.
liuga, lí-ngčre, límci, liuc-tum. líži.
(agg-agg, mzmgěre, častěji Enmngo, cmungěre, cnmmcí,

—1

emu-notami

smrkám ').
plango, plangäre, planxi, planomm, biji (pectus biji se v prsu
zármutkem).
rěyo, regěre, rari, rectum řídím, rovnúm.
arrïgo, arrigěre, arrexi, arrectum vzhůru stavím.
corrïgo opravuji
ěrlgo vzhůru stavím
dirïgo Spruvuji
porrigo vztahují.
pergo (m. porrigo), pergere, perrexi, porrectum mířím, čelím.
surgo (m. surrïgo), surgere, sur-reæi, surrectum vstávám.

'$

súgo, sugěrc, suæi, suctum ssaji.

10. těyo, tegěre, tewi, tectum kryji.
contě'go přikrývám
dčtěgo odkrývám

obtěgo zakrývám
"\Brótěgo zastirám, chráním.

11. tingo, ting/črc, tím,-í, tinctum namáčtm.
12. mago, me!/Ero, Ima-i, mar-hun. mmmätuji.
13. e.vsh'nguo, ansiinguěrv, «.rsh'nafi, v.vstínctum Sllúším.
distinguo rOzeznávúm; rcstinguo ulnišim. Prostého stinguo se téměř ani
neužívá..

14. dico, dícěre, di.-vi,dictum pravím, mluvím; imperat. clic 5.116. 2.
ědico nařizují; praedico předpovídúm; indico oznamuji.
[f). (lüco, ducčre, duní, ductum vedu; imperat. (lüc 116 ' 29
addüc'o přivádím

subdüco poodvæidim.

Ede—(co
vyvádím

prödüco

předvúdím

obdüco obvaidím
trädüco převádím.
16. cöqom, coqw'ïre, cor", coctum vařím.
concóquo zažívám; děcóquo svahth

17. träho, h'ahäre, trari, h'acmm ti'llmu.
contraho stahuji; distráho roztahují.
18. včho, vehčrc, vexi, vvctmn vezu.
advěho přivážím; traust,-eho převážím.
(vehor jedu, invčhor vyjíždím si, praeteruehor jedu mimo).

[Q.Wt),

S nepravidelným supinem.

jingäre, _finm',_fichunvytvářím, vzdělávám.

»

20. pingo, pt'ngäp'o, pípaní, pit-hun nmluji.
') hömo emunctae miris (Her.) člověk tenkého nosu t. j. bystrý zvl. klvy
pátrání chyb cizích.
N
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21. string:), sirény/čro, st)-imi, strictum napínám, tasím.
adstringo umhuji
destringo obnažuji. tasím

obstringo zavazuji
perstringo natahuji (slovy), tupím.

Z.). \ fíqu lig/črc,jící, jíl.-um přibí_iím.
a_[fíyopřipevňuji; transfiyo prorážím.

.

.?ö. fecto, _flecičre,jia-i, jai,-um ohýbám.
.!4. macto, necfärv, nea-£ i nerui, ne.aun pojím.
Složeniny maji vždy v perf. ní, jako:
annecto, annectčre, annexui, annexum připojuji.
connecto, connectěre, connexm', connexum spojuji. '
25). pacto, pectčre, pexi. pexum ČBŠÍ.
L

Beze supina:
26. ango, anyčre, an.ci sužuji.
27. m'ngo, níngčre, ninccí obyč. neosob. nínyít padá. sníh.

S nepravidelným perfektem.
a) Se zdvojením.
38. Parco, prlrcěre, päpm-ci, pan-mn šetřím.
29. ymago, ptmgěre, püpügi, punctum píchám.
Složeniny mají v perf. punæi, jako:
compungo, compngäre, compunæi, compunctan rOZpichuji.
in,!crpungo body č. tečkami oddělují.

Zif]: tango, tang/črc, tčtígí, tactum týkám se.
a Hugo, attingere, attigi, attactu»: doty'ktim se.
(contingit, contigit; obtingit, obtigit beze. sup. stává. se).

IH. pango, pangěre, pěpřg/i,pactum. ustmmvuji (praes. obyč. paciscor).
panu“ zatloukl jsem, I)a.-notum.
x
pagi připevnd jsem, pactum.
compingo, compingěre, compěgi, compactum stloukúm, pojím.

b) S prodlouženou

hláskou kmonovou.

32. (?!/0, a_qěre, Egi, uchem poháním, dělám.
Tak circmnůgo obhúním; perá'go prohdnim, vykonáním.
Ostatní složeniny s £:
abigo, abigä-re, aběgi, abactum odluiním.

adlgo přiháním
erřyo vyvádím, dokomivaim

_

redigo ženu zpět, přivádím zpět
(Subigo podmnňuji.

cögo (m. cargo), egg/črc, cočgi, coactum unt-im.

děga, dčgěre. děgi beze sup. trávím (vitam

'vot .

v"

7.
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33. frange, frangčrc, frěgi, fractum lámu.
deff—ingo,defringäre, defrögz', (le/'factum odlamuji.

infr-iugo nalamuji, oslnbuji; refringo vylamuji.

34. lěro, legere, lagi, lectum čitám.
per go přečítám; praelěgo předčitám; relego čtu znOva.
colligo, colligere, colligi, collectum sbírám.
deliga zvoluji; "eligo vyvoluji.
diligo, diligat-e, dilexi, dilectum miltüi.
negligo (negllgo), negligere, neglexi, neglectum zanedbávám.
intellego, intellegite, intellexi, intellectum vyrozumívám.

35. ico, icčre, ici, ictum udeřuji (foedus uzavírám smlouvu).
36. \vinco, vincěre, vici, victum Vítězlm, přemáhám.
conm'nco usvědčuji;

"vinco nadobro přemáhám.

37. (linquo, língučre, liqui, lidum ostavuji, básnicky).
rělinquo, relinqučre, reliqui, relictum ostavuji.
dělinquo proviňuji se.

c) V

'

si. v sup.sum.

38. mergo, mergěre, „w)—si,?mm'sumnořlm.
děmergo a submergo ponořují, potopuji.

39. sparge, spargöre, sparsi, sparsum rozsévám, tro'uslm.
adspergo, adspergere, adspersi, adspersum kropím.
conspergo potruüm'i; dispeng roztrušuji.
(

40. tergo, tergčre, tersi, tersum utírám (též terget)

128, 9).

Složeniny jen podle II. koni., jako: abstergeo, abstergěre, abstersi, abs
tersum &j.

Bez perfekta i supina:
41.

vet-go, vergěm: chýlím se.

VI. Verba v lo. nm. nm. ro.
Pravidelná

v mo &no.

5. 138. !. Cömo, ooměre, compsi, comptum zdoblm.
2. dano, dvmčre, dempsi, demptum ubírám.
:i. promo. proměr—e,prompsc', promptum \'yndavám.
1. sii,-mo,suwu'žre,sumpsi, sumptum bg".
'."). contemno '), contemnäre, contempsi, cnntempmm polu-dám.
') přouté temno je básnické: non temnčrc divas (Verg.); stomächus vulgaria
temm't (Hor.).
'

Hl. XXVII. Odchylně. v perf. & sup. slovesa třetí konj.
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Nepravidelná.
"JJ

a) Se zdvojením.

6. ráno, caněre, cěcím'zpívám. Za sup. užívá se cant/lium, č. cantitatum.
concžno, aniněre, concimn' beze sup. souhlasím.
7. curro, cru-riire, cücm'rc', cursum běhám.
Šložmiďy obyčejné beze zdvojení:
accurro, accurrere, accurri, accursum přibíhám. Srov. g. 118. Pozn.
concurro sbíhám se; discurro rozbíhám se; occurro běžím vstříc.

\\
Q

fallo, Jlčre, fäjklli (falsum) klamu; falsus adj. klamný; byl
; jselölamän
:.. dece0005sum, 134, ].

. filli), pellěre, pčpůli, pulsum pudlm.
refello, refellere, re elli b

sup. vyvracim.

e.:cpello,eæpellere, expuli, expulsum vypuzuji.
compello doháním; repello zaháním.

b) Perfectum ' ui.

ülo, alěre, filmi, altum, i alitum, živím.
cölo, coläre, calm, c: um vzděláváni.
..; __ -._
'
accölo bydlim při čem; excólo vzdelimim, ušlechuúi; incölo obývúm.

consan, consulěre, consului, consultum radím se.
uccňln, occulěrv, occnlui, occultum ukrývání!
séru, scrěre, sea-ní, sorta.an Splétám; Sl'OV.č. 27.
consěru, conserere, conserui, consertum Spojují.
(lasera opouštím
insěro vplítám, vstrkuji
dis.-iero rozmlouvúm

emero vystrkuji.

frčum, freměnf, frcnuoí, fremïtmn jguölm.
gium-, genuit-e, gemui, gemitum vzdy-clu'uu.
mělo, mulěre, molm', molitanu melu.
cómo, w-mišre, cummi. comitum vrhnu.

h'ěnw, treměre, trmnuí beze sup. třesu se.
gigm», gígnčre, gěnni, genitum plodím.
pěnu, ponča-v, pösm', pösïtmn') klzulu.
antepöno předkládám
compöno skládám
dispone rozklúdúm, pořádán)

eæpöno vykládám
oppöno kladu na. odpor
pröpöno předkládám.

c) Per-leclum na vl.

Nun, linäre, lavi ( líci), lilium pgumzaväm.
)h'mo, oblinäre, oblävi (oblini), oblitum obumzávúm (obliga; obmazún;
litus od obliviscar zapomínám).
l". unc-hne m
[' ll'l'fllüt'J lll

:S
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4 cb

i:a

(2

c..

:: m

: l:.l'i

CD

"I <=

:!

"l43«5«:e m.:= m !| a: :=*= "B 'Oib vn:=:. 'O

!'

102

Hl. XXVII. Odchylnú v perf. a sup. slovesa třetí konj.

23. sino, síučre, sïci [sist£*), sissv, sissam; sítě:-im č. sířrímj, situm
nechávám.
24.

däslno, desinere, desim' (desii), desitum přestávám.
cerno, cm'nčre, (crävi, (PWM—m)
Odlučuji; znamená-li

„zřím“ bez

perf. i beze sup. Jedno i druhé maji
děcerno, deceměre, decrěvi, (lcco'ětum rozhoduji.
discerno rozeznávám; sěcerno odlučují.

25.\ sperem, apel-něm, syra-[, spretum pohrdám.
26. str;-'n , sternöre, stravi, stratum povalují, stru.
consterno pokrývám; prosterno povalují.

27.

serčrc,ozvi,sätum sázím, seji; srov. č. 14.
consěro, conserere, consěvi, consitum poqévám, posuzují.
insěro vsévám, vsazlúi.

28. tě?-o, terči-e, trici, tritum tru.
contěro setírám; dica-o otírám; obtěro potírám.
d) linů odchylky.

x29. \vcllo, reliéfů, velli Zi'id

-— ý, vulsum škuhu.

eve lo, welü'e, evelli (evulsi), evulsum vyškubávúm; rov. ávello, revello od
trlmji. Než convello a. dívello mají v perf. jen convelli, divelli beze sup.

psano, psallčre, psalli beze Sup. hrají na citm-u.
3l.\ Emo, emč're, Emi, emptum jímám, kupuji.
cočmo skupují. Ostatní složeniny s i :
adlmo, adiměre, adimi, ademptum odnímám.
dïrïmo rozehírám, mším; ca,—tma
vynímúm.

32. prč'mo, jn'emčrc, pressi, presswn tisknu, tlačlm.
comprimo, comprimč're, compressi, compressum stlačují.
eæprïmo vytlačují, vyjadřlúi; opprimo potlačují.

33. göro, gl'rö'rc, gessi, gestum nesu, konám.
congěro snáším; dígčro rozřadnji.

34.

"aro 'm'ěre, us.-ri, ustum pálím.
combüro spallul; maro vpallúi.

verro, verrěo'v,ver-n',vcrsum metu.
vymétúm.

3G. qum,-ro, quaerE-re, qcuwsïvi, quaesitum hledám.
acquïro, acquírěre, acquisim', acquisitum vydělávám.
inquit-o vyšetřují; requiro požachúi, pohřešuji.

37. fičro, furčre bez perf. i beze sup. zuřím.
36. fčro, fer-re, tülc', lätum, nesu 149.
*)sggjkwgctsissem
jsou tvary klusi:zké_gg„ s_ivojsxía t.. d.; su'im z doby
předklassické m. tri-verim.Š "£&-m?" 5646 lappiter optimus maxumas gif-it.

Hl. XXVII. Odchylmi v perf. a. sup. slovesa třetí konj.
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39. tollo, tolläræ, sustüli, sublatum. zdvlhám, ničím.
attollo vzdvihuji; extollo vyzdvihují, velehim —-obě bez perf. a sup. (za perf.
& sup. slovesa. e.x-tollere užívá se extuli, elatum od eferre 5. 150, 5).

40. (callo; od toho jen složen-&)
percello, percellere, permit-i, per-cadam" porážím.
Pa,-cella

antecello ! vyznačují se, převyšují bez perf. i beze sup. (zn perf. užíváno praestiti,
praecello s üö-rui, vigui, čmínui).

VII. Verba v so (xo).
u; Rozličnů odchylky.

€. 139. 1. I):pso, alupsěre,drpsui, drpstmn hnětu.
2. temo, teæärc, tm,-m', tm.-hun tkáni.

3. pati:—go,
pinsere, Pina-ui, Riftgígtm, ale též

pzíggjdiínsam i 'Bistwn tluku na drobno.
4. viso, vísěre, visi beze sup. navštěvuji.
Sup. hradí se Liutiuitivem: risere veni; 2. gemndiem: visendi musa (vi
sendi studio) věm'o; 3. větou 8 ut: constitui venire, ut te vise-rem.
b) Po spůsobu IV. konlugaco.

5.

(t:-messo'), «rovssäre, ara-assit", (II'PI'SSïfMlntéž

accm-so, accw-säre, accersit-i, acer;-situm povoláván. poháuím (před
soud).
03. capassn, mpessčrc, capfsswí, rapi-ssine)" chápu se (čeho),
"LLM—130,Íarvssěre, luo/'ssïvi, lacessitum. dráždlm.
N'. faccssn, _fhcvssěre, fucussiví, _faccssímm horlivě. kouám.
9. inccsso, incrssěrc, iteca-uxm"
a M.'.] beze sup. obořuji se (na koho).

VIII. Verba v seu.
0) sco patři ku Iunoni.

1-10. 1. Disco, díscěrc, didici beze sup. učím se.
složeniny se zdvojem'm $. 118. l'oznam.
addis-co, addiscere, addidici přiučuji se.
(leisco odučuji se; edisco tu'-iuise z paměti.

2. Imm-n, lnwťěl'l', pópnscí beze sup. žádám.
Hložoniny se zdvojením 5. m4. l'oznnm.
dřposco, depasci-re, dopópom' fusian žádám.
e.:posco vyžadují; reposm žádám zpět, vymálnim.

rumpam-0, mmpvm-ěrv, nunquam-.m:lmze sup. ukrocujij

'—

l) m. inf. praes. pusa. arcessi čte ac též dle IV. konj. arcessiri n. age"

aln': Metelluscunctossenatoriiordinisaccersiriiubet.

M':

[04
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b) sco jako koncovka inchoaíivmá č. počínacl. ')

4. cresco, crnscčrp, crEvi, crčhun rostu.
děcrcaco ubývám; incresco uarůstám, pí'ibývám.

n. nosco, noscěre, noví, 'nótum poznávám (novi znám;. notus známý).
Původně gnosco, odtud g ve složeninách.
ignosco, ignosci-re, ignöoi, ignötum odpouštím.
agnosco, agnoscčre, agnovi, agnitum uznávám.
cagnosco, cognosci", cognovi, cognitum dovídám se.

ü. )asco, pascäre, paví, pastum pasu. kl'lnhn 2).
ep sco spisům.

l. quiesco, quiest-öra, quievi, quietet,-In.mlpučívám (quiausmlj.

"?

fl)

pokojný).

. sawsco, suescěre, suavi, sněhem zvykům (suetus zvyklý).
Misto suesco užívá se obyčejně složenina:
assuesco, assuescěre, assuěvi, assuetum.
consuesco, comucscěre, consučvi, consuětum.

9. gh'sco, gliscäre doutnám

10. hc'sco, Iu'scč're otvírám ústa , bez perf. a beze sup.

Inchoativa v eco.
5. 1-11. Verba í-uchonfím v sco t. j. slovesa významu počínavéhu
vytvořují se dílem ze sloves (inch. verbalia), dílem z adjektiv a substantiv
(inch. namin/tliu). I-nrhnah'm m-bah'a. zachovávají obyčejně. perfektním
sloves základny'ch, avšak jen některá z nich ijejich supinum. [nchoativn
nmnínah'a nemívají ani perfekta ani supina; přece však některá z nich
vytvořují perfektním v m' po spůsobu inchoativ verbalných.

[. Inehontiva verbalia.
a) S potionem základnóho slovesa.

[. Accsco ( dem), acui kysnu
2. albesco, cxalbesco (albco),
albní hčlím
_
93

' 8. «jfbrvvsco (fr:-rm ), ::(fm-rí i af—
e.v- “
fm—buíl'ozpalnji se
___..
defervesco chladnu
9. v.mrandvscn (ca-nch ), v.vcanduí
are.—eco(iu-vo), (u'ui schnn
řeřavhu, žířím
cálvsco (cálvu), valui teplím
IU. c.:-Hmmm (tïmeo), cwtínuu' Obá

. canvsco (cmwo), muui šedivím

911.:—

(;. wuth-esca (fáma), mmm-m'mlknu
7. (hlav.—'e" (lňh'o), dr'líhu' llkí'ývám se

vám se
1 l. "öra,-co (,IČWIO)„UH“-vzkvétal“
_“ Etna,-"co vykvemh, deltě,-„co od.
kvéíám

') Nevřnd'njí se mezi verba inchoutivu, protože nedostává se jim slova zú
kladneho. ') Sue-spuer pascit; přenes. paucórc öcülos aliqua rě oči pasti něčím:
pasci: luisti se š. 115, :::.

105.
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12. horresco (horreo), hm-ruizhl'o
žuji se

21 . pütesco

(püteo) , Putui

za

smrádám

13. ínyěmísco (gěmo), ingemui za- ' 22 . putresco (putrem), putrui průch

stenávám
14. intňmesco

(tňmeo),

bobtím, puchnu
15. lanyuesco (langueo),
ochabuji

nivlm
intumui ' 23. resípísco (säpio), resi-pici mou

rm

*

*“

langui

. rňbcsco, Erubcsco ( rubeo,), rubu-í,

16. liquesco ( l-ïqueo), lícní taji
I 7. mädesm (mädeo), 'madui moknu
18. marcesco (mm-oca), nun-cui
vadnu

. sěnmco, consčuusco (sčneo), se

Emarcesco, emm-cui

19. occallesco (culleo), occall'uimo
zolovatlm

20. prtllesco(palba), pallui blednu

erubui l'tlim se

nui, couscnui stárnu
'. stüpr'sco, obstipvsco (stüpeo),

stupni, obstipui nžasínám
. tabesco (täbm), tabul chřadnu
. töpesco (täpco), teplu: vlažním
. vïrcsco (circo), via-ui zele

nám se.

b) S perlektem I supinam základnůho slovesa.

30. Invětěrasco (invetero), invcteravi, inveteratum. zastarávám (vitium
inveterascit nepravost zakořeňuje se).
31. indólesco (dölco), indolui, indolc'tum bolestnhn.
32. convälesco (válec), convalui, convalïtum, ozdravuji.
?' . coälesco (älo), coalui, coalitum srůstám.
E' . Gum-deseo (ardeo),

arca;-si, e.::arsum vzněcuji se, vzplanul.

'15. Vedené. od öleo 123, 5.
abolesco, abolävz', abolitum utouchám, zanikám.
adolesco, ndolEvi, adultum dospívám (adultus dospělý 431,

P. 2).

e.volcsco, eæolEt-i, «maluum nySph'jlm . (emolötus vyspělý, potuchlý).
obsolesco, absolvi-i, obsolEtum zastarávám (absolčtns zastaralý).

36. revívisco (vivo), ret-i.ci, revictam Obživuji, okřívám.

257.concüpisco (cupio), concupivi, concupïtum lmžím.

EN. obdormisco (dm-mio), obdonuwi, obdormitwu usíuám.
:S'. scisco (scio), scivi, scitum zvídám, "snář-Limse; (popcd-isdtum, plebi
'

scitum usnesení lidu).
]

chnscisco (mihi mortem) páši (s:mwvraždu).
dcscisco odtrhuji se; ras-cisco dovídám se.

>:
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Il. Inchoativa nominalia.
Z těch jen tato maji perfektum:
40. Crěbrcsro (creber), crpbrui roz- _mntúrvsco
máhám se obyč. increbresco,
percrěbresco

(mmm-us), matum-i

zrají
4G. nígrvsco (niger), niy-mi černém

41. (lm-esca, obdüresco («lm-ns), dn- ' 47. obmütesco

(unitus),

obnmtuí

rui tvrdnu
42. Evanescowanus), cvrmui mizím

oněmuji
48. nbsurdesco (surdus), absurdní

43. a'nnötvsco (nöfus), 'innohu' proslavuji se
44. macresco (mäcvr), muc-rui hubenim

lllllchnu
49. rccrüdcsco (c-rüdus), 'rrcrudui
rozjizvuji se, jetřím se
50. vílesco (vilis), evïlesco, m'lui,
cvílui zevšedímji.

Hlava XXVIII. Odchylná. v perfektě & supině slo

vesa čtvrté konjugace.
%. 142. l. Eo, ïrc, ipi, itum. jdu 152.
2. qweo, qui-re, quivi (quii), quitam mohu 154.
3. sčpělío, sepelire, sepelívi, sepultum pohřbívám.
n- 
Vv.

A
-—

.

ápěrío, «perire, aperui, apertum otvírám.
čpěrío, operire, ope-rui, opertum zastírám.
säh'o, salire, salui (salii zřídka), saltum skákám.
assilío, assilíre, ass-ilm' (assüii zřídka.),assultum pï'iskakuji.
děsllio seskaknji; Ltfamïlio přeskakuji.

orčnio, venire, nění, vmtum přicházím.
advěnio přicházím
praevěnio předcházím

invenio nacházím
subvěm'o přicházím na pomoc.

8. compěrío, comperire, cumpäri, compertum zvídám.
9. rčpčrío, reperire, rnppěrí, rcpr-rtum shletlávám.

[U.Wío,
farcíre,fa:-s£,__f(_u'tum
cpu./
confercz'o,confercířěj'řonfersi, confertum seclmvúm.

_.u (gm/v“

/

refercio, refer-eire, refer-si, refertum nacpávám.

"

llq fulcío,fulcire, falsi, fultum podpírám.
12.

"rio, haurire, hausi, haustum ') čerpám.

r

cakam-io vyčerpúvúm.

13. suncin,' saucio-e,sanæi, sanctum-LM
'

utvrzuji;
(sum-msadj.
\

svaty).
H. stu-cín, sarcire, sa:-sí, sartum létám, opravuji.

') hausurus m. haustu-ttim Verg.: Spěro (te; supplicia hausumm doufám,
že pokutu vezmeš; avšak Cie.: (Caesar) eodem : fonte se hausturum intellegit
laudes suan.

Hl. XXIX. Verba. «lt-ponentis.
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15. sentio, sentire, sensi, sensum cítím.
consentio souhlasím; dissentio nesouhlasím.
Misto assentio přisvědčuji obyč. dep. assentior, assentíri, assensus sum.

[G.
' , sal,-piæ, sappsi, smptmn ohrazují.
_. [vinda, vincire, u'nro'. vinctum. váži. poután).
...

..

cvmcio zavazuji: revincio váži zpět, utahuji.

IR. ámício, amícírlr bez perf. amictum zaobaluji se.
19. fčrín, ferire tepu, tlaku bez perf. a sup. (za perf. a sup. užívá. se
percussi, perczmsmn ').
21'. frröcio, ferocire divoce si počínám | bez perf. a supina.
21. invptíu, z'm-ptírc neiapně si poč-mám '
l'oznam. Ani porfekm ani supina nemají rerba desiderat-iva v ůrio
3".192, 3): dormítůrio chce se mi spáti. Jediné esýrin chce se mi jisti vytvořuje
part. fut. act. esaïas—crus.

I. Tatnlovesa maii stejné perfektum a supinum:
1. cerno odlučuji a cresco rostu
4. pench visim & pendo vážim
2. c'o'iboležím & cumba léhám sedeo sedím & sido sázím se.
3. mulceo hladím a mulgeo dnjim

ll. Tato maji stvjné pet-fakturu:
1. fríyeo mrznu &fríyo peku
3. lücco svitim a lügeo tmchlim
2. fulyéo blyštím se a fulcío podpírám , 4. pci-vecstrachuji se a pasco pasu.

'

lll. Tato maji stejné supinum:

1. frico natírám &frígo poku

'

suo-censeohněvám se &succendo pod

2._1m_'meozůstávám & mando žvýkúm

paluji

3. panda rozestiráln a patior trpím
4. pango ustanovuji a päc-iscor smlouvu

6. těneo držím a tendo pnu
7. verro metu a verto vracím

vkládám

8. wïvo žijí & vinco vítězím.

Hlava -XXIX. Verba deponentia.
g. 143.
Deponentia prvé konjugace
časuin se všecka pravidelně dle hortor Š. 114. Pro příklad
stůjtež zde tato z nejobyčejnějších:
adversor odporuji
udňlor pochlehuji
avmůlo'r štekuji

'

ächr chodhn pro vodu
f). arbitror domnívám se
arymmmtor dokazuji
aspvmor zavrhují
asscntm' připochlebuji

me.:w'l-iorpomáhám
IU. c'ňmřtor provázím
('cnwl'ň'nor řečním

cňnur snažím se
("unsper spatřují
contvmplm- pozoruji
\
,

l:"). m'ïmïnm' vinim
ametur váhám

') wrctcž sea-ar: ferire; avša.. secura percussi. seuere perf.-esses
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domí-nor panují
ěpůlor hodují
fnbricor zhotovuji

oscülor celuji
40. ötior zahálím
percontor vyzvídám
pätröc'inor zastávám
])črčgrínor cizincuji
pr'rídřtor odvažují se (čeho),
zkouším
45. phïlösöphor ňlosofuji, zabývám
se ůlosoňí
pöpülor plením
praedor kořistlm
prěcm- prosím, modum se
proelior bojuji

20. frustror šálím
glörior honostm se
imitor následují (někoho)
indignor horším se
(')iüjior zapírám
25. insidior strojím úklady
Íntm-prětorvykládám,vyjasňuji
iöcor ženuji
lartor veselím se
lnuientor hořekuji
SU. luctor zápasím
niärlïtm- přemýšlím
minor, minitor hrozim

miror divím se
:uÍsěrur lituji
25.7).móděror ukládám míru
nub-or meškám

ufq/or šaškuji
ňpínur domnívám se

,
*

50. rčcordm—rozpomínám se
sciscïtm' zvídám
solar, consolor těším

suspicor mám v podezření
tcsto'r, testificor dosvědčují
55. rčgor, pdlor tsi-kam
rčněror ctím
věna? honím, lovílu
versor meškám (někde).

Deponentia druhé konjugace.
š. 144. 1. Linear, lícěri, licitus sum přihazují (při dražbě), po
hlvám na něco (aliquid).
polliceor, pollicäri, pollicitus sum přislihuji.
2. mě)-mr, me)-Eri, mc)-itus sum zasluhuji (též morun ').
čměreor i emere-o 2) vysluhuji, dosluhuji.

proměr-mů i prňplšrqo zasluhují-\
') Znamenalo-li sloveso to zasluhocati, _hoden
užívalo se bez r0zdilu
meteoi mereor: Merco praemia. Mereor honorem. Pass.: merita gratia, meriti
honores, mimus meritum. —-Psin

značilo sloveso to dobal'vqýí,_vyclělávati si, na—

bývati, získati, bylo u_zwvravidlem & mereor výjimkou. Tuk dobývati si žoldu
&.sloúžiti na vojně skoro vždy: stipendia merere nebo pouze merere; rov. mereri
cum aliquo; merere aliquo imperante (imperatam); merere equo, pedibus; Hor.:
Hic meret aera liber ta kniha vynáší peníze. Avšak dobyti si zásluh o koho,
zavdzati si koho zäsluhami z pravidla.: mereri de aliquo (bel-'ne,melius, optime,
mirifice, naopak: male, peius, pessime); homo de me meritus, bene de republica
meritus. ") emerui stipendia vykonal jsem službu vojenskou, vysloužiljsem; pass.:
homines emeritis stipendiis; milites, quibus stipendia emerita sunt č. qui emerita
häbcnt stipmdia ; vysloužilci.
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misäreor, mise)-Eri, mise)-Rus i misertus sum. smiluji se.

tueor, tuěrí, tuitus sum (zřídka), obyč. tutatus sum (od tutari)
chránila; tütus adj. chráněný, bezpečný.
Perf. tuitus sum je pozdější, jakož i cpntultus &.intuitus od sloves: con
tueor spatřují, intueor pohlížím.

tä)-cor, veräri, veritus sum ostýchám se, obávám se.
. fäteor, fatčrz', fassus sum znám se (k čemu).
confiteor, conjitěri, confessus sum přiznávám se.
pröfïteor hlásím se (k čemu).

'

Tovar,rčrí, rätus sum tuším, myslím.
mčdcor, mch;-z' bcz perf. hojlm, léčím (zu. perf. užívá. se sanavi

anebo curavi).
Deponontia třetí konjugace.

1-15. l. Fram-,frui (fructus sum) požívám (avšak fruíturus
„$. 115, 5).
pe-rfruoě' cele poživám.

. fungar, fungi, fundus sum vykonávám, zastávám (munere úřad).
dčfungor odbývúm; perfungar úplně vykonáním.

grádior, grädz' (gressus sum) kráčlm.
aggredior, aggredi, aggressus sum přikročuji (ke komu), udai-uii (na koho).
congredior potkávám se; ingredior vstupuji.

labor, läbi, lapsus sum šinu se, sunu se.
collabor sesouvám se; äläbor vysmekávám se.

IIög-uor, löqui, locütus sum rozprávím.
allóquor oslovují; collóquor rozmlouvám.

mörior, mňri, mortuus sum (avšak 'nwrïtürus

115, 5) mru.

děmórior odemírúm; ěmórior vymírám.

nitor, niti, nisus č. m'æus sum Opírám se. (Part. fut. jen m'surus).
adnitor domáhámse;. rem'tor vzpírámse.
'"—

pätior, pátí, passus sum trpím.
perpetior, perpeti, perpessus sum vytrpuúi.

amplector, amplectí, ampleams sum objimám.
complector obsahuji.
ll ).

ll.

qučrur, qui!-ri,quæstus sum toužím
sčquor, sčquí, secütus sum následují.
assčquor dostiluúi
consequar docházím (čeho)

8)

něco).

congue-ror stěžují Šr—

exsequar vykonúvdm
persequor pronásledují.

nitor, uti, usus sum užívám.
abutar alloti'ebuUi, nadužívám.

revertor, reverti vracím se; perf. jen act. reverti; part. r versus
vrátivší se (ll-1, P. 2).
dives-tor ubytuji se.

"'O:

'k

_—
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Formu inchoativných sloves mají:
adípíscor, adipisci, adeptus sum dosahu i.
Od zastaralého apiscor, apisci, aptus sum.

drfčtíscpr, vbg/Histri, (.ltfvssus sum. unavuji se.
Ha zastaralého fätiscor jon fessus adj. unavený.

mpťrgísmr,

.'.l-pergc'sci,www-rectus sum pl'obouzím se.

irascor, irasci zlobím se (iratus sum. : jsem rozzloben; za perf.
užívej succensm').
mmmïniscm', cmnminisci, conumfnms sum vymýšlím.
reminiscor, reminisci bez perf. rozpomínám se. Za perf. už. recordätus s_um.

"(meis:-m', nancisci, nactus snam-tus)
'Ca- nav—|sum nahývám.
"ust-or, nasci, nidus sum rodan se (avšak nasciturus).
innascor zmznji se v čom; renascor rodim so. zase.

(Stará forma: gnascor; protož: agnätus, cognätus, prognätus).

21. ublívíscor,oblivisci,oblitus s_mnzapomínám
L).)

138,

päciscor, pacisci, pactus sum smlouvu ukládám (perf. též pěpígí
Š. 137, 31).

).

pasem-, pasci, pastus sum pasu se, krmim se, Žeru ')
24 pröjïciscor, projicíscí, profectus sum. cestuji.

140, 6.

25. ulciscor, ulcisci, ultus smn mstím se.
"ti vescor, vesci bez perf. živím se (za pon'. bývá pagus mm neb edí).

Deponemia čtvrté konjugacé.
%. 1-16. Pravidelné partic. perf. v itu-s (srov. auditem) mají:
blandior, blandiri, blanditus 1 a'). partior děllm
sum .lichotím
. . „se..
ü. )öt'or dob' ám zmocňu'i se
.N

largmr
Mentior ustetlrujl
lžu
Ementior vymýšlím
mölim- mám před sebou, 01)

mýšlhu

legio)
( '

yv

'

7, Panim— (Poenior)

J
mstím;

VI.

pass. odpünio, punire (poenío,
[monii-e) kárám

gau—alio:»mlklízím

(lěmólíor svaluji

8. sni-tior losuji, losem nabývám.

') luis.: (apes) pascuntur arbňta žerou (opasají) planiky, cólůber mala
gramina pastus had uažmv se zlého býlí; pod. arms depascitur ärlda febris
údy Sežírú (hubí) suchá, zimnice. Avšak i: (pčcůdes) frondibus pascuntur krmi
se, živí Se; přenos. multi discordiis civium pascuntur (Cic.) pasou se různicemi
t. poblížejí se zálibou na rüznice; absol. pascuntur virides armenta per herbas
(Verg.) pasou se.
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(hlchylná jsou:
9. urpčrůn', expert:-í, PJ,-perth sum zkouším.
IH. nppčríor, opperiri, opp/'a'th sum (i appetitus sum) očekávám.
l . (irim-, oriri, ortu.-rsum povstávám, vznikám (avšak ore?—urna 115.,
5: a m-ímulus poclmdící odněkud rodem). '

Praesf'm'dlo

III. konjugace: oríor, nrěris, oritur, urimur,

crimini, oriuntur.
Iluperativ dle III. konjugace: orčw, orřmim', oritur.
Impcrf. coni. obyč. dle IV. konj.: uri;-cr, uri;-æris atd.
avšak i dle III. konj.: nrc'f'n'r, wäre;-is atd.
Rovněž: ezorior & coorior pozdvihuji se; avšak
adörior, adoriri, adortus sum pouštím se do někoho pravidelně podle čtvrté
kon_i.: ador-iris, adoritur a t. d.

12. assentior, assentiri, assensus sum přisvědčuji.
13. měřím-, ïn:-fin", 'uwnsus sum měřím.
dímětínr rozměřuji; čm'ětior vyměřují.

14. url/iur, ordiri, orsus sam jmu se, počinům.
aconlíor začínám.

Hlava XXX. Verba anomala.
%. 1—17. Verba (momäla t. mprrwiddmi nazýváme slovesa ta.
která netoliko v perfektč a supini-, nýbrž i v časování samém odchy
lují so mle vzoru pravidelného.

I. Possum v.

112.

Edo.
148. Sloveso ěfto, „tě.-p, ali, či.-uuujím msuje se pravidelne
podle Ill. konjugace; avšak vedle pravidelného časování vytvořuje ně
ktvró tvary zkrácené. které rovnají se příslušným tvarům slovesa
sum s tou toliko výjimkou, že. v nich v dlouhé josf.

Pmes. Ind.
Sing. edo jím
edis č. ös
edit č. čslPlur. edimus
editis č. čstis
edunt.

lmperativus.
l. Sing. čde č. ös
,
l'lur. edita č. Este
' ll. Sing. edito č. asto
edito č. Esto
Plur. editóte č. Estate
]

edunto.

Inf. Praes. cdc're č. csse.

'lmperf. ('oui.
Sing. edčrem č. časem
ederes č. 38808
ederet č. (Esset
l'lur. cderčmus ('. essemus
ederitis č. čssctis
«(M:-ent č. Essent.
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JII. Fero.
149. Fěro, ferre, tüti, latum nesu časuje se pravidelně. dle
111.konjugace, leč že vysouvá se: 1. i před písmeny s a. t: fers, fert;
2. krátké (: mezi dvěma r: ferre, ferrem; 3. krátké & odsouvá se ve
2. osobě imperat. fer.

Activum.
Indicativus.

Coniumctivus.
Praesens.

Sing. fero, fers, fert
Plur. ferimus, fertis, ferunt.

Sing. feram, feras, ferat
Plur. ferämus, feratis, ferant.

Imperfectum.
Sing. ferebam, ferebas, ferebat
l'lur. ferebämus, ferebätis, ferebant.

Sing. ferrem, ferres, ferret
l'lur. ferremus, ferratis, ferrent.

Futurum [.
Sing. feram, feri-'s, feret
Plur. ferämus, feretis, ferent.

Imperativus.
[. Sing.fer
Plur. ferte

Inüuitivus.

ll. S. ferto, ferto Praes. ferre.
P. fertöte, ferunto. ]

Passivum.
Iudicativus.

Coniunctivus.

_.

Prae-tiens.

;Sing. feror, fer-ris,jev-Wg- l'lur. feržmur, feržmim',feruntur.

' »'

ing. ferar, ferae-is,ferat-ur
i
r. ferámur, ferdmini, ferantur.

Impexfeetum';
.

Sing.feräbar, ferebdris, ferebatur

..

*'

'

'

fen-mini, ferrentur.

Smg. fen-er,

Plur.f
Futurum [.

Plur. ferebamur, ferebämz'm',ferebaattir'.

Sing. ferar, fera-is, feretur
Plur. fcrčmur, fulmini, ferentur.

Imperativus.
I. S. ferre
II. S. fertar, fertar
P. ferimlm'
P. feruntor.

(Iniinitivus.
Praca. ferri.
|

|

ferm, fen-uur
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Poznam. Vedené od tali alätum tvary zcela jsou pravidelny: tuli, tulisti
a t. d. tuläram, tulero, tulissem, latus sum. latus ero & t. d. Pravidelno jest
i vše ostatní: Part. praes. uct. ferens; Gemnd. feremle a t. d.

150. Rovněž jako fero časují se též složeniny:
praefěro přednáším, jevím

.mtvfäro přednáším
vírvmnfčro chudším

prag/"črovynáším (na jovo)

:lrfěro donaším, uděluji
„aféra

ufaro (wttrdi) zpět nosu. oznamuji,

snáším

* h-n-n.sfěropřenáším.

Odchylky ve předložce jsou v těchto složeuimivh:
q/f'čro, cgďrrrť, attňlí, (dh-ham přináším.
N,...

J—t:

'.

.

MN),

(auferre, abstüli, ablatum mlnáším.

cmzfěrn, conferre, c(mtäli, mllt—(tumsnáším.
clig'ïäro, cle-'fhærre,(listï'di, dilatum roznáším, mlklz'ulálu.
Znamená-li auferre liším se, nemá. ani perf. ani Sup.

::(fěro (jih)-re, emtňlí, Elatum vynáším.
mfěm, infera-e, int-illi, c'llütwn. vnaislm;

?. [£&-o,

own-re, obtüli, oblatum přináším, podáva'un.

R:] suillum,
snášlm (zak perf.
swtňli,sulferre
sublimem,náleží
tollo &sup.
138,obyč.
39). mss-findi, sustentata ,'
IV. Volo, nolo, malo.
€. 151.

Völo, viel/,e, viil-m..chci.

uölo, nolle, nolui nechci (slož. z ne : non & volo).
malo, malle, mal-m'chci raději, volím (slož. z mage č. magis volo).

hulicativus.
\
sing. oölo
vis

vult
I'lur. volumus
vultis
völzmt.

Praesens.
mělo
non vis
non vult
nolumus
non vultis
nolunt.

milo

mavis
mavult
malumus
"wouh-is
'mälunt.

Imperfectum.
S. volebam, as, at
P. volebämus, atis, ant.

nolebam, as, at
nolebämus, ätt's, ant.

Sing. vólam, Es, et
l'lur. valetnus, Etis, ent.

nölam, ös, et

malebam, as, at
malebämus, äts's, aut.

Futurum [.
| nolimus, Etis, ent.

1 mälam, is, et

] malimus, itis, ent.

Perfectum.
Sing. vňlm', zoluisti etc. I nolui, noluisti etc.
Prof. Joa. Kořínek: Luc, mluvnice. b. vyd.

|

malui, maluisti ctc. f (

8
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\ Plusquamperfectum.
Sing. volueram, e'ras etc. I

noluěram, črns etc.

I

nialu'e'rmn, Eras etc.

I

maluěfo, ěris etc.

Futurum ".
bing. voluero, ěris etc.

I

uoluero, eris etc.

Coniunctivus.
Praesens.
Sing. velim
velis

nölim
nolis

velit
Plur. velimus
velitis
velint.

|
'
l
I

mälim
nullis

nolit
nolimus
nolitis
nolint.

malit
malimus
malitis
I malint.

Imperfectum.
Sing. vellem, es, et
Plur. vellimus, ätis, ent.

nollem, es, et
nollöm-us,itis, ent.

mallem, es, et
mallämus, itis, ent.

Perfectum.
S. voluěrim, ěris etc.

I

noluerim, ěris etc.

I

maluerim, eris etc. _

I

maluissem, isses etc.

l'lusquamperfeetum.
S. voluissem, isses etc.

I

uoluissem, isses etc.

Imperativus.
schází.

l. Sing. noli
Plur. nolite
ll. Sing. nolilo

schází.

volito
l'lur. nolitöte
I

'

nolunto.

I

Inlinitivus.

Prace. velle
Perf. voluisse.

nolle
I noluisse.

Praes. volens.

I nölens.

' malle
. maluisse.

Participium.
I

schází.

I

schůzí.

Gerundium.
volendi etc.

I nolendi etc.

Poznani. 1. Místo si vis říkalo se též sis sejvice s inlpemtivem (5. 401.
P. 2): vlde, sis viz, chceš-lí; fac, ans; care, sis a. t. d.; a. luis. rin tu? v otázkách
m. visne? což, chceš snad? u. nechceš snad? \
_
2. Složeniuy pemglle převelice chtiti, velmi rád býti ('e-nm vyskytli se. mimo

tento intinitiv ještě tvar pervelim: "uilior di.-vit se pervelle id viděn: že by to
převelmi rádu. viděla.; abs te mihi ignosci pervelim velmi rád bych u tebe došel
odpuštění; scire ea: te pervelim velmi rád bych zvědél od tebe atd:
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V. Eo.

&. 152. Eo, ire, iti, thn jdu časuje se dle IV. konjugace s těmito
: odchylkami: 1. Před (1, o, u místo kmenového i drží se hláska e: eo,
cunt, wun; 2. Imperf. zní ibam, futurum ibo; 3. Part. praes. iens,
genit. cuntís; part. fut. pass. mandus.

lndicativus.

Coniunctivus.
Praesens.

Sing. ěo, ïs, it

Sing. eam, eda, cat

l'lur. imus, itis, ennt.

:

'

l'lur. eänms, eätis, eant.

\

Imperfectum.

Ring. ibam, ibas, ibat
l'lur. ibamus, ibätis, ibant.

!

Sing. irem, ires, iret
l'lur. irěmus, iri-tis, irent.

Futurum ].
Sing. ibo, ibis, ibit
l'lur. ibimus, ibitis, ibunt.

Sing. itürus (a, um) sim, sis, sit
l'lur. ituri (ae, a) simus, sitis, sint.

Imperativus.
!. Sing.
l'hu'.
ll. Sing.
Plur.

i jdi
Praes.
ire.
ite jděte
ito, ito jdiž
itötc, eunto jdětež.

Infinitivus.
*

I'm-f.
ivisse č. isse
Fut. Sing. itürum (am, um) esse
l'lur. 'itüros (as, a) esse.

'u'ticipium.

Gerundium.

l'rues

iens, stantis, eunti etc.

Gen. eundi jití

Fut

ití—trus,

Dat.

wm

l*'ut. pass. emulus, a, mn.

eundo

Akk. (ad) eundum
Ab]. eundo.

Supinum.
itm» jit.
| _ítu jíti.
Poznani. l'enfektum a vedené od něho tvary jsou pravidelné: ivi, ivisti etc.
ivřram, ivisscm, ivěro etc.
.
Tvary passivus vytvořují se pravidelně z aktivných, ovšem jen ve osobě

jednotné. poněvadž eo nepřechodnéjest: itur jde se; eätur at sejde; ibätur,
iri-tur, ibitnr, itum est etc. (v. 5. 102,35..
'
Přechodné složeniny mají úplné passivum: adeor jsem prosean žádún,
mliris, aditur; udiba-r, adírer, adíbor etc.

5. 153. Jako eo čusují se též složeniny, leč že v perfekté & ve
„tvarech od perf. vedených v vymítují : re:.luo, radií-e vracím se, redii,
.wliärmu, redii:-o, recliärim ctc.
«(buo odcházím
abeo obcházím, hledím si čeho (ně—
mlm (lo-, přicházím, prosebné žá—
yiitimn, münus)
da'un
l).“l'lšol) scházím, hynu
') pereo je pass. ]: slovesu perdo (š. 135, 15); part. perf. pass. perditus.
B*
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praetereode mimo, pomljím (praete?-itus minulý 431, P. 2)

subeo podstUpuji n. p. pec-ictuum
(subïtm náhlý)

jn-ödeo předstupuji

maneo ') (slož. z věnum eo) přicházím
: na prodej.
Ambio, ambire, ambicí, ambitum 2) obcházím, ucházím se Oč ča
suje se pravidelně dle audio: ambiunt, ambiam, ambiebam, ambïrem,
ambiens, ambientis, ambiendus etc.
VI. Queo a nequeo.

„

€. 154.

Queo, qui:-or, quivi, quitum mohu a nequeo, nequit-e, ne

quivi, neq-uitam nemohu časují se jako eo, avšak vyjma praes. indic.
a. coni. užívá se tvarův ostatních po řídku; některých tvarů nedostává
se docela.

Praesens lndicativi.
Sing. queo, quis, quit
l'lur. quimus, quitis, queunt.

Sing. nequeo, nequis, nequit
Plur. nequimus, nequitis, nequeunt.

Imperfectum Indicatlvi.
Sing. quibam, quibus, quibat etc.

|

Sing. nequibant, nequibas, nequibat etc.

Futurum [.
Sing. quibo — Plur. quibant.

I Sing. -—-Plur. nequibunt.

Perfectum.
Sing. quivi
Plur. --

—
-—

quivit
quivöfunt.

Sing. nequivi, nequisti, nequivit (iit)
l'lur. -—— mquivefrunt č. mquiěrunt.

Plusquamperfectum.
|
|

Sing. —- — nequiErat
Plur. — — nequit?-ant.

Praesens Coniunctivl.
Sing. queam, queas, queat Sing. nequeam, nequeas, nequeat
Plur. queämus, queatis, queant.
; Plur. nequeamus, nequeätis, nequeant.

Imperfectum Conlunctlvt.
Sing. qmrem, quires, quiret
Plur.
—— —
quirent.

! Sing. nequirent, nequires, nequiret
l'lnr. nequiremus, nequiretis, nequirent.

') vinea je pass. ]: slovesu venda 5. 135, 16; part. perf. pass. venditus.
') avšak ambitus post:-anne & nezákonité ucházení se o úřad.
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Perfectum.
Sing.

—

-—

quiverit.

'

Sing. nequivit-im — nequiěrit

.

Plur.

——-

— nequiěrint.

—
—

— nequisset
— nequissent.

Plusquamperfectum.
Sing.
Plur.

——

—
—

—
quissent.

' Sing.
1 Plur.

luünitivus.
Praes. quire.
Perf. quivis"

Praes. nequi".
(quisse).

Perf. mqun'velaae(nequisoe).

Participium.
Praes. quiens (queuntis).

|

Perf. nequiens (nequeumis).

Poznani. Z trpných tvarů naskytají se mmm jest možnoaAMW jest
nemožno,gf;ng
bylo nemožnoa M0 eat,leč jen Spojeno-lis inf. pass.:
Forma in tenebris nosci non quita est.
VII. Fio.

g'. 155. ("io, již:-c', factus sum činénu býti, stmati se, diti se
uisuje se pravidelně. dle IV. konjugace s tou toliko výjimkou, že v konj.
imperf. a v inf. praes. zkracuje i a za ním vsouvá ě: 'žěrem, fieri.

Praes. Indie.
Sing.fio, fis, fit
Plur. fimus, fit-is, fiunt.

lmperf. [mik-.

Praes. Coniunc.
Sing.fiam, fias, fiat
Plur. fiamus, jïäla's, fiant.

Imperf. Conlunet.

Sing. fiebant, as, at

Sing. hei-em, fieres, fleret

l'lur. fiěba—mm,aiio, aut.

l'lur. fíěrčmus, čtis, ent.

Fut. Indie.
Sing. fia-m, fies, fiet

l'lur. jiemus, jsem, faeni.

lmperativus.
Sing. fi. l'lur. fite.

lnnniüvus.
Praes. ňěr-í. Perf. factum (am, um) esse.
Fut. fóra ě. futurum (am, un.) esse.
(factum in" jen pass. k fac-io).

Poznani. Vedené od perfekta tvai-y jsou zcela prnvidelny: factus sum,
factus sim, factus eram, factus esnem,factus ero.
Konjunktiv futuri nahrazuje se tvarem futurus aim.
Fio je zároveň passivum slovesa facio činím, dělám (nikdyfacior 134,2).
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Hlava XXXI. Verba defectiva.
€. 156. Verba (lcfecti'cu totiž schodmí č. kusá slovon ona slo
vesa, kterým nedostává se buďto času přítomného nebo _tvarův od něho
vedených, anebo kterých užívá. se jen ve tvarech některých.
I. Coepi, memini, novi, odi.

g'. 157. Coepi") počal jsem je. perfektnm zastaralého slovesa
coepio; též memini', nöri, od; jsou perfekta, avšak mají do sebe vý
znam přít. času: měmřm' pomním (vl. vzpomněl jsem si). nöu' znám
(vl. seznal jsem). odi nenávidím (vl. zanevřel jsem). Protož má plus—
qualnperf. těchto tří sloves do sebe význam imperfekta.: oderam nená
viděl jsem; fut.. exact. má do sebe význam prostého budoucího času:
adero budu nenáviděti.

Perfectum.
Ind. coepi, coepisti jmemini,

meministi

'
etc.
Coni.
coeperim

[ meminerim
etc.

Ind. coeperam
Coni. coepissem

|_ memineram
I meminissem

Ind.

| meminero

,

_ ^i^-(k.;

novi, novisti etc.

odi, odisti etc.

noverim

oderim.

Plusquamperfectum.
| noveram
| novisse»;

l oderam
| odissem.

Futurum ll.
coepero

| nocere

l adero.

lmperativus.
schází

Sin . memento
, g
1 lur. mementote

.

'

. .

srbúzr

[

schuzt.

htinit-ivus.
Perf. coepisse
Fut. coepturam esse

meminisse
schází

.' novisse
|
scluizi

odisse
osurum cs.—e.

Participium.
Perf. pass. coeptus
započat

schází

Fnt. act. coeptnrus

schází

'

schází

perösus. c.l'ösus velmi
nenávidéjící č. vele
nenáviděný

schází

usurus.

i Poznam. T trpném rodě coeptus sum zvlášť spojeno-li s iutinit. pass.
pons Linstitui coeptus est most počal se stuvéti v. ä. 407.
') Praesens k tomuto perfekta jest incipio š. I.“-H.l.

Hl. XXXI. Verba dofoctiva.

[19

II. Aio a inquam.

,

&. 158. Aio pravím, tvrdím, jisthn.

tvarech těchto:
lndh'. Praes.

Slovesa toho užívá se ve

Couiuuc. Praes.

Sing. čio. dis. viil

Sing. ——liias, äiat

l'lur.

l'Iur. — —

— — äitmt.

ludii-.. lmperf.

äiant.

ludia. Perf.

Sing. äiälmm, as, at

Sing. —

—- äit.

l'lnr. äinä-mus, mis, ant.
;
Pnznam. Ut aiunt, quod aiunt jak i'ikxivaji; quid ais? co že? «istic?
sknic. «in'? pruda-li? molae,-li? tak?

1-59. Slovesa inquam (Hm, řku v užívání jsou formy tyto:
Imlir. Prae-s.

ludit-.. lmperl'.
i

Sing. inquam, inquis, inquit.
l'lur. inquimus, inquit-is, inquiunt.

[ Sing. -— — inquibat.
!

Futurum.

India. Perf.

Sing.

—
—
inquiet.
Sing. —- inquisti, inquit.
Parmam. Inquam vkládá sejako našo „já řku“ do věty: est rero, inquam,
notmn signum jesti to ovšem, já i'ku, zmimai pečeť. ——Inquit uvádí řeč přímou
& klude se vždy za. jedním nebi několika slovy: TImnistocles: "Universi Graeci,"
inquit, ,,luires sunt Persis." Aio nvziclíobyčejně řeč nepřímou: Themistocles
universos Graecos pares e-se Persis uielmt. Avšak přece i: Graeci emit-arsi, ut

ait Themistocles, pares simt Persis.

III. Fari.

©. 160. Sloveso faa-i praviti se svými složenimlmi:

a_[i'íiri oslo—

viti, (fm-í vyí-knmlti, prňfmi prosloviti vyskytai se téměř výhradně
v mluvě básnické. Zachovalo jen ini-cu málo tvarüv, ?. nichžto závor
kami opatřené jen složeným sluší.
['l-aes. Indie..
[nun-rf.
Sing. — -—fätur
l'lm'. (fámur, fimum", fantur).

Futurum.
Sing. fábor, (faběris, ahitur)
l'lur. (Intim-nr).

'!"lwmt'

ludii-.
Sing. (labar).

Conium-.
(jdi-er).

['i-if. a plusquaiupc-l-f. celé:
Sing. fůr-us sum, sim, emm, essem
| I'lm'. fufi manus etc.

l'arth-lnlmn.

('['-'" "nm/)“

l'raes. (fam), l'órf. fälus mluviv.

Sllpinllln.

Gerundium.
(ion. fund-i. .\l|l. fanda (fando

luhu.

l'rm-s.fari.
(ja-'a).

ucuh'ni "nim m od slyňc-ní).
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IV. Osamolněló tvary.

%. 161. Age! plur. ág'ite! vl. dělej! dělejte! Imperativu tohoto
užívá se též k vyblzení: nuže! honem! vzhůru!
Apäge! pryč s někým! „page istum kami-nem! pryč S tímto
člověkem! apage te! anebo jen apage! klid se! táhni! hýbej!

%. 162. Ave! bud' zdráv! salve! bud' zdráv! buď vítán! vale!
s Bohem! buď zdráv!

lmperatlvus.
Sing. äve bud' zdrúv
Plur. avětc buďte zdrávi

salvc bud' zdrúv
mlvětc buďte zdnivi

I vále buď s Bohem
I valětc buďte s Bohem.

ludicativus Futuri !.
Sing. —

|

salvčbz's bud' zdrliv

I

valebis buď s Bohem.

|

valěrc.

Infinitivus.
Praes. avare

I

salvare

Poznani. Tyto tři infinitivy naskytají se jen spojeny jsouce se slovesem
iubeo: salvare te iubeo! valěre tc iubeo! bud' mi zdrávl valěre eum iubeo dávám
ho pozdravovati. Též praví se: Salve č..salvabis a meo Cicerona: můj ('. vzka
zuje tě pozdravovati.

š. 163. ('ödo ') dej sem, sem S tím, rci: cedo ňqtmm mäuïbus .'
sem s vodou (dej sem vodu) na ruce! G'do, quidfäcimn ! Rci, co-mám

činiti?

v plur.: cette (m. cedite) dejte sem, rccte.

l'oznam.

Úplně jiné jesti cedo usmpuji %. 135, 25.

164. Quaeso prosim, quaesümus

prosíme užívatse větším

dílem jen ve spůsobč věty vkhulné a možno přeložiti je též slovem
"medlo": Quid, qmwso, faciam! Co mám, prosím tě, učiniti? anebo:
.CO mám medlo učinit-i? Aggrcdčre, qmu'sumus, et sume ad lame rem
tempu.—'
.' l'očni, prosime,

165. Fórem
a inf. j'örcïfdtm-um.

a, vezmi si k tomu čas!

byl bych; mimo to ještě fora.—.c,
ford, furch
(nm, mu, os. na, a) vs.-«3.

') Cedo & cette vzniklo složením denmnstmtivného ce (g'. nó, P. I) se slo
v tudyz' ccdo staženo ze cě-da-to,
. &__.
_'_._-—wu\
vesem dare,
cette
zo cc- ute.

Hl. XXXII. Verba impersonalia.
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Hlave. XXXII. Verba impersonalia.
š. 166. Verba impersonalia t. slovesa nr'osobmí vyskytají se
toliko ve třetí osobě jednočtu.

1. Taková, jichž vždy užívá. se neosobně. _
pluit prší
mingit padá sníh

föuat hřmí
_fulgňrat, fulminat blýská se

.

granda'nat padají kroupy
'úcvscít, illucescit svítá.

J
*'

lapřdat prší kamení.

,perf

fl./(urit

c-l-spčw—mlvespěa'nsca't šeří st- j—l ade-«speravit "
mísčret (me) líto mi
' T miserita-nt est zželelo se mi

pígvt(me)111erume

_:

:'Pm'ni'tet

— pannímíí

pykám

_pig'itmn
est
\'

pňdct (me) stydno mi (stydím se ——"inulta? i Inulïtmn est
hwdet (me) hnusí se mi
o— þïzrïïeäum te;-t

öpurtet vhodno jest, má se
libet (lübet) líbí se

"cht

dovoluje se

-

liquet zřejmo jest'.
rlěcet sluší se.?—

— opnrtuit
— libuit i libitum est
— licuit i licitum est
—- linuit

„

deděcet nesluší se
rzfm-t záleží na tmn

—— decuit

_— dedecuit
bez perfekta.

2. Taková, kterých užívá. se neosobně jen vjistém
smysle.
jit _ _ .
wrnlet | „ _
_ . .
prnsz se
. unt-mth |

flft
jwpf
' . .
pravici-tt

měnit
]
Jmnulňcíthodí se, prospěšno jest
_
.
„.
.
acc.-ednk tomu pnstupuje
apparat
jest na jevě
pätrt
jest na híledni
Const jisto jest

(me) tajne mne
OStáVá

iutm-est záleží (na čem)
'siüvnt (me)
'
teší mne
delvctat (me)
rve-ta! l
, ,
superost | Imzasmva, Lbyvá
pläcet líbí se, Schvaluje SG,Pcl'f.

'OI'.l'l)älll.tprospěšno jest

plm,-uit i placitum est

2"praestat jest lépe
| wyzei: dostačuie
|

nat (ut) bývá, stává se (že).
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Poznani. Verba impersonalia maji jako jimi slovesa všecky časy; nemají
však imperativu n obyčejné ani participia; impqrgtiv nahrazuje se konjunktivem:
styď se za svou nc-dbalost pudeat tc negligentiae; styďte se pudeat 'vos.
Participium nejvíce s význnmmn udjektivným vytvořnjí tam:
děcens slušný, Sličný
lobens, hïbens rád

-— decens fäcies

únimo lubentissime s největší radostí
(oclmtnosti,
— licentior dithm'ambu8*)
licitus sermo
femina pte-(lentissima
— pudendum est jest se hnnhiti
optimus estportus **)paenitenti mutatio
consilii
— paenitendum est jest čeho [r)-kali Ui
tovati).

li-cens zvolný, rozpustilý

licitus dovolený
pádem“ stydlivý, mravný
pudendus stydký, ostmlný

paenitens pyknjici. kající
paenitenda-e čeho komu pykati jest

Ta, která, vytvořují pnl-tic. ve udus, maji též gemndinm: pudendo, ad pu

dendum; vis paenitendi, ad pamitendum, paenitendo.

Hlava XXXIII. Částice.
A. Adverbia.

&. 1675.Dle významu

Příslovco.

svého dělí se adverbia:

1. v adverbia temporis.
hödic. dnes

hěrí včera
nüdius ') tertius předevčírem

cras zítra
pärengl'ü: pozejtří

* l)ush'ä

Post/Mc

[. potom, poté

|

iam již
napel- nedávno, ondyno
mmc nyní
c'tíanmcmc ještě nyní

pridie den před tím
postridie den po tom

Semper vždy

prčpčdz'mn v nemnohých dnech
illico

interdum někdy
nunc)"qu nikdy

hned na místě

stätc'm
«td-Fatum

mac brzy

vln—Pěl'i večír

interdiu za (lnc
mane ráno
wm-tu v noci a t. d.

*) dilhyramb, lyrická. lnisoň původné kn povhvnlo [lm-vlnové.
"') přístav, útočiště, útulek.

' :

nnnc dies, ted) :: nyni jo dpn třetí.

m. XXXIII. Částice: Adverbiu.
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2. v adverbia loci.
qammínus zblízka ')

übi? kde?

aminus zdaleka ')

iba“tu, tam

pröcul daleko

hic zde

föm's vně, venku
fóras ven

i nusquam. nikde
, ret-ro zpět a t.. d.

3. v adverbia modi.
v

Sem náležejí hlavně adverbia vedena od adjektiv, o nichž
[GD—471. Mimo to ijinl't, jako:

Sic'na

. frag.,"

itom rovnež

' marné, darmo

ygqmdquam \

perinde právě tak
čílt'ter, sčcus jinak
sáfís dosti

saltem alespoň
pta-ne, propef'téměř, skoro
| fortasse, forsitan snad

valde
admódum.

* clam kmdmo, tajno
; póla-m zjevně

! velmi, tuze

perquam
l
nimis, nimium přiliš

nempe totiž
nimirum.

l.)ralštlíptw l zvlášť
cmpnmw ,
vi.v sotva

sfïlïcft
totiž
.
uděla-et
ne v pravdě, ha a t. d.

&. 168. Dle původu
1. V adverbia

svého dělí se adverbia:

mnninalia

(jmemu't): pulchra,

facile, fundïttw.
2. v adverbia. prommu'nalía (núméstkováh

mpíwnh'r, (')-Plura,

ubi, unde, Inc. :'(/ir

v. 5. 101.

3. v aduerbia verbalia (slovesmi): raptim úchvatem.
4. V adverbia powywsïtümalia (pi-e(lloikovä): ante, [mat, lll'öluf,
contra.
Tvoření adverbil : adjektiv.
%. 169. 1. Z adjektiv končících se v us (m'), «, mn tvoříme pří

slovce (adverbium), proměňujíce genitivnou samohlásku [ v č: altus
gen. alti, adv. alte vysoko; pulcher gen. pulchri, adv. [mia/uf: pěkně;
liber gen. liberi, adv. libera svobodné. l'anmtuj: bčnč, málě, ['o-übi!hodně.
') zvlášť o bojujících: cummi-nuspugna e, com. rulnerare aliquem; nuopuk
encinm pugnare, eminus těla iacere.
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2. Z adjektiv třetí deklinace tvoříme adverbium, proměníme-li

genitivnou souhlásku s v ter: fortis gen. fortis, adv. fortiter udatně;
fero ' gen. ferócís, adv. ferociter divoce.
.-\djektiva končící se v nom. v ns proměňují při přetvořování

v adverbia genitivnou koncovku tis v ter: prüdens gen. prudentis, adv.
prudenter opatrně; elegans gen. elegantis, adv. eleganter ozdobně.
Pamatujme po různu: audace gen. audacis, adv. audacter směle;
dlffïcilis zřídka kdy dg'ý'icultpr nebo d?:fícílž'ter; za. to obyčejně: mm
facile nebo vi.v, aegre sotva, stěží.
'
Poznani. Od některých adjektiv končících se v ua, a, um tvoří se adver
bium dvojí, v e i ter. Sem náleží:
'

durus, hümänus, jir-mus, lücülenlus,
nävus (gnavus), largus, turbülentus. Tudyž:

dur-e i -lter tvrdě

igneo-e liknavě a Wer

human-c i ulte-r lidsky

iusian

(gnav-z'tcr)

.

jirm-e i dle-r pevné
larg-e i dtm-*) štědře
luculenl-e i luculen-te-r ') čistě, výborně turbulent-e i turbulen-ter zmatečně.
Podobné má. různosklonué bílá—rusneb hïlän's (š. 64, 4) hilare i hilafitef
vesele; violentus ') pak jen violenter násilně.

57170; "Uněkterýcll adjektiv užívá se za adverbium ablativu
nentr. končícího se v hlásku n:

'

cito rychle
contlnüo nepi'etrženě
. .
.
.
cottulumo kazdodenne,
den co den
falso křivě

perpätüo neUStä-le
secreto soukromě
.
sEm pozde
sübïto náhle
túto bezpečně.

fm-tuïlo náhodou
impröcïso
. . _ , lnenadále
mopmato
intestato beze závétu
mě)-Fiodle zásluhy, právem
mütuo vzájemně

Pamatuj: composite správně, composito dle úmluvy; rare řídce,
räro zřídka; věru vpravdě, věru avšak; certo i certe jistě, “ VÝ'
znamu „aleSllOÍl“ jen certe.

171. Mnoha adverbia rovnají se střednímu rodu adjektiv:
"uallum velice
[nudum něco malo, poněkud
uinciam přiliš
cětěrum ostatně

pri-mnm nejprve
postrEmum naposled
pňtíssžmum nejraději
fäcïle snadné
dulce sladce

triste smutně
sublime do Výše i u
výši
impmw beze trestu.

') luculente scribere, luculenter Graece scire. ") largiter posse apud ali
quem velikou vážnost míti u někoho.

') luis. violens, entis.

Hl. xxxm.
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lino koncovky advorbil nominalných a vorbalných.
ll

5. 172. Méně obyčejné koncovky, jimiž odvádějí se adverbia
zvlášť ode jmen a sloves, jsou:

1. itus.
fandit-us ze základu. z kořen, zcela

(fundus)
radicitus z kořen (radix)
stirpítus skuřenem, z kořene(stirps)

antiquitus Od starodávna
divinitus ') řízením božím, božsky
penitus hluboko, u vnitř, skrz na
skrz.

2. sim, tim, ätim.
caqgim 2) sečmo,

jedním

rázem

[(caedo)
cursim během, honem (cm—ro)

passim všudež (panda)
caJPt-imškubmo, po kusech (carpe)
contemptim potupně (contemno)
raptim úchvatem (Tapio)
punctim 2) bodmo (pango)
státům ihned (sto)

certatim 0 závod (certo)
cätervätim þo zástupech. valem
(caterva)
cür-iatim po kuriích (curia)
centü-riatim po centuriích. po set
ninách (centüria)
nömïnatim zejména (namen-)
singillatim, singillatim ?) po jednom

furtimkradmo

(singül-i)
privatim soukromě, () své lljmí'.

trïbütim po trůjích (tribus)
viritim po mužích, od muže k muži
(vir)

säpä'ratim rozdílně (sěpáro).

(pri-vo)

Slupňovaní advorbil.
a) vedeným od adjektiv.
%.173. Kompm-atiu těchto adverbií rovná se komparativu adjektiv
v rodě středním čísla jednotného; supa-Zativ zakončen bývá. hláskou e:

alte
fäcilc
audacter

altius
facilius:
audacius

facillime

bčne

mčlíus

optth

altissime
audaciss ime

') vir divinitus ad nos delatas; et. loqui, dicere, scríběre (t. výborně).
') caesim pětěre hostem (opak punctim), caesim dicere (Opakmembrätim t. v malých
větách). ") singillatim rcoponděre ad aliquid (opak gag-dtm t. všeobecně).
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mr'ile
non multum [
málo
|
I);ilc: mi:/mm velice,
„m!/nň/u'šrl? velmi,

Částice: Předložky.

peius
mínus |
méně |
plus více,
mágís více,

pessime
minime [
nejméně. [
[Júrž'nm-m nejvíce;
mamince nejvíce.

l)) jiných.

174. Něktcrá jiná adverbia zvláště času a spůsobu mají též
kmnpuraltiv a suporlativ.
diu «llnlllm, diutius, díutíssinw
sätc's (losti, satius lépe, hodněji
grup.: casto, sru'ln'ns, stu'pissífrw
(též adj.) bez superl.
nulu r nedávno. bez kOlnp.,mq)a_-r—säcus ') jinak, suius: nihilo setius
rirur
nic méně.
""—'

B. Pramlmsitiones. Předložky.
I. Předložky s akkusalivem.

%.

ule, (ípad, ad, adiuva—'da;
circum, circa, citra, cis,

contra, argu, extra, infra,
intra, inter, iurta, ub,
pěm's, yönc, post &præter,
pröpn, proptcr, per, secundum,
supra, vcrsus, «lh-a, trans.
ante před
äpud 11
ad k
adversus (adversum) proti
circum, circa okolo
citrä, cis 3 této strany
contra proti (nepřátelsky)
crgä k (přátelsky)
extra vně, mimo

ante hortum, ante vespěrum
apud oppidum, apud Homörum
! ad urbem, ad meridiem
adversus hostes, adversus mantcm
circum fórum, circa Capuam
cit-ra Rhčnum, cis Rhěnum
contra dcos (disputare)
divina erga homines bönnas
extra próvinciam, extra consuetudinem

iufrä pod

infra lünam

intra vnitř, v
inter mezi

intra pár-íčtes, intra děccm amws
inter duces, inter höram tertiam
et quartam
iuxta. viam

iuxtä podle, vedle
ob pro

_

panis pii I).-rvdržení, v moci
. '-.7_

.

- 4,—

ob cam causa-m

penes döminos

ä'secus ml koř. seg- znam. pův. „váhavě“ (srov. seg-nipvühavy); komp.
sötia's (tn. scglius, scctius) znam. pův. „vúhnvěji“, pozd. :

minus.
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' pone castra
; past castra, post diem tertium
í praeter castra, praeter öpiniönem

pöne zu, po (zřídka)

\\
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post za, po
praeter mimo
pröpe při, blízko u
proptcr vedle, 11,pro

prope aquam
| insulae propter Siciliam, propter (10
l

per skrz, po
secundum vedlo, podle, po
suprň nad, přes
versus stratum-k, proti
ulträ nad, přes
trans s druhé strany

lörem

' per aquam. per te salvus sum, per domos
secundum näiüram

supra lünam, supra vires
Römam remus
ultra cum Iócum
trans Tiberim

Pozuam. Versus klade se vždy za akk., n to 1. při jménech měst za
pouhý ukkus.: Romam vcrsus; 2. při jiných jménech poměr prostorový nazna
čujícívh za ukkus. Spojoný s pï'mll. ad lwb in: ad Ocěúnu-m versus, ad Alpes
versus, in Italiam versus. in fórum versus.
2. Předložky s ablativem.
%. 176. ab.-eque, «, ab, abs též de,
vömm, cum. [mk e.v & u,
sílu', těmi—w,
pro & prm'.
absque (zastaralé) bez. místo tolm siue
«, ab, abs od
a patre, ab urbe, abs te
dc s, o

cöram “ přítomnosti, před
cum s

de müro deicere, disputätio de fäto
eoram iüdtcc

e, c.:: 2

cum. patre
c (ex) campo, ex urbe

tenus až k, už lm
prae pře-d, pro

Tauro tenus
prae se, prae lacrimis

. pro patria.
pro za. pro
Poznani. I. a jakož i c kladou se jen před snuhlaiskumí; ab a ea: před
samohláskami. před k i přod souhláskami; abs klauo se jen ve Spojení s te.
2. tcnus kl:qu se za nblativem.
0 mec-«un..tecum, secum etc. v

93. ku kam-i.
\

3. Předložky s akkusativem a s ablativom.
Š'. 177. in, sub, sňpm', snbm'.
Na otázku kam?- s nkkusativcm, lm otázku kde? s ablativcm.
in castris v táboře
in castra du táboru
mb polestňtem pod moc
mb potestate pod mou
super ripam (u místě-jous akk.
sil-per mul, "
super re scribere o věci psáti
i na otázku: kde-?:
subter pod
subter praecordia pud nsrdi
s abl. téměř jen u lnisníkův.
l'oznam. Misto subter ob_včvjnčsul) noh infra se klndo.

in do, v
sub pod
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Předložky ve složení.
%. 178. Přemnohé předložky skládají se se slovesy, některé též
se jmény, při čemž poslední souhláska některých předložek před za
čáteční souhláskou následujícího slova se měuívá. Nejobyčejněji po
slední souhláska předložky činí se podobnější začáteční souhlásce ná
sledujícího slova, což nazýváme spodobo'aním (assimilatio): al-Iöquor
m. cul-loquor.
a, ab, abs od (pryč), :: klade se před m a c: amöceo, m-öco;
ab před samohláskami a před ostatními souhláskami: abeo, abdüco;

au V: aufügio, nufin'o; avsak: afui, afóre; abs před c a t: absconda,
nbsträho ; b vysouvá se před p: uspat—to.
ad při zůstáva beze. změny před samohláskami, jakož i před

souhláskami d, i (i), m, v: odüro, (tddisco, adicio, admoveo, advenio;
jinak se obyčejně Spodobllje: accedo, aféra, agyrědior, allicit», amabo.
nppöno, arripio, assïdwo, atti-(ího,- d mění se v c před qu: acquiro;
d odsouvá se před gn: agnosco, rovněž často i před sc, sp, st: ascisco,
lupi-ro, asto.
circum kolem, 0. Oh: circumägo, circunwtu; před eo a vede
nými odtud slovy často m se odsouva': circumeo, circueo; circumitus,
circuitus.
com, con Spolu, se.-, sou-: combibo, commisceo, compello; m spo

dobuje se před l a r: collóqfwr, con-uo; m odsouvá se před samo
hláskami & před h: coäcerco, co"mo, coitio, coopto, cohibeo; vyjímá
se: cmnčdo a comitium; jinak se klade con: concedo, condo, corcfäro,
congöru, coniüro, conscendo, contra'ho, converto.
e, ea; vy- (plyö, ven): e.:: před samohláskami & před c, p, qu.
s, t: exeo, au,-ímo, e.vceqpo, eæpugno, e.x-quim, eæsäro, e.::träho; ef před

f: ojäro, (jficío, ejluo; jinak e: «bibo, edico, emitte, ogäro.
in ve, do, na; hláska n Spodobuje se obyčejně před l a r:
illäbor, irrumpo; před retnicemi b, m, p mění se V m (srov. com) :
imbuo, immitto, impöno; jinak zůstává beze změn '; incübo, indüco.
införo, inicio, inscribo.
inter mezi: inter-cedo, interpöno, interrex; hláska fr spodobuje se
V intellego (intelligo ).
ob ob, proti: obdúco, obicio; hláska !) spodobuje se před 0, f,

g, p: occurro, wm,

oggčro, oppöno. Pamatuj:

ömitto m. obm-itto,

ostendo m. obtendo.

per skrz, přes, pře-: perduco, perlege; hláska r Spodobuje se
v pellicia.
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pust za. vzadu: pnsfpönu; st se. odsouvá v [mmm-ium zähradP)
a v ngyjyigliamus odpolední.
I
Fm před. V přPd: prúcěnio, própvllu, pröhïlw"; před samo
hláskami prod: prů/len, pröllesxr.
su]; znamená 1. pod: subici". 2. pood: sulnlüm. 3. na místo
něčí: mimm-tior. 4. nekdy mnírímje význam: subr'irlnu usmívám se.
snlmbsn'ürm- pi'ltmm'j'. sui"-luteus trochu chraplivy. Hláška h spodo
huje se neivíce pí'e'l (', f, g, m. P. někdy též před r: sum-Erla, sag/'—
fórlín, sny!/vsítili: výstupek (snb-gmo). sumne-ergo, suppömn smv-ïpio;
b "(Iemini se před sp: suspicio; sus m. snbs ve slovích: sum-ipfo,
sustine-n, suslmulo a, pod.

trans

pře-: transm, transmift');

O(lvrhllie někdy ns- zeiména

v těclltn sl0vech: trt—ulo.tradi—acu,traicio, trůnu;

před 3 odvrhuje s:
transm-ihn, tram-ilin.
.vazpqim', totiž jen ve slnženinách užívané přprlpnng (p)-appo
sítíunws insupfu-nbílm) jsou:
mul) MiWi/I')Oh- 0. kolem:

umbín, ambítgvs ([lllll'J Oklikilš b Od

snuvá se před p: mnplmfnr, umpüm; nekdy místo amb klade se an:
«.m/uiro vükol hledám. (Ulfrm'hts ohyb, anceps dvouhlavý.
dix a (li roz-:

(lisdem-rn, dis/tónu. (list:-(ïku, :lz'ssäco, (lillücn, (lilii

bnr; s spmlohuie se před f: dafür", d((fumln.
rě zpět-„ Opet: recipi", rfgfrinv/n, rwlücn, ruit-[n; před samohláskami
'rčď: rwlňnm, re(lm; těž rwlrlu.
dítío;

sï- stranou. od. bez: srdíum, sm'uuyn, swat—(rmy
; sed ve slově:
m'";ve slovech: sne-mw a, sobrius m. lev-mms, se:-ebrius.

se

in ne, bez skládá se toliko se snbstantivy a adjektivy a parti
cipiemi:

inc-rneis (in-arma),

na ne:

("n-durius,impïgrr, c'mmfztňrus.

ne.-min, niž/hs.

0. Coniunctiones. Spojky.
179. Spojky jsou bud' souřrcdmf't. j. Spoiujlcí dvě slova nebo
dvě věty rovné váhy & platnosti. anebo pmlřmlnn' t. j. spojuitci větu
vedlejší s vetou hlavní.

1. onjky souřadné jsou:
u) Cupidnfh'al' SlllČ'OleZ či, dr, atquiä, «lm? a,
čiam,

näc, ně:/něani;

«loui'/n.:?i, také;
*) t. prostora podle hradeb městských vně i vnitř.

Prof. Jm. Kanck:

Lat. mluvnice. [. vyd.

::
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Nlm— fum. jak02 ——
tak obzvláště; fum --- qunm

tak — jako; mňdó — modo brzy — brzy; hun—mm tu — tu; mm
modo (non sölmn, non hmmm)

sw! «tiam (rm-nm rh'mnl netoliko——

nýbrž i;
něquě ——IIM/tu,', noc -— noc, url/m- ——nu.-,, um“ — mth

ani _

Emi? ""'IW *" "f imi — iš min mnllo non — sul «tinm netoliko up —
nýbrž

i; mm modo unu ——<.swf m' .-.. quic/rm (sw,/, ti.:y netoliko

m' —

nýbrž ani (nýbrž sotva).
Poznani.
]. Ac nakladu se ani před mmohlaiskmni ani přwl h.
" qně je přiklouué: terra múrique. senätus pöpülusque Römänus,
:i. qnóque klade—
se za slovem důrazně pl'Ollč'SHlýlll: illum quoque féfellissem.

b) disiunctio-nr ruzlumvzwi: aut. rěl. —rÍ,síc-ě(smc) neb. nebo. aupbz
aut :! auf buďto ——nebo: cí-l _. u-l aneb _ aneb: sir. ?—
sím: (sm ' _ SPM) hud' — buď.
Poznani. on je přiklonth duäbus tribus:-r Mns. plus- nunusrn.
o) „vifm-.wh'o-Nr otlpnl'ovaťl:

50741.m?l-um, těm

ale.

než.

však;

aut:-m ille'. pak: ut, ufqm' 1102, však: láhev" prec: uflämm a þi'PL'PZ
wrmufa'mm, sl'dfämrn pí'ec'o však: m-qm-tamn: pi'm'o však nv.
l'oznam.
]. Sed, vFrum maji clu sebe význam „nýbrž-' po negacích.
" autem a věra kladou se vždy za slovem, jímž protiva so vynáší: hic
vero, hic autem.

11) vrut-sulrs mll'n'mlínovací:

nam,

Nil/mluv neboť:

«"m'm nebot.

zajisté; říčním neboť. a v skutku.
Poznala.
Enim klade se obyč-ejné na místě druhém ve větě. Etenim
sumi v čele věty.

odtud;

ay muc'Ínsíc'ru' V)"SlPdlló:("no, "ňou/', igitur tedy: m, Film nuly,
üle-iren, prupfäw'iï |)l'UtOŽ.

2. Spojky podřadné jsou:
rl) «'dum/rs : quir? poně 'íulž, chd

Že. cum když. quóniam kdyžf.

h) mnmwdírm sousledné: (ita) ut (tak) že. nt non tak že ne.
quin. že ne.

0) rampou/Hvar přirovuavací: ut, uti jak, jako: scout tak jako;
quam než; tamquam, „misi. ac si, rělut, ni si, rähd si jakoby.
d) vmuh'w'unnh'spodmiňovací: si -li, sin pakli. nisi ( m) leč.,Ile-li.
e) mncessirm: připouštěcí: «tsi, lämefsi, (Etiamsi, qcmmquam ať.
ačkoli; quamvis b_vť,byť.i; [it.-rftřeba, třeba i; uf ať; mm ačkoli, jakkoli.
f) _Iinalvx účelné: m abych a t. (l., no abych ne-. am.-:»a. abych
no,-, qou: abych thu, qunmïnus abych ne.-; zaroven spojka pi'aci (opt/1—

tím) : dummňvlň abych jen. jen když.
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g) fempm'ales časové: nf, übi jak, eum když, uf prunum, ubi
primum, cum primum, simiam-., sïmäbmlue jak mile, jak brzy; post
quam, po:;hwqtmm kdy. když; nntčqumn, priusquam dříve než; dum
an, co. až; (lanee, quoml, pokud, až; (pumila kdy.
\

\

D. Interioctiones. Citoslovce.
€.
[.
2.
3.

180. Nejčastěji se vyskytající citoslovce jsou:
radost vyjadřují: io, euhoe, mau,
bolest: rar, lwa„ eheu-,pro;
podivení: 0, en, ecce, hui, aint;

4. ošklivost“: plzni;

ï). povzbuzeni: heus, 0, ěho, ěhodum, pro;
ü. pochvalu a nmílení: heia. (eia), euge.
Mnohdy i jiné části řeči berou na sebe moc citoslovcí, & to:
L Substantiva i adjektiva: Piu: .' ticho! mälmu..' u všech všudy!
)ičfas ! hrůza! indignum .' hanba! mïsärum .' bohužel! macte.' na zdar!
(Š'. (34, 1).

2. Verba: quaeso.' om ! prěcor! prosím! obavam! prosím! zapři
sahám! ägc'.' plur. agïte .' nnže! vzhůru! ágčdmn! nuže tedy! apäge!
pryč! věda! (_š.163) dej sem! rci! sodes.' (lu. si modes:sí addes :
si vis š. 401, P. 2) libo-li!
I vzývaní bohův mají do sebe moc citoslovcí: "mim-cule! me
hercules.'
mehercle! hercle.' při sam Herkules! mrcastor! živtě Ka
stor! Pól .' ědčpňl! při sám Pollux! Per lövem! pro Jova! Iun- demu..'
per deos.' probůh! meth fidius .' při sám Bůh!
Dícěmus: „lo triumpho!". ') Euhoe Bacche?) Vae misero mihi!') Heu.
hercle, ödiösas res!') Ehe-u fügäces labuntur amn'! -")En foederum interpretes!
Heus tu, quid tibi in. mentem cenit ita respondäre! Hei." äye, rumpe möras!"')
Quae, malum .' est ista tauta audácía? Age, amln'da ergo! .Agei) věra, cetla-ix
in rčlms quális sit te-mperamiu, considerate! Pol me occidistis amici! Ne ") üle,
medius _lidius, vir sapiens laetus ex his tenebris 'in lücem illam accessit!
') Budeme volati: „Sláva!“. Triumf, slavný vjezd do Říma vítězní—muvůdci
a vojsku sonarem povolený. Vůdce, sedi-. na voze bílými koni taženém, býval pro
voděn na kapitol, při čemž vojinové jasali, io triumpha! pokřiknjice. *) lladosmý
Výkřik lmkrhantek t. nadšených průvodkyní llnkcha, boha vínu a uadat-nosti. “) v.
š. 234, P. l. ') Ach. při sam llůh. tön-ll odporných věci! Ostat. v. š. 234. "') Žel,

jak prchavé. uhílmjí léta! “) \'zhůru tedy. neotálej! ') pozbylo svého slovesného
významu; protož i age redeamus a t. d. m. agite. ") ne (řec. wi, vai) před mi
městkou ego, tu, üle etc. : zajisté. věru.
W“
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Hlava XXXIV. Něco o tvoření slov.
181. Slova jsou týkaiíc se jejich tvoření:
a) prosili (simplïcirc): naris loď, frango lomhn. troskotávám;
b) složl'nzí-(campus-Fm): naqfrágimn

ztroskotání lmli.

Slova prostá jsou:
a) prunum" (primitiva): vör, tanus, rčgn;
b) Odrou-mí (derivata): conlätus, vanitas, rčgina.
Slova odvozená jsou:
a) slmmmui. (m'rbňlía)

vedená ml sloves: (lm'lm', (Iňa-Hisod äcuo:

b) jnwmui (dmumínaiím) vedená ode jmen (substantiv &adjektiv):
doctrina-, smnï'narium, lilwro od doctor, sčmen, lilwr.
Poznani.

l. Kmen nazývá se ta čásť, ku které se koncovky přít-úžeji.
Slova.
mensa. fructus. fimo. móneo, audio
maji kmen mensa, fructu. ama, mone. aude.
2. Nedá-li se kmen dále odvoditi, sluje kořen. který jest obyčejně jedno
alahičný. Tak je cord kmen i kořen slova cor; h!ng kmen i kořen slovu.liga.
3. Jenom zřídka. ae stává.. že prostý kořen zároveni užívaným bývá slovem.
jako: sol. sal. Obyčejné vzniká z kořene slom přiráženimjistých koncovek, které
přitvorky (Mamma) nazýváme; tak z kořene reg slovu: rc.: (reg-s), reg-ina. rc
g-imcn, reg-num a t. d.

Odvozování substantiv.
A. Substantiva verbalia.
182. Jména osob zaměshuíngírírh

se (.«-hilo,;: povoláni) čin.

nustí slovrau'm nummi-.'me v_vtvoí'uií SO těmito přítvol'ky:

l. tor. sov.

Přítvorkv t_vto vstupuií na misto koncovek supina

fum, sum .'

sall"
hortor

- saltat-mn - salt/(tor
- hm-tämm - hortator

rögn
rmutu

:löcen

- doctum.

- (Zm-hn-

Pundit)

- emo/litum - rondihn'

vinco

- víc—tmu

- vi:-fur

«'mosao

- «'vnsum.

adíůvo- ndiütum

- adiütm-

- rea-hun
- rector
- vondřmm —conditor
- vfm—'O?

| deff-ml" - (l:fvnmm - :lnfvnsm'.

Denominativn jsou:
(dva
janda

—aluntur
- fnmlítor

karhanlk
p 'at-km'nik

glädüw ' gladiator šermíř

('dum',
viu

- fallitur vrátný
- ríídur [MCP-SW):

riuum

- vinitor vinař.

Poznani.
Ne;-kterásubstantiva verbalia v tor n 30? vytvořují femininum
v tn.cz adulator, adiuuit,- victor, victric; erpulsor, expulit-iz; tonsor. ton-sirio"
Jmú uenum feminina: auditor, monitor.

lll. XXXIV. Něco o tvoření slov.

[33

2. a, us. o:
m'rÍl/l) - Jst-riba písař
mi:/mn - cöqrucs kuchař

erro - m'I'O gen. errönis tulák
bibo - bibo „ bibOnís piják.

%. 183. Jména znamenající lnul' činnosf auelm stav Spůsohený
činností slovesem nummi-cunti vytvořují se těmito přítvorky:

[. io & ns, gen. us. l'řítmrky tyto tóž místo koncovky supina
přistupují :

['b'-'(“

(zqu :
to!—Imm: „!!!/Nola
'In-ulo - 'In-esum - «ln-Esca

lčyn

.“ě:-swï -.':Í.s'

. st; p: .
h 1) tmn
[ cum-eum - consensum

- (m.—tmu - lm'h'u

„dm

- risum

stup tu
- consensus
- resus.

2. imn:
_c/amlm - gaudium
ňclí
- ňdium.

rmlust'
nenávist“

cullöqwn- - cullöquium. rozmluva
stüdm
- stádium
snaha

inc-endo - intum/ium

požár

mwlšfiro - aedificium. stavba.

23.ura přistupuje místo koncovky supina:
pingu

- - pictum

- pictura

mm.—fm- ('e-usum,

lmn-cur - mercatum - nu.-rentur"

dictu

- «www-ura

- dictatum. - dictatura.

4. m':
(li;/ru

—(lölm'

clamo

- cil—tmm“křik

tl'lm'u - fí-nwl' strach

bOleSf

ämu - ánwr láska

ham-rn - lmn-ur hrůza,

sč./„'n - sůpnť chuf.

öln,těla:
Curruon - corruptela zkáza

quäror - (Iwo-vla stížnost,
mčvll'o'r - medal" léčení

tii.-vor

- fiat:-la

ochrana.

__

u. lgo:
öi'im' - urigu
původ
prin—iu - prat-[gu svrbént
&. 184.

růben - ruhig" rez
vrrtu - cc-rtlgn závrať.

.Vcish-qj n Prostl-cdck, jímž

neceho nnbývámc,

dolmó znamenají se pi'itvorky:

1. men a ment-um:
média-m- — „zalivu-men i nordic—mnm!nm něco k léčení. lík;
tčyu
-— tvy/únoru (hg/imma) i hyünu-ulum střechu;
v'e'lo
— ovlamvn i celamvntum závoj;

a pu—
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nosco - nám:—n
jméno
ornn - nrnnmnntum ozdoba

äln
- alimentum
potrava
vvsh'o - vestitur-ntum. šat

döcco - vlocümmtum důkaz

| mňnm - numümr'ntum pomník.

2. illum. bülum. cůlnm:
if'icin - [naulum
kopí
ringu - ringu/nm
opasek
věnor - tmm/mim" oštěp lovecký

rübn - rubin-u,an ložnice
rěhn - w'hïvul-um vůz
fčrn - fr:-culum nosítka.

3. 9111"! :

fult-in - fu/crum
podpora
simul:) - simulacrum podobizna

lin-u - [arím-um koupel
sčpčliu - srpulvrum hrob.

B. Substantiva denominativa.
š. 185. .llíshwsf, schránku naznačují slova končící se ve přítvorky:

!. ärium:
'u'mu

- armarium

skřín

:;ólnmlm - e-ulumbm'c'umholnlmík
granum - gruum-ium
obilnico

m's(acrís)- m'a-(trium pokladnice
planta
. sčnu'n

- plantarium b_Vliništč
- saucium-ium.semeništé.

?. ětnm a tam přistupuje ko jnn'mům rostlin:
myrtus - "t!/rf tum myrtm'l
qum-rus —qucm-Num douln'ava
palnou. - [mlmrtum hái palmový

unum - rim'tum Vinio?
urbus - arbustum stromoví, ki'0\'Í
sälcïr - sulle-tum vrbovilm.

3. ilo:
bos

- bövilr č.. bübih- kravín

Equus - vquïlv

ňl'ís - „víla ovčín.

komma,

4. ina, innm:
sutor - sutrina ševcovna
sal
- milium» solné doly

fnnsnr - tonstrina holh'na
h'thnr - tu:-trinum, tkalmvna.

186. Jména rlashmsh' a stavu nekomu vlastního vedou sc
nejv-ice ml mlickt-iv těmito latium-ky:

'

l. tas, tus:
- "ru-ïtus

clmlmm

'quin-,,. - Julame

"m'a-"'

ugk-"sf

[mn./mr - panpvrms

chmlnim

sčmu' - swm-tus stáří

"j,.

_ (,'-rm“

mužnosů ctnost

| slo-rus - aum-ritus O'tl'octVi.
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2. malo:
altus
solus

—alfřtmln
výše
pulchm- - lndrhrïtmlu
- sulitauln samota, poušť fortis
-forfïtmln
similis - similitwln pmlohnosf
snllïc'ïtm-sollicitudo

krása
lulatnosf

kou-moucan

::. ia. itia:
nulla..- - (miifa-iu
runsfuns - must/(utin

prin/ms

smělosf
stálost"
- prndr-nh'n Olmtl'llnsť

! dum-us - avaritia laknmosf
; laetus: —lavtïtiu veselosf
iustus - [ustïh'n spravedlnost

4. měním mónium:
vue-st

- c-usfřmnnín cudnost

Inn-m.c-- parsbnuníra spořivost'

těstě—f- tusfínwnimn

svědectví

páter - patrimonium otcovské dě
(lictví.

»*. 187. Jména znamena'ící
.! P (ïs:)brm' osob ano-lm Soubor (suu'vm)
. ./

amb vedou se ode jmen osobných přítvorkem mm:
sobie—?:?
Čili ubnr řínnosfí

OSOb, přítvorkem

miniato-r - mínístěrium služba

znamenající pů

3115115:

san-us

- sni-vitium

otroctví i

sfícm—rlos—sacurdötium

kněžství

otroctvo

rmgm-

věšteni

rnllěga - eulng/[um Sbor
consors - cnnsm'fium. družstvu.

- rmgürium

c-msul - rmwüluhw konsulství
tribunus - fribünrcm-s tribunstvi

trámu-ír - frízunvž'rahw ti'lpanswi
děrumm'r— Ilr'vemvïwzms desíti
panství.

Š. 188. Jména zdrnlmřlrí (tlvmimotít'a) zachovávají pravidelně
md svých jmen záklaulných. Vyjadřují znwnšmí, někdy též opovržení.
Přitvorky., jimižtu se v_vtvoí'ují.jsou:

I. ůlus. illa. ülum. Pi-[tvorektento přivážíso nejvícekuka
nam prvé a. druhé, někdy i třetí deklinace:
uidus - m'dulus lmizdečko
Imrfus - Imrhllus zahráclk:

ädülwsrmw —ádůbscmhdusmláde—
ueček

ratus
[uu-"r

- rio-nqu putüi'ek
- [nuh-"lus lmšík

rm,-

:::-lusa —"wm-ula stoleřok
Mun
- rium/rc žabka

m-a
vm.-

sílu:

- silrulu

[(\le

artas - actam/a útlinký Věk.

nuti

— rc./[Ida,

SULIOČU—lš

- NE!/"lnx

králík.,
králnvič.

- arum
Oltářík
- věc—ala hlásek
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suu:qu

——sau-ulum

skalka

scütum — scutulum Štítek
oppidum — oppida./um městečku
cálmt
Poznani.
llber

läpis
córóna
cátčna
ape-ru

-— «'apltulum hlavicku.

l. Xekdy vypadává u & nastupuje spodol-eni assi-uiimm:
knizku
—- (liberulus
——
liber - lu.-': libellus
kameka
—-(lapidulus — Iapid - lua) lapillus
vínek
— (coronula
— Caron - lu)
curo/lu
řetízek
-— (catenulu
— (aten - lu)
catella
prúcička.
-— (operulu
— uper - lu)
apellu

lide by při teto assimilari

pit-de zdvojeným ll jíti me'-lu Saulum—"ku,nummi.

se e (nekdy i); slova končící se v ulua, ula, ulum meni kmenuvé « v ( "nekdy v .;:

— (agrulus
— (cum-ula

— agr - lu )
— I'upr - la)

jlag-rum

— (jlugrulum

lucrum

— (Iourulum

signum
tignum

— mig/nutum
——(tignulum

-—[in!/r — sign — tign

dyer
capra

öcül-us

— (ocululus

— lucr

-

-— ocul

pópůlus — (popululus — popul täbüla — (tabulqu
— talml bäcülum

-— (bac-ululam —-bucul -

lum)
lum)
lum)
lum)

polička

agellus

uipcl l :l. k míčku
jlugell um hii-ik

lücelluut zištek
angullum

sošku

tigillum

trámu-.

ocellus
«»i-ko
lu-)
pöpellus miro-lek. rlmtra
las)
tabulku
täbcllu
la)
lum) bdcttlum hůlka..

2. Opakování:" přitvorku vznikaji novú deminutivu:

cista
cistula
cistella

—-cistula trnhlice, truhlička;
— (cistulula — cistul - la) cistella;
-— cistellula.

2. «illus. «üla. Nilum.
kmenům

l'ï'itvurek ten přiráží so nej v[ce ku

4. a :").deklinace:

ïg-uis - igniculus

ohníček

frater -frato-rc'ulus bratříček

passer -pauern/„Ius vraka
deus

- clmtïculus

zoubek

jlos

-_/!nsa-nlus

kvítek

kóma

- humana—"Čus človíček

rumor
navis
dvís
plěbrs

- runuwvulow
- uuo-inula
- vyvinula
-1)lvbíu'uln

klep
loďka
ptáček
cháskanhecmi

liška
vulpes - culpanda
mulier - nudím-rula ženšlinu
| pars -particule! raistka. částice
' örlm'n - ();-utimqu nepatrná re.
strmnek
' m'lmr - arbuscula
voršik
| versus - (.*ersïl'ulus
|

artus - articulus
(lömus - domum-ul"

Hainek
clmneček

Nljl's

- spěl-ala

nadějiůku

dit-s

. diam/(l

al|| :'(-ok.
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l'čtH

__ reth-ulum

l;"»;

síťka

mümes — munusculum dárek
vas
mr
Poznani.

——vasculum
——mrc-ulum

nádobka
srdéčko.

Též některá. adjektiva vyskytají se ve formě zdrobnělé:

tem-r - tem-Ilus l'ltlounký
äcütus - acutůlus vtipálek

'
]

aureus - aufeólus zlatnunký
Zivis - levicůlus lelmunký.

lioměž v kompurativé: máíuscůlns poněkud větší; tak: noinnscülus,dürins
cülus, meliuscúlus.

189. Jména rmlinmí (pan-mwmicu) znannenající původ od
otce (praotce, vytvoř-ují se te'-mitt) pi'itvorky:

]. ide.—s.gen. i(lae nejvíce ode jmen končících se v us a „r:

Priamus - l'riamïflvs Priamovec
.Dämms - Dunaïdrs Danaovec

Agčnm' - Agrum-Eden Auction-ovec
Ceu-"ps - Cem-upřela Cle'OpOVPC.

2. idea-, gon. illae ode jmen končících se v ms a «lps:
Ah-rus - Afride Atreovev
Neue-lps -.L rat-lídra Neoklem'ec
lla-acla: - ffl'rm'lïdrs Herakleovec.
PěÍl'ns - ["I'Iïdl's l'elenvoc

:.. ádes i ia'ules:
Jem—ms - Aenaädus
Aeneovec
Anvhíses —Am-hisiädrs Anchisovec

lestius

Lač'rtcs - ],äif'rtiudv's Laiïrtovec
Täläuum - 'Iï'lmnöniätlrs Telamo

- Thcstía'des Thestiovec

novec
Atlas

- -ltlanh'čillvs Atlantovev.

4. is, gen. idis; ia's, gen. iňdis (feminina):
Príámus-l'ríumis Jdís l'riamovna Närecw -.Vör€is Jdis Nereovua
Dánaus - Danais illis lianaovna 'l'hestíns-leesfías-ádís Thestiovlm.

Odvozování adjektiv.
A. Adiecliva verbalia.

190. ['i-itvm-ky. jimiž vytvořují se adjektiva ze sloves. jsou:
]. ax k naznačení přít-nwm? náklonnosti ke konání toho, c«)
znamená sloveso základné:
acc/„leo- mulsa: smělý
Ed!)

- «dua;

_l'ěru - fr:-au:
fügt") - fragmr

' lö'qu

- lan/tmm hovorný

Zravy

räpio

- ruinu— (ll'aVý

výnosný
plachý

timeo
vöro

- temu- drželivý
- vul-rm- hltavy.
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Podobný význam mají adjektiva vytvořená přítvorkem

2. ůlns:
Ulm

- bibulas

pijáCký

r.)-Twin- cruda./Jm lehkověrný

quč'ror - qum-ufus stýskavý
, Süden

- sFIÍ'Llus hedlivý.

Poznani. Homo b:"hulushmnhálek, homo Creduth věřílek. homo querulus
styskalvk. skuhrzilek.

ilis a bilis. Přítvorkv těmito v_vtvoí'ujlse adjektiva obyčejně
smyslu trpného, znamenající muž-nosíděje slovesem naznačeného:
_fůcío

- facilis

snadný

frnngo - _frňgílís křehký
rm..-

- milis

užitečný

čmo

- (nm—(bilis milostný

lmn/u - lum/äbilis chvalitehný
_jim

- j/Ebih's

žalostný.

Poznani. Smysl činny do sebe mají: horribilis hrozný, terribilis strašný.
děsný, fertilis úrodný.

4. bnndus.

Adjektiva taková rovnají se participihn praesentis

často s významem poněkud vzmucnňným: armus pravě blondící, avšak
»rrnbnmlvm stále bloudícl, bludný.
grmňlm—- Jmttdňbmzdus
horlivě fůra
—fu-rïbzmdus pln \'Ztekll
štěstí žádající * lado - lwlíbn-ndzw hravý
Inetw— - lru'fïlbmulus pln radosti
mórinr- Moribundus khodinco pra

míror

- mírňblmdns plnndivenl

cujicí
trému —hv'mčbnmltw třasavý.

ï». fundus.

Pi'ltvm'ek ten znamená bytnou vlastnost, náklonnost :

irascor - iracundus prchlivý
täv-em- - cnram-mlst cudný.
fäp-i - j'nmndus výmluvný
o'. idus k označení trvalé vlastnosti:
íňro - iůvmulux příjemný

arm
nul/lm
fímw
cňlm

-

(uillus"ualidus
timidus
validus

such
mokrý
házlivý
mocný

hmmm
cňpío
| jilm
a-ňpín

- Iwuu'llus
—cupidus
- ji'uidnx
- rapidus

Vlhký
žádostivý
tekutý
dravý.

B. Adiocliva dogominativa.

g. 191. Nejohvčejnější přltvorky, jimiž adjektiva odo jmen se
vedou, jsou tyto:
1. ("us k vytvořování přídavných jmen Milan-ých:
luyrnhnn
(uu-um
film-wm

- myt-nima- stříbrný
- aureus
zlatý
- fr:-runs
Železný

lignum - li,/"mes uli-cvm)?
pia!
- picr-us smolný
\ vitrum - L'itrl'us skleněný.
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Týž význam má přltvorek
2. nus & něus, jímžto se vedou adjektiva

látková zvlášť ode

jmen stromův:
qum-cus - qum-nus i :,nm'nmcs duhový

fícula

ilm- - [liynrus dubový; rovněž
čbur - «(nu-nus i rbm'nrus ze slo—

- jiculncm; fíkový
nové kosti.
3. acěus a irius označuje buď látku. buď příshcšnosf nebo pu

olobnosf:

charta - ('hartäceus papírový
rösa - rosaceus růžový

lňirr
- lntěriw'us cihlový
tribunus - tribunicias gribuuskf.

4. ius. iens, ilis, älis, íiris. ensis. "anus. inus.

Adjektiva

vedená těmito přítvorky znamenají PřÍSluŠnlmfk něčemu:

ius.
pdtvr
-patrius
rex
- rčgíus
impcrïitor- imperatörius
sňrar
-sor6rius

icus.
otcovský
královský
velitelský
sesterský.

mda
hostis
cicis
classis

- (coelicus dvorský
- hosticus nepřátelský
- civicus občanský
- da.-«siem:lodní, námořský.

ilin.

älis.

se)-ms - sm'vílís otrocký

amms - (mnalis

výroční

vír

uirei.-: - navalis

námořský

- vřrilis

mužský, unu'/ïn)?

uicis - civilis občanský
hostis - hostilis nepřátelský.

rar
- rr-galis
královský
virgo - virgi-nalis panenský
murs - mm'frllis smrtelný.

Furis.

ensis.

pňpňlus - popularis národní
consu' - consňlm-is konsulský

förmu
rastru.

mili-s
stilus

Canna/I —Únonufnsis Kanenský
.lthíšnur - Athenůmsís Athenský.

- milïtarl's
vojenský
- solidni—is spasitelný.

- f(wemis
- castrensis

tinus.

inus.

urbs - urbanus
městský
mons - montanus pohors „ý,hor-

natý
Sulla - Sullanus
Ráma - Romanus.

!). ärius.

veřejný
polni

má)-e - "ut;-inus mořský
fěmžm - feminimw ženský

capra - cnprinus
vitulus - cítnlínus

kozí
telecí

lii-pus

zaječí.

—lupo:-inus

Adjektiva.taková znamenají

Příslušnnsf; zvláště

pak zanu'šshuívcíní se něčím (zhusta substantivum:

ru'u-ntmn- myuutaricw co ke střlhru nalezl, penem";

classis«rlaxsinrius lodni, lodník
stáhla «tatum-ius sochařský,soclmr

141)
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sica —sícarius kdo dýkou zachází, grew

vrah
]ěgio —(«yitium-iusk legioně pluku
náležitý. plukovnl

- grěyarc'us

na

př. mile.s

sprostý voják
ágm- - agrarias role-se týkající.
.
rolui.

Adjektiva taková stávají často spojená se substantivum _;ňbm
k označení řenufslnílcůdíla hmotného z látek tvrdých: _fnlm- hymnus

tesař. f. fr:-rnrius kovář,

now/rius kotláí'.

I'ozuam.
]. Res t'ranwntan'a věc obilní. špíže; res nummlm'iu mincov
alvi; res pécúaria dobytkářství: res aryentwia peněžnictví.
::. Přitvorek án'us přistupuje též k číslovkám distrilmtivným: quinarius
pětník. denarius desetník. versus sěnarius verš šestistopý, homo t-rícěnuríus tři
cítník, sexčgřnarius šedesátník.

ü. ösus a ůlentus

(ólentus)

označují hajnan toho. co za

kladné. slovo znamena:
č.:/zm

- "(Itan.-msbohatý na vodu.
vodnatý
ä-nïmus - mu'nwscw srdnatý
písni::
- piscosus r_vlmatý
purius
- [un-humus bohatý na

přístavy
vitium
invidi"

impérium
mons
!äpz's
turba

- [iniuriosas
- mout-.sus
- lapidosas
- turbldvnms

_fmns

-fmmlulmhw

- vitiosus
vadný
čp:-s
- invidiosus plu závisti, | rimam.
zavistivý
vis

panovitý
hornatý
kamenitý
pln zmatku.
zmatečuý

podvodný

- npulvntus mohovitý
- chwlmtus opilý. vínák
- ciolmtus násilný.

7. tus (atm,-, itus. fotus) znamená opatření tím, co jméno zú
kladné označuje:
ius
önus
scčlus
_fňnus
üla
(m.)-bn
hi:/«

- iustus
- onustus
- scelestus
- fmu'stus
- alam.-t

sprzwedlivý
obřemenéný
ohavný
zálmbný
křídlatý

dans
fall:
auris
pellis
turris

- alvntatus
- falcatus
- meritus
- pellitus
- tur-ritus
- barbatus vousatý
mel
- mellitus
- togatus
to;:ou oděný, ! astus - ".«-tium
římský občan
wmm - cni-nidus
vult-m.x-- c-ulcmtus obutý nasus - nas-utut: nosatý.

zubatý
Sl'py opatřený
ušatý
koží pokrytý
věžatý
medový
schytralý
rohatý

8. as, gen. Entis; is, gen. Itin. Těmito přítvorky' valoa se ad
jektiva (velmi zhusta substantivum kladena) naznačující [nh-ml:
Arpinum - Al'pínas Jm's Al'liiilau Urban-um - Urbüws-uh's l'l'biilau
Filií:an - Fidenas Fidenau
Samnium - Samnis -ïh's Suillium.
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Sem náleží : (ratas? jaký krajan? ngspme našinec. optima; vel

mož (nejvic-ejen v plur. optimates).

Též od příslovcí

zvláště času vedou se adjektiva (adiectiva

advorhialia'). Neinhyčehlější taknch přítvorkv jsou:

'). runs. tel-nus, tinus.
hödir
diu
novin
sťmpl'l'

-

Inn/iurans dnešní
diumus
podenní
nocturnus ponoční
smnpítm'nus věčný

hěri
crus
diu
prius

-

lustri-mes
('rusiïnus
(lintium
pristinus

včerejší
zeitřejší
dlouhotrvalý
dávnověký.

odvozování sloves.
A. Verba verbalia.

192.

Slovesa od jiných sloves vedená dělí se ve. čtyři třídy.

1. Verba iterativa

(frequent-ativan) a intensiva

opi-tome! & zdůrazňující vytvořují se ze. supina;
v ïm:-n, ostatně um \“ are:

rlämo
rögu
tělu
hňbm
cňnn

— clamatum
— rogatum
-— rulath
— habitum
_—(cantum)

t.

mění se totiž atum

— vlamímre
— royitaw
— vOlitare
—- habit/tr:_ crmth

opětné Hii-eti t. křikati. povykovati
dotazovati SP
poletovati
pevně držeti. ohývati
(zvlněnýmhlasem) zpívat-i

Colu" _— cňlíítnm

——volutm-r

pnvalovati

[MN/) ——pulsum

—- puls/(m'

(silui-) tlouci.

Verba 'déponentia

(něčím)

svého tvaru passivného nepozhývají: mn

plecti — amplarm-i ; si;un —- secta-re'; tom-i — tütm-i.
Některá slovesa. opětovací vedou připojením přítvm'ku opěto 'a
cího tvary nové:

cäm'rc — cantare
——cantharo prozpévnvati
diem-0 — dictare
— dictitare- říkávati
cänjrr —- (ml) ("nt/tr" ——vc'nfïfru-u přicházímti.

()d některých slnves užívá se jen tvarů těchto: [E!/vro_ deïlart'
(nikoli lactare).

Imm—FN——har.-titur", sm-ibrre *“ svriptífm'v.

Poznani.
Někdy vede so. furum itm-minui. noh intvnsivnú nd času při
tomného: ágo -—agitare, jluo -—jhdture, nosco — nom.-Uaro.qum-m _ quaerunt-e.

2. \'orha
.v.-n: lňbo _ labaw

iuclmativa

t.. počíunvá(v. Hl) knnřísvvsyllahu

viklúm se, (nim.—cm -Idbrlsm-w' počínám so viklnti.
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- vult.-sco

'! gěnm

- i—nyrmísco

fr:-rm - gym-mc.,

trému - Cuntrmnísro

finu-u

vwo

- vf.4'tc'ní:'sc-u

- rauit-("sco

! cüpio

sápío
l dormit)

- concupisco

- resipísco
- ubdm-nu'sco.

Mnoha inchoativa jsou denominativz : pum- — puäl'asco;

uwtü

rns — "mtm-vsím.

či. Vel-ha tlesiílerativa

znamenající bažení po něčem vy

tvoí'njí se ze supina,; koncovka nm mí-ni se tu v ňrío, inf. nríre:
ěclu my.-um

mnu-iu vhcese mi _iísti ') ' durmíu

pätn-1)4-h'hlm.-l)rtitm'io mám úmysl
(chuť) ncházeti se m'- -

4. Verba

deminutiva

—dormitum. - du:-nu'tcu'in

chce se mi spáti.
Ostatne v. š. 142. Poznaní.

naznačují děj slovesem základným

označený \' míře nepatrné. tedy se zhrzením jakýmsi. Končí se v illa.
inf. illa?-r: mum — vnutil/n cvrlikám; svi-iba —- scríbíllo škm'nn.
Poznam.
Též složením sloveso. s předl. sub naznačuje se význam demi
nutivný: subtžmeo poobávúm se, subuěgo poneka odepinim, snppůdet me po
někud (trochu) se stydím.

Srov. Š'. 1724,buh, 4.

B. Verba denominaliva

193. Slovesa vedená ode jmen končí se v are, črc a in;
inchoativa (lenominativa v Ew. \'erha. denominatisz končící se v ïlræ
a ïm- jsou ohyčeiní- přechodná, končící se pak v ïm.- z většího dílu
nepřeclíoílná.
córóna - coronm-w \'éllčiti
mäcüln - maculare skvrniti
ňuus
- nnňrm-c ohtěžovati

| finis
- jínirc
končiti
cm.—tos
- custodire hlidati
mul/is - mollire lllěkčiti.

albus

- alba;-4.-

hěíetí

_//os

- jforčrv

kvésti

frons - fromlčw:

zeleněti

—— - _fl'ondwscěm lupenatčti.

'; též: jedl bych, spal bych, rád bych se Ucházel a t. d. Gnaeus sullatürü
et prostriptün't iamdiu (En. byl by rád Sullou a rád hy propisoval již dávno.

B. Skladba..
Syntnxís.
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0 podmětu a výroku.

%. 194. Každá. prostá věta skládá se z Pudnu'ím (subiret:sz
a z výroku (prcmlc'catum).
Podmčtem bývá pravidelné jméno podstatné.; avšak může jím
byti náměstka. přídavné jméno nebo příčestí, infinitiv slovesa neb
i celá věta, konečně každé slovo. ano i jednotlivé syllaby a zvuky.
pokud nebledíce k významu právě jen o tvaru jejich výrok nějaký
pronášíme.
\
Aris cantat. llic laetatur, ille maeret. Omnes ócňlos "» Antonínu:
rnm'äcei-unt. Beati sunt possidentes. 'rrarn hümänum est. l'inm' furl/n
met. Upportünmn accidit. quod venisti. Cum uöbc's nun (II:-itur, sm.! nö
bíscum. ') A aut longum nst aut brěve."')

€. 195. Pndmět vynáší se v lat. na otázku kdo! co! vždy n"
minrttírmn. [):-us rägit mundum.
Poznmn. [. Latinský nom. podmétový leckdy překládáme pádem jiným,
zvl. genitivem svy'rokem lwosobným: Měmória minuitur. l'mnéti ubývá.. Hostium
Opes animique crčvěrunt. Nepřútolům moci a srdnatnsti přibylo. (.'/moui praeci
puus lad-nos habitus est. Kononovi obzvláštní cti se dostalo. 'Tempus mihi non
suppetit. Xedosnivu Semi času (nemám kdy). Nun maior vir-fuit Scipione Africano.
Nobylo lepšíbn muže mul S. Můlum nullum est niue aliquo bóno. Není žadného
zlu & t. d. .Ad octingenti hómlnes caesi nmt. K osmi stům lidí pobito jest.
2. Při vazbě akkusativu

s in_fin—itivemvytýká. se podmět akkusativem,

při

ablatívu absolutném vynáší se ablativem.

„$. 196. Padum? nevyslovuje se vždycky ubzvláštm'i, nýbrž bývá.
i ukryl vn výroku, jako v češtině.:
1. Když vynáší se náměstkami osobnými, na nichž důrazu není;
na př. Vivo. Při diimQO rčení, což zvláště v protivách místo mívá,
') Cum nobis se neříká, nýbrž nobiscum. ') A buď dlouhé jest bud krátké.
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klásti dlužno náměstky osobms jako v jazyce našem. Ego m'», m uayas.
Vos mňnětis,

('Egoabeo.

2. Když zamlčí se podmět všeobecný hominrs (jako v češtině
MM); na př. dicunt, tradunt, fin-unt. ')
3. PH slovesech neosobných (g'. 107, l'oznam. a 5. 1613), kte
rými líčí se úkazy přírodní anebo hnutí duševní; na př. Illücesm'f.
"isi;-ff mv.
Při slovech, jimiž líčí se úkazy přírodní, přimyslíti dlužno za subjekt nějaké
božstvo nebo jiné substantivum, jako caelum, dies, což čítá se někdy skutečně:
Iuppiter tönat. Ióve tonante. dies lucescit (illucescit), caelum (dies) ve.-perauit,

Auröra rörat.

4. Ve třetí osobě sloves nepřechodnýcb (š. 102, 1), užívá-li se
jich trpné. Dornúmr. 2) 'enium est. 3)

197. Výrokem

bývá pravidelně sloveso. avšak může jím

býti i jméno podstatné nebo přídavné (příčestí).

'ýrokově'jméno ta

kové. spojeno bývá se svým podmětem slovesem esse, které v té pří—

padnosti nazývá se cöpüln (spona)
Arbor trírrt. Arbor est děcus bortí.
pňlus laudatus est.

Arbor Psi pracčra.

Disci
_

Polliam. ]. hponové sloveso esse hlavně ve třetí osobě zhusta se vypouštívá.
nejvice v obecných průpovědích. jako v češtině: Quot homines, tot sententiae.
Summum liis. summa iniüria"). Iucunda? acti lab'rresï). Hinc illae lacrimae!
2. Esse obsahuje někdy výrok plný; pak slovo verbum exietmtiac (sloveso
joue-nosti). Homiruc fuit ante Römam conditam. \' tom případě bývá spojeno
i s pí-íslovei: Si váles, běne est. Omnia rectissime sunt. Inceptum frustra est.
AHM nunquam in. vita melius fuit 6).

198. ölow'so, .jv-li r_q'rokwn,srovnává se s podmětem svým
v omm- a čísle, ve sklonných pak částech (ve příčestícb) i v rodě a pádě.
Varů-ins deludat. Divitiae dilabunlur. [a'-qutälwo, si ms vah-fis.
[Im-ius ab Alerandro Jlagno david-us est. Carthago n h'cil'n'nnvdd"!!!

('si. lehdla sub form recondïtä sunt. Limo-m' tum: mihi ullum" sunt
š. 199. Jméno nějaké, ji:-lí výrok/zm, puk jesf jméno to:
') l'ovídnjí. 2) Spí se. ') Přišlo se. *) \'rcb právu. vrch křivdy. ") Po práci
milo odpočinouti. Srov.: 'l'rpká práce, pokoj. sladký, po práci jsou milé svátky.
*) lépe se nevedlo.
K š. 197, P. 2. l' básnikův u u Tacita () podmětu intinitivem slovesa v_v-'
judi-mein: výrok est tak se propovidá, že rovná so prosaickěmu potest nebo licet;
žec. iion, Fgwu. mid.: quod tangere non est (: quod tangi non potest) čeho
dotknouti se nelze; (dii). quos jalle're non est. -—\'erg.: Tityon cemere erat
Titya bylo viděti. -—'l'm'.: Ist videre apud Germanos arg/mtm vasa. Thrasea
vum Demetrio, ut coniectare erat. de nätüm animae iuqui-räbal Th. s Dem.,
jak bylo lze doiuidaii se, pátral po povaze duše.
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l. pf-idavm" (Přiřestí, na'me'stkq). a tu srovnává se s podmětem
svým v rodě, pádě a čísle; Spona řídí se podmětem v osobě a čísle.
Equus-est álácer. Virtus clara est vt (uh-rna. Víš-r cst amoenum.
Columbae sunt timidae. Omne corpus onidäbile est. Verba consul-is

haec fuerunt.
Pozuam.

1. Je-li podmětem intinitiv anebo celá věta, přídavné jméno vý—

rokové klade se do střed. rodu jednočtu. Dulce et decorum est pm put-ria möri.
Mihi pergratum est, quod librum ad me misisti.
2. Někdy bývá výrokové příd. jméno v rodě středním, ač je podmět rodu
mužského anebo ženského. Vazbu tuto lze vysvětliti, přimyslíme-li k přid. jménu
quiddam. (casi č. nějaká věc). Triste lupus stübulis t. j. triste quiddam '). Mors
omnium rerum extremum est ').
3. Co o sponě esse platí, plati těž o slovesech, která se dvojím nomina—
tive-m se pojí: fio, videor, existimor atd. (5. 212).

2. Podstatné, it to musí srovnávati se s podmětem svým jen
v pauli-.,v rodě pak jen tenkráte, má.-li pro mužský i ženský rod tvary
zvláštní (subst. mobile š. 12, 5).
Usus est tyra-unus. Virtus est summum bönum. Somnus est imago
mortis. Pulvis et umbra sil-mus3). Ramaní fuerunt pöpülus fortissimus.
Usus Pst optimus magister *). Vïtu rustica pars-[manicae magistra est 5).
Aquila est re!/ïnu civium 6). Sal temporum ac siderum rector T) est.
.lt/Mme Omnium.doctrinarum inventrices s) fw'runt.
Poznani.

1. Číslo výrokového substantiva muže býti rozdílně od čísla pod—

mětu. Captivi militum praeda. fuerant. Gaudia saepe sunt initium doloris.
- 2. Spona (jakož i slovesa jio, videor, eæist-imor atd. g. 212) neřídí se v čísle
vždy svým podmětem, nýbrž častokráte i stojícím blíže ní substantivem výrokovým.
Consulatus tui fuit initium lüdi compttäl-itii s'). To stává se pravidelně, je—liin
tim'tiv podmětem věty. Contentum suis rebus esse maximae sunt divitiae.
3. Jě-li rod výrokového substantiva od rodu podmětu rozdílný, příčestí
slovesa řídí se substantivcm bližším. Non- omnia error stultitia est dicenda č.

dice-udus est non omnis error stultitia.
mihi paupertas visa est.

Paupertas mihi anus visum est č. onus

200. Jméno výrokové vytýká. se v latině vždy qwmimtivem,
jak z uvedených příkladů vysvítá. V češtině pak vynáší se ono jméno
') Smutného cosi (č. smutná hodina) vlk ověínům. ') Smrt je věc nejpo
slednější ze všech. — Nabon tedy v té případnosti adjektivum výrokové úplně
moci substantivné. a) Srov.: O dives, dives, non omni tempore vives! a čes.: Pa
matuj, člověče, na to, že jsi popel a blato. *) Zkušenost jest . . . učitelkyně.
"') Život jest . . . učitel. ") Orel je král ptactva. ï) zpravčím. ") nálezkyně. ') Po
čátkem konsulatu tvého byly hry kmnpitalní t. slavnosti konané na. rozcestích
(compltum) ke cti Larů t. bůžků strážných a ochranných. Srov. čes.: A pokrm
jeho byl kobylky. Rciž, at kamení toto chlebové jsou. ZiLm. Skl. str. 37.
Pro/. Joa. Kořínek: LM. mluvnch 5. vyd.
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též instrnnicntulom na otázku čím někdo bývá? což ovšem v latině
místa míti nemůže. Eo tempore Cicero consul fou't'). Popillius cum
civis řgrěgius, mm. non indisertus fuit 2).
Rovněž šotřiti jest rozdílu mezi vazbou latinskou a českou. jsou—li
podmětem čísla určitá od pěti až do tisico anebo neurčitá. mnoho, málo,
kolik, několik a t. d. V češtině klade. se v te případnosti ve výroku
rod střední jednočtn; ovšem jinak v latině, kdežto i v takovém pří
padě podmět vynáší se. nominatima mnohočtn. a výrok řídí se jím
V čísle a mdi-. '['-recenti Spartani apud Tlm-möpjlas a Pel-sis intcr
fectixsunt "). Pauci hominI's sua sorte conte-nti sunt ").
„Q.201. Je-li podmět jmv'uo souborně (collecta-mn), pronáší Se
výrok někdy mnohočtmn (constructio ad sonswn č. xara ovvww t.
vazba dle smyslu). .lIagna multitudo läpïdos ac těla coniEcerunt r').
Rovněž často i rml výroku řídí se ne :_vrmmnatickým tvarem
jména, kolloktivného. nýbrž přirozeným rodem myšlonýcli přitom před
mětů, jmenovitě při milia., rozumějí-li se t(m lidé. Pars (hostium) per
agros dilapsi, pars arbos [Mirra-nt finitimas. Caesi sunt hostium dno
milia dmwnti “).
Podobně: ('terque duæ: exercitum e-castris edücunt. Hoc idem generi hü
mäno contigit, quod in terra collocati sunt (roz. homines). Capita cmiiürätion-is
virgis caesi ac säcüri percussi sunt.
Pamatujme zvláště: partim —partim dilem — dilem, kteréžto spojeno jsouc
s genit. plur. nnpho s předl. ca: významem svým slovcim alii— alii, alia — alia
se rovná 11zn podmět množ. čísla se pokládá: Eorum partim Pompeii castra
sunt secüti, partim (lömi remanserunt. Partim. e nobis timidi sunt, part-im a 754
publica aversi. Bonorum partim necessaria sunt, partim non necessaria.

202. Při (Ivou noho více lmdmětwh pronáší se výrok slo
vosnv z pravidla mnoliočtom. 'címůl'ls ('t Ramus Romam condiderunt.
"maliciam ('t gratia honzían intu' se»conicam/mot.
Označují-li však podmčtové ti části rolkn jednoho, anebo mai—li
se naznačiti, že výrok rozumi-ti se mai o každém podměté zvlášť, vý
rok slovesný vynáší se. _iednočtcm. Senatus pöpülusqcm Romanus 1)
int-'llryit

Zii-„0 ö'pus PSS/f. ního ut l)(itioiwfňmrs

tempus wass-'M.»un

síň-mluv (frlu'llt-fu-l'. Cum

pu.-führt, drcu-tariclum měnu ost. Cůnon ple—trimum

Cypri, Iphicrates in. Thracia.. Fhiíbrías in. Sigeo ririt.
Je-li však některý z podmětův cisla množného. vynáší se. výrok
') byl konsulem. ',I jakož výborným byl občanem. tak nikoli nevýmlnvným.
“) Tři stu Spurtnnův . . . usmrceno just. ') Málo lidi svým osudem spokojeno
jest. a') Srov. Munhy zástup sllali roucha. “) Srov. Pět. tisíc ua. viru se obrátili.

') nerozdílně to jedno.
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téměř vždy mnohočteni. Víta., mors, divitiae, paupertas omnes homines
vehementissimeprrmövent. Frons, öcül-i, vultus persaepe mentiuntur.
Poznam. Rozluöuji-Ii se dva nebo vice podmětů částicí aut, sloveso klade
se buď do jednočtu buď do mnohočtn. Si Socrätes aut Antisthenes diceret nebo
dicerent. Rovněž i při částicích: et —-et, neque — neque. aut — aut.

5. 203. Co týče se rodu výrokovóho jména přídavného (anebo
příčestí), při dvou nebo více podmětech mají místo tato pravidla:
1. Jsou-li podmčtové názvy osob a téhož rodu. jméno výrokové
innohočtem vytčoné v rodě s nimi se shoduje; jsou-li však rodu roz
ličneho, jmeno výrokové pronáší se mnoliočtem rodu mužského. Páter
et filius mortui sunt. IlIätur et filia mortuae sunt. Pati-r et mater
mortui sunt. (7ěrěre „mí sunt Liber et Lïböra. Rovněž při zvířatech:
Aquila et äper inädia sunt consmnyti. Pavönes et columbae amici sunt.
2. Jsou-li podmětové jiném-„ věcná. at rodu téhož at rozličného,
jméno výrokové zpravidla pronáší se mnohočtem rodu středního.
Stultitia et tämäriias et iniustitia et intemperantia fugienda sunt. Be
neficium et iniuria inter se contraria sunt. Secundae res, honores, vi

ctoriae fortuitu sunt.
Poznnm. ]. Jsou-li poduiéty veskrzejména věcná rodu ženského, vyjadhúe
se někdy výrokové adjektivum mnohočtem téhož rodu. Grammatice quondam et
mas—íce
iunctae fuerunt. Iustitiae sunt adiunctae pietas, bonitas, benignitas.
2. ['i-i nestejném rodě jmen věcných výrok shoduje se zhusta se jménem
toliko jedním. k ostatním pak pouze se připomýšlí. Error in hac causa atque
invidia rersata. est. Tibi omnium sälus, liber-i,fortunae sunt carissimae. Visae

sunt nocturno mpore fäces ardorqne caeli. ')
3. l'ři řídký-\n,spojeni jmen osobných a věcných shoduje se společný výrok
jmenný obyčejné s podmětem osobným & připomýšli se k věcnému. Thrásýbůlus

contemptus est!) atque eius sölitüdo.

š. 204. .lsou-li osoby podmčtův rozličny, výrok vytýká. se čislem
nmožným; puk prvá osoba přednost mai přede druhou a třetí, druhá.
puk pix-llo.třetí. llaec neque tu 'neque EgofEci-lnus. tu et '['-uilia va
letis, Ego rt suavissimus Cic.-erocell-mus. 'l'u et Pätvr in convivio eratis ').
Poznani. 1. I zde výrok často klade se k jednomu z podmětův a připo
mýšlí se při ostatních. Vos ipsi et senälus ]rěquens restitit. Et ěgo et Cicero
mcus jlägilabit. Et tu et omnes homines sciunt.
2. Jo.—liuterque nostrum my olla a uterque vestrum vy oba podmětem (srov.
256,1'. 1), výrok pronáší se vždy jednočtem osoby třetí: uterque nostrum audivit
my oho jsme slyšeli (nikoli snad audiæi'mm); 'uterque restrmn probat vy oba schva
lujete (nikoli probatis); uterque nos!-mn: imm' dc-jtmiouem sibi suscepit my oha
tuto obranu na sebe jsme vzali (nikoli snad nobis suscepi-mus).
') ohnivé sloupy & záře liebes. ') v pohrdání byl. ") Srov. Bau-t. Skl. str. 10.
10*
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Přívlastek & přístavka.

&. 205. Pojem jména podstatného omezujeme přívlastkem (attri
butum) t. j. přičiňujíce k nemu jméno přídavné (příčestí, číslovku,
adjektivnou náměstku), jako: örätor clarus, leo rügiens, legio pri-ma,
haec terra; anebo přístavkou (appositio) t. připojujíce k němu jiné
jméno podstatné v témž pádu, jako: Cicero consul, Simonides počíta,
SEquäna jl—ümen.

("

206. Přívlastek (attributum)

shoduje se v rodě, čísle

a te se svým subshantiyem. Práva societas nocet. Fügit irreparabile
tempus. Amicus certus in 're incerta cernitur ').
/ Vztahuje-li, se přívlastek ke d-vc'mu.podstatným jménům rodu
rozdílného, tu se buď opakuje při každém. anebo jen jednou jsa kladen,
v rodě se shoduje s podstatným nejblíže stojícím. Hominis ütilitah'
omnes agri omniaque märia parent; aneb: Hominis utilitati agri omues
et maria. (agri et maria omnia, onmes et agri et maria) parent.

207. Pi'istavka (appositio) srovnáváse s podstatnýmjmé
nem

nezbytně jen v pádě. b'ncrätem, sapientissimum virum.,

Athenienses intepfecerunt.
Číslo přístavky může rozdían býti od čísla příslušného substan
tivs: Coriöli oppidum, Athenae urbs, pisces signum 2).
Rod přístavky jen tenkráte shodovat-i se musí s rodem pří
slušného substantivn, je.-li přístavku substantivum mobile (š. 12, En:
Pompeius, lumen civitatis; avšak ansčres, ('apitölii seruatores ; philo
sophia, vitae magistra ; Athenae, omnium doctrinarum inventrices ; vö
luptätes, blandissimae dominae-.
Rovněž musí shodovati se rod přístavky s rodem příslušného
substantiva, je-li přístavka jméno obourodé (commune š. 12, 4): mě
möria, fida custos; pax, iucunda. comes.
I'oznam. K důraznějšímu vytknuti přístavky užívá se mnohdy výrazu: dico
pravím, totiž; hoc est, id est to jest, aniž mění se při tom pad pňstavky;_ toliko
při dico místo nominativu klade se akkusativ. Quam hesternus dies nobis, con

sularibus dico, turpis illuxit. Pärens historiae, Herodotum dico, Halicarnäsi
mïtus erat. Vos, hoc est (id est) populus Romanus.

Výroková přímětky substantiva.

„$. 208. Rozdílná ml pravé apposieo a vlastního attributa je tn
případnost', že jméno buď podstatné buď přídavné k některému sub—
stantivu v témž pádě se připojí, kteréžto připojené jméno vyjadřuje
') Srov. V nouzi a potřebě přítele pozuati. Neštěstí ukazuje, kdo pravdivě
miltúe. ') znamení nebeské, souhvězdí.
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se v češtině huď větou adverhialnou nebo jmény podstatnými na před—
ložkách závislými aneb i příslovci. Zvláště připojují se takto:
l. substantiva znamenající stáří neb úřad: ('äto sěnea:: K. když
starcem byl, starcem jsa, ve svém kmetství (nikoli co stai-ec); Cicero
consul :: C. když byl konsulem, konsulem jsa, za svého konsulatu.
Účto säner scribere histori/tm instituit. Fürius puer didicit, quod (lis
cendum fuit. (7. lünius Brutus aedem Sali—(tis,') quam consul vět-erat,

censor locaverat, dictator dedicavit. Virtütum amicitia adiutrix däta
est, non vitiorum cömes.

2. adjektiva, jako často i v češtině, a to:
a) adjektiva označující buďto tělesný nebo duševný stav nebo
nějakou naladu mysli.

vivus živ, za živa., za živobytí; mortuus mrtev, po smrti;
praesens přítomen jsa, osobně; absens nepřítomen jsa, v nepřítomnosti;
sciens, prudens věda, vědomě; inscius, imprudens nevěda, nevědomky;
laetus, hlläris vesel, vesele; tristis smuten, smutně;
libens rád; invitus nerad—,
'
trepidus třese. se; intrepidus, interritus neohrožen, neohroženě;
söbn'us střizliv, v střízlivosti; Ebrius opilý, v opilosti. .

Hortensium vivum amavi, Crassum non odi mortuum. Athenienses
Alcibiädi absenti magistratum abrogarunt Dii immortalesurbi pulcher—

rimaepraesentes“) auxiliumferent. Sciens

te laederenölui.

Söcrätes vänEnum laetus 4) hausit. Mortem něma hïläris eæcipit, nisi qui se
ad illam diu compö'suerat. Säpiens nihil fäcit invitus, nihil dölens, nihil
coactus. Puer intrepidus (interritus) respondit. Nemo fěrě' saltat so

brius.Serviebriiconfessisunt de

Pompeiocom'ürasse

b) adjektiva počet nebo pořádek nějaký označující.
primas, princeps; prior, posterior; superior, inferior; proælmus, ultimus,
posträmus, extremus, medius,- anus, sölus, töt-us; fräquens, rarus.

Socrätes primus ") hoc döcuit. Hannibal princeps in proelium
ibat, ultimus 5) discedEbat. Prim—if) Rěmo augurium venit. Hannibal
quotiescunque cum pöpülo Romano congressus est, semper discessit
superior "). Ubii proæimi 9) [tham,-ln incolunt. Hispania postrema

omniumprovincian

perdomita est. Honestate una lo) vita continetur

beata. Säpzens solus ") sine aegritudine et měla viverepotest. Totum ")
') chrám bohyně Spásy. ') vrchní velitelství odňali. ") osobně, mocně,
účinně. ') vesel jsa., vesele, s veselou myslí. -")první m. nejprve. ') poslední
m. naposledy. ') prve. ") vrch podržel, zvítězil. 9) velmi blizko Rýna, při
samém lty'ně. '") zakládá se jediné nn . . . ") Mundi-ec samoten c. toliko (jen)
mudřec. ") celého čili zcela. se odevzdávám.
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me do philosophiae. Senatus frequens ') conve-uit. Hostes rari 2) se
ostendere coeperunt 3).
Substantiva & adjektiva taková nazýváme rýrokovými č. praedi
kata-ným? Přímětkg substantiva, poněvadž opsati se dají větou, ve kte
réžto pak výrokem býti se Objevují. Cato senes: fuit, quum historiam.
scribere instituit. Socrates pri-mus fuit, qui hoc docuit. Sapiens solus
est, qui sine aegritudine vivere potest.
Poznani. Pozoruj rozdíl:
Mater epistulam prima lěgit Matka první četla list t. matka byla první,
jež list četla (po ní třebas otec).
Mater epistulam primam legit. Matka četla nejprve list t. list byl první,
co matka četla (po něm třebas knihu).
Mater epistulam primum legit. Matka list nejprve četla u),pak jej třebas
opsala).
Fräter solus mihi hoc dixit. Bratr samoten mi to řekl (nikdo jiný).
Frater soli mihi hoc dixit. Bratr to řekl mně samotnému (toliko mně a ni
koli jinému).

,

Shoda náměstek.

ä. 209. 1. Vztahuje-li se náměstka vztažná. neh ukazovací k ne
jakému slovu věty jiné, řídí se tímto slovem v rodě a čísle; v pádě
pak řídí se poměrem svým k one, větě, ve které se uaskytú. Null-us
dölor est, quem longinquitas temporis non minuat. Arbores särit agri
cöla, quarum adspicit-t baca-m ipse nunquam. IIIagu'r, ris est in virtu
tibus : eas eæcita, si forte dormiunt.
Corinthus, ubi fui, unde veni, quo veni aneb: Corinthus, in qua urbe fui,
eæ qua urbe veni, in quam urbem veni, a tak vždy při jménech měst.

2. Vztahuje-li se náměstka vztažná k celé větě, klade se do
jednočtu střed. rodu jako v češtině (quod : což, často též id quod).
Läcödaemönii Agi" re!/em, quod (id quod) nunquam antea apud eos
acciderat, newa-erunt. Timölenu, id q-uod diþl'icïlius putatur, multo
sapientius tulit secundum quam adversum fin-tuuum.
') valně. ') po i'idku, po rúznu. sem tam. *) K 5. zum, 2. Básníci a Tacitus

užívají zhusta spůsobem řeckýmadjektiv m. rčení adverbialných, zvl. adjektiv udá
vajících čas nebo misto. Hor.: Vespertinus pete tectum (m. vespere, s'o'næ'gwg)za ve—

čera pod střechu se abin-j. Serus in caelum redeas (m. sěro) pozdě do nebe se vrat.
Domestic-us öti0r (m.dömi, æqæ'auog;doma militum.—Verg.: Grögibus nocturnus
obambulat (m. noctu, vvuttgmg č. vagum kolem stád v noci obchází. Aeneas se mäta
tïnus agebat un. mane, ögögwg) Ae. z ránu sem kráčel.——Tac.zTrapizuntem subitus
irrupit (m. subito) do Tr. : čista jasna vtrhl. Nec Agricola unqnam pcr (Ilias gesta
ávldus intercäpit (in. avide) aniž Ag. kdy. co jinými vykonáno. lukotné před ústy
vzal. Tuk: pergit properus uln'ni se. spěšné, diversi íntcrprětáhantur l'Ozličněvy—
kládali atd.
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3. Mai-li podstatné, ku kterému se qui odnáší, při sobě appo
sici, náměstka vztažná může i touto se říditi. Flümen Rlænus, quod
(qui) agrum Hæ rï-tinm a Gv;-manis dividit.
4. Vztahuje-li se náměstka vztažná ke dvěma nebo vícejníěnům,
platí o ní pravidla v 55. 202 a 203 v_vtknntá: páter ('t mater, qui
mihi sunt mortui; divitiae vt honor-rs, quae cadüca samt.
:").Jde-Ii za výrazem m.- (in) cu name-ro (yunm-e) věta relativná,

relativnm qui v_vtýkase mnohočtem, ježto unen výraz : c.!!(ln) eorum
numero (generel Archias poä'ta est (ut co mmm—o,qui semper apud
Onmcs sancti sunt habiti.
Zřídka e.x: (in) eorum numero, qui . . . Thucydidem non ex numero acce

pimus eorum, qui causas dictitarent. ')

6. Je-li ve vztažné větě substantivum výrokové, náměstka vztažná
řídí se nejvíce tímto substantivem: Pompeius, quod impčríí lümenfait;
Tkčbae, quod Boeótiuv caput est; inst" glöria, qui est fructus vět-ae
tiv-tutis honestissimas.
Řidčeji, a to nejvice, je-li subst. výrokové slovo řecké nebo jméno vlastni,
shoduje se relativum se subst. předcházejícím, k němuž se odnáší. Iöv-is stella,
quae dictae-wappellatur; mötus animi, quos Graeci mira:;nominant (vedle: morbi,
quae vacant illi malignam);est gěnus quoddam hominum, quod Hilötac ') vocantur;

castellum Phrygiae, quod Nöra appellatur; jlümen, quod appellatur Táměsis.
7. Osoba slovesa ve vztažné větě, ve které qm? je podmětem,

řídí se vždy onou osobou, ku které náměstka ta se odnáší. Ego non
is sum, qui nun-tis mém tri-rum-; tu non is os, «lui — "rv-mris atd.;
tudyž i: rgo (t tu non ii siimus, qui —- tr'rlv'amm'; tu. ('t friltt'r tuus
nou [[ ca.-tis,qui -— tm-reanu'ni atd. dle 204.
&. 210. Na'nněstka ukazovací nebo vztažná. která odkazuje k vý
rokovému substantiva své věty, shoduje se s ním v rodě, čísle. a padě.
V češtině pronáší se rodem středním jednočtu; avšak při náměstce
ukazovací i téže vazby. jaké v latině, užiti možna. 3)
(11:004)est habilis ml Träsümïmnnm. pugna. llan ') sunt fér?! de
tinïnu's smtrntim'.
Idrm tra-(lr atqu.' Edem uullf', ('a «(Ennomji:-mn. est
ámíeřtíu. Quae") harnuïm'a « mňsícís divim-r, m 7) est in chr-itate con

cardia. Ni omnia fac-inula sint, qu.er amici väh'nt, nun auaritiae ta
les,") xml eonspirúh'om's Puhuulm' shot.
Totéž platí o akkusativu řízeném činnými slovesy znamelmjíeími:
jmrmwati, za něm pokládali (Š. 227, a, c). b'apirntiam b'tm'ci wun 9)
interit:-rtantm', quam ") (ul/nm nčnm nun-talis est consve'útUs. '
') pře líčit-i. 2) též [latae řec. úkonu t. porobem-i Spartanův. “) Srov. Ts,
(m. to) jest byla nejprvnějši příčina zlého. ") tot anebo ta. *) tot anebo tat asijsou
zdání. ") Co. 7) to. ") takového ms. ") moudrosti vyrozumivaji to. čeho atd.
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Hlava XXXVI. O pádech.
Nominativ a Vokativ.

š. 211. Nmm'natircm vyjadřuje se netoliko podmět jmenný na
otázku kdo? neb co? (5. 195), nýbrž i také jmenný výrok, byti tento
v jazyce českém byl v pádě jiném. Avus llluränae praetor ') fuit.
Somnus est imago 2) mortis. Qualis ') in älios fueris, tales ') hi in to črunt.
9. 212. Dvojí nominativ. Nejen sloveso esse, nýbrž i mnohá
jiná mají výrokové jméno při sobě v nominativč a vymáhají tudyž
dvojího nominat-ivit.

1. Slovesa obměnu „býti“ v sobě držící: jio, (ficior, Brada,
cæsisto stávám se. mäneo. .permäneo zůstávám, setrvávám, videor zdám
se, vidím se, appareo jevlm se, nascor rodím se, mörior umírám.
V češ. klade se instr. výrokový 5).
Němo jit cäsu bonus. Dicimus aliquem hïläre vivere; ergo si
sömel tristior «ff-actusest, hilara vita amissa est ? Brütus hömo magnus
evaserat “). Eæstitit :) Brutus vindam nostrae- libertatis. Animus patris
immötus mansit. Puerorum amicitiae stabiles non. pcrmänent. Terra si
tibi parva videtur, caelt'stia semper spectato. Sol maior apparet quam
lůna.. Nemo nascitur dives, paupä-res moriuntur multi 8).
Poznam. Státi se z něčeho něčím vyjadřuje se fieri e.:. Ea: paupere
dives factus sum. Dii ex hominibus facti sunt. Pod.: Plerumque in calamitate
ea: amicis ini-mici exsistunt.

Srov. 5. 227, b), P. :2.

2. Dvojiho nominatio-u vymáhají dále mnohá slovesa passiona',
která. v rodě aktivném při sobě mají dvojí akkusativ :srov. %.227), a to:
a) slovesa passivus s významem nazývati se; kdo se nazývá

a
(čím) se nazývá? Nöminor jmenuji se, vöcor, dicor říká se mi,
appellor nazývám se, inscribar jsem nadopsán "l. Söcrätcs párem
phïlösöphiae iure dicitur. A Cicerone Catilina postis patriae appel
latus est 'o). A mephontc agricultüra laudatur in eo libro, qui Occö
nömïcus inscribitur.
') praetorem byl 5. 200. ') obrazem. ') jakým. ') takovými. *) Bart.
Skl. str. 64. ") vl. vyšel j. veliký muž, vyspěl ve vel. muže t. stal se (znenáhla)
vel. mužem. 1) vl. vyvstal. povstal jakož obránce. ") Nikdo nerodí se boháčem
(nikoli co lmháč), chudými (č. chudí jsouce) umírají mnozí. Bart. Skl. str. 64, b,
Pozn. 9) Bais. též audio (dunüw) vl. slyším o sobě t. j. sluji. Hor.: Ipse inde::

audis. Rea: paterque audisti. U Cic. Mně, ":le audire ve zlé nebo dobré pověsti
býti. '") Od Cic. Katilinovi spíláno zhoubců vlasti. Srov. ä. 227, a), Pozn.
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S významem za někoho nebo za něco vole-n

býti; kdo je volen a zač (čím je volen? Lägor, Eligor, (lelïgor, creor
jsem volen, (lčsígnorjsem ustanovován, dicorjsem jmenován. rmmctzbr,
declaror jsem vyhlašován, prohlašován. mgfínior jsem na místo někoho
za něco volen. Post Rom-iilum Numa. Pompilius rem est creatus. Sulla
dictator dictus est. Consul omnibus centuriis Sulla renuntiatus est.
'c) slovesa. passivus. s významem za něco jmén, pokládán. býti ;
kdo je jmín a zač (čím) je jmln? Häbeor, pietor, enistïmor, iudicor.
Scytharum gens antiquissima semper hábitu, est. Universus hic mundus
lína. ciuitas hominum pridiana—.r- Som-(ïtan est omnium. sapientissimus

oraculo Apollinis iwai,-;.

RB

Póznam. Misto virokoveho nom. užívá. se zde též předložek pro nebo in
: abl., nebo též slovcí lóco (in loco), numero (in numero) s genit. (Srov. $. 227,

c, P. I).- Auddcia pro muro habetur. Chabrias in summis habitus est dulcibus.
In Gallia plebes paene servorum habetur loco. In fortuna quadam est illa
mors, nön in poena putanda Qui supplicibus deorum nocent, sacrïllgorum
numero habentur. Söcii jidölissimi in hostium numero eæistimati sunt.
Podobněpři me:.býti čím,býti za.: Sicilia nobispro aeräriofuit. Quaestor
praetori suo parentis loco esse 'd'c'bet.

&. 213. Dvojího nominativu vymáhají dále:
d) slovesa passivus. s významem za něco da'va'n, brán, přý'ímdn
býti; kdo je dáván & zač (čím) je dáván? Dor, adder, adiungdr,
cäpior, sümor, adsciscor a pod. (Srov. 228, (l). ll'lonïtor ') ojïcii
aliquis datur, additur, sumitur. Tu mihi söcius adiunctus es. Ab Ari
cïnis 2) atque Ardeätibus 3) pöpülus Romanus iüdeæ capitur. Boii ab
Helvetiis söcii adsciscuntur.
'e) slovesa passivus S významem něčím shledává-n a pozna'va'n
býti; kdo je shledáván a“ čím je shledávún? Invěnior, rčpěrt'or, co
gnoscOr. Hominesrara in victoria grati rqaeriuntur, cognoscuntur. Argi
cae sacerdotis, Cleöbis et Bïto, filii mane- inve-nti(reperti) sunt mortui.
$. 214. bum a ostatní právě jmenovaná slovesa drží, i když
jsou v injinitivu, výrokové jméno v nominative,
1. závisí-li inňnitiv ten na slovesech, jež znamenají:
moci, mušiti, Opovážiti se,
počínati, pokračovati, přestati
zvykati si, učiti se, uměti
chtlti, přáti Si, ustanoviti

posse, debere, audere etc.
incipere, pergere, děsí-nero etc.
assuescere, discere, sci-re etc.
velle, cupere., stätuere etc.

') za připominatele povinnosti t. aby povinnost na paměť přiváděl. ') Aricia
město v Latii; obyvatelé Aricini Ariciané č. Aricijští. ") Ardea staré město Ru—
tulův; obyv. Ardeates Ardeanó.
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Possum liber esse jako liber sum ; possu-m liber jím—íjako liber
jio ; incipimus liba-ri esse, völümus liberi esse etc. (Srov. 406).
Nemo potes-ť beatu-s esse sine virtute. Určen/a gramm-nm, post
quam homi-nes minus crčdůli esse coeperunt. Das-inani ii, qui omnia
vě'rentm', nimium esse. timidi. Diönysius (? Zěnňne fin-tis esse didicerat.
Graecia semper elóquenh'ne princeps esse cóluíť. Mii/ni ride-ei nimis
timidus quam Pármn pri—(deus. (.'äto esse quam rideri bňnus malebat.
2. závisí-li iniinitiv oněch sloves na sloveso vídeor zdáln se,
vidím se., kteréhožto v latině vždy jen asubně se užívá. V češtině
pravi se

buď osobně:
zdám
zddš
zdá
zdáme
zdáte
zdají

se nemocen
se nemocen
se nemocen
se nemocní
se. nemocní
se nemocní

nebo neosobně:

býti
býti
býti
býti
býti
býti

zdá se,
zdá se,
zde. se,
' zdá se,
zdá se,
zdá. se,

že
že
že
že
že
že

jsem
jsi
jest
jsme
jste
jsou

nemocen
nemocen
nemocen
nemocní
nemocní
nemocní.

Y latine pak jen osobně:
ridem- ueyrótns Passa!

uide-mm- aeyroti

videris negroťus esse
videtnr negroms css-"

chlemím' negrutí esse
vidantur rlegroťi esse.

essa

Rovněž: Zdálo se, jako b_vsbyl nemocen : zdál jsi se býti 'ne
mocen: vídebaris (:(-gratus esse atd. N67: ml iin-mn fut-fi esse vid:-mur.
)]ilfiädcs non. vid:-(mher possc esse Prim—(tus.
Tak i V mezivetlch: eonsilio, ut vidi.-ur, bóno idur; mm.-cilia,ad
"vidi,-ris, bono «tä)-is atd.

Jako m'dem- připouštějí v latině jen osoblwu- vazbu, avšak toliko
V časech prostých, passiva: dicor, irin/or, fěror, perhřbem'. páter, emí
stimor. V češtině říkáme:
pravi se, že jsem šťasten
pravi se, že jsi šťasten
pravi se, že je šťasten atd.
aneb :

jsem Prý Šťasten

myslí se, že jsem šťasten
myslí se, že jsi šťasten
myslí se, že je šťasten atd.
aneb :

o mně se pravi (mysli). že jsem šťasten

jsi prý šťasten o tobě se praví (myslí), že jsi šťasten
jesť prý šťasten atd.
1 o něm se pravi (myslí-, že ješt'asten atd.

V latině pak jen osobně, jako: pravím Unyslhn) se býti Šťasteu,
pravis (myslíš) se býti šťasten atd.
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dicor (puto:-) beatus esse
diceris (putaris) beatus esse

dicimur (Puta-mur) beati esse
dicimini (putamina") beati esse
dicitur (putatur) beatus esse
dicuntur (putantur) beati esse.
Aristaeus inventor ölei esse dírít-ur. Aristides omnium iustissimus
fuisse traditur. ][ereillcs et Liber ragin-:Orientis fuisse traduntur. Xan
thippe, Socratis phïlösöphi uror, mörüsa admodum, fuisse fertur et

iurgiosa. Tyndäridae fratres ') non modo adiutores virtöriae pöpüli
Romani, sed etiam nuntii _fm'sseperhibentur. Atticus prudens esse in
iüre civili putabatur. V. g. 422, 2—1; a o vazbě neosobně při těch
a takových slovesech .S. 423.

_č. 215. l'okah'v, jehož užíváme volajíce na osobu nebo věc
osobně představovanou, klade se jako nějaké citoslovce zcela mimo
větu. Vokativ místo mívá v řeči obyčejně. za jedním nebo několika
slovy; jen na označeni prudkého hnutí mysli zaujímá ve. větě místo
prvé. V této případnosti přičiiiuje se k nemu často citoslovce 0.2)
Quo usque tandem abůtěrr, Catilina! patientia 'una-tra! Quae 'res
unquam, pro sancte Iuppiter, est gesta maior.' Pro dii innuortales .'
quem ěgo horním-m acræ—(so
! O tenebrae! () lutum! o sordes! o paterni

generis oblite!
Akkusaliv.

fg. 216. Akku-satin je pádem předmětu & klaer se. jako v češtině
na otázku kuhn? co? při všech slovesech přechodných (verba transi
tiva ä. 102), aby se jím pojem jejich doplnil. Akkusativ tukový slove
předmětem (obire-tum). Deus muwlum aedi/irata. Scipio dělen-ít Curt/m
gï'uem. Iiöui vires ämant patriam.
Akknsativem předmětným vyjadřuje se předmět dvojí, bud' 1. vnější, kterýž,
jsa hotov už před činnostíslovesní. touto jest zasažen: verbera servum bijí otroka-.
uneli 2. vait-ini, kterýž není hotov před činností slovesní, touto teprve vzniká, v ni
obsažen jest: ira/éro vulnus nasazují ranu ; vitam. iücumlam vivo příjemný život vedu.
Poznani. Převúdéjice větu aktivnou v prassivnou proměňujeme 1) akknsutiv
(předmět) v nominativ (potin-et); :!) sloveso aktivně v passivné, kteréž klademe
do téhož času & Spüsolm a. srovnáme je s novým podmětem co do osoby a. čísla;

') bratři Tyndareuvci !. Kastor & Pollux, synové Tyndnreu, krále Spart
ského. ', K 215. a) \'ýrokové adj. neho partic. básníci někdy vytýknji vokutivem
m. nominativu (atti-akce). Veru.: Quibus, Hector, ab oris exspectate veni-:? m.
exspectatus. Quo moriture ruis? m. moriturus. Tibullus: Sic renias hodie:-ue!
m. hodiernus t. hodie (v. str. 150. pod čarou 3). l'od. [lm-.: Ilfatun'ne pater, seu
Iane libentius audis (: appellaris V.str. 1152.pod čarou 9) m. Ianus. — l)) Místo
vok. básníci zhusta & tu i tam pozdější prosuiste užívají nominativu. Hor.: Vos,
o Pompilius sanguis. carmen reprehendit:-. Liv.: Audi tu, populus Albanus!
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3) podmět věty aktivně, je-li jméno osobné, měníme v ablativ s předložkou a č.
ab; je-li jméno věcné, tedy jen v pouhý ablativ. Mundus a Deo aedificatus est.
Patria a bonis civibus amatur. Arbores ventis Erädicantur.

S. 217. Mnohá slovesa jsou v latině brzy nepřechodná brzy pře
chodná. Sem náležejí zejména slovesa vyjadřující \pocit nějaký aneb
jevení se jehof'lwrba a_ďrctuum).')
'člóleo mám bolest, bolestím: ') aliěna
laude, de Atticae febricüla, ea:com-mü
tätione rerum ; — doleo cäsum patris.
Unam. maereo truchlim, žalostím: sena
* tus luget, maerent homines alienis bö
nis; —-lugeo, maereo mortem jlii.
lacrimo. fleo slzim, pláči: ecquis fuit,

"quin lacrimaret (fleret)? — lacrimo
(fleo) cäsum alicuius.
' lämentor běduji, hořekuji: Ulixes la
'"mentatur in vulnere; — l. imperii
calamitatem.

queror

stěžují si: queror de iniuriis

amicorum; — q. iniuriam.
'horreo hrozim se, děsím se: horreo
animo; —-horreo minas alicuius.
fastidio mám ošklivost: f. in rectefac

tis; - fastidio preces alicuius.
rideo
směji se,
vysmívámse:
Quis tem
\-/
.
.
.
.
.

poribus his ridere possit? -—rideo
inconstantiam hominum.

("despero nemám naděje, zoufam: d. de

rebus tuis. saluti tuae;— d. pacem;
desperatis rebus pustiv naději, vidu
nezbytí.

Nama reliquam unici filii mortem mägis döluit, quam ille maeret
patris. Gmguäri fortünmn adversam, non lamentari děcet. Sěquámf
Ariovisti crudelitatem horrebant. Iöca tua risisse me sätis nihil est ne—
c-fsse rescribere. Simönidmn arbitror desperasse omucm cäritätem.
'$. 218.

Mnohá. zvlášť, nepřechodná slovesa mohou spojovati se

s ukkusativemvnitřního předmětu:
1. Je—litento akkusutiv vyjádřen suhstantivem kmene totožného
nebo souznačného s kmenem příslušného slovesa a opatřen nad to
vhodným přívlastkem: vitam iücumlam vivo příjemný život žiji (vedu);
tertia-m iam aetatem hominum, .Vostor vivebat třetí již věk lidský N.
') K 5. 217. Básníci velmi mnoho jiných sloves, které. jinak nepřechodpa
jsou, užívají ve smyslu přechodném. Verg.: Formosum pastor Corydon ardebat
Alexia. Ke sličnému pastýř K. láskou hořel Alexiovi. (Achilles) iura fidem-que
supplicis erubuit. A. styděl se nešetřiti práv a věrnosti k prosebníku. (Iuvenis)
arma fremit. Jinoch hlasitě zbraní žádá. Hor.: Vi.: durare carinae possunt im
periosius aequor. Sotva lodi mohou snésti příliš pánovitého moře. Tak laborem
dar-are Verg.; avšak membra durare Hor. tužiti údy. — Pamatuj zvl. slovesa
pohybu: Cuncta festinat manus Hor. se vším pospíchá ruka. Tak prapinquare
[augurium znamení uspíšiti t. k rychlému vyplnění přivésti, ruere divitias shra
bovati bohatství a t. d.—') V češ. přemnohá z těchto sloves buď s pouhým genit.
příčiny anebo s pádem na předložce závislým se spojují: bolestím pádu otcova,
žalostím smrti synovy, pláči (kvílím) nehody něčí, žuluii (toužím) křivdy své ně
komu “a t. d.; avšak i:_ mám žslost z bídy jiného, nad hříchy svými; pláči za své
hříchy, nade svými hříchy a pod. Viz Zik. Skl. 5. 82.
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žil (trá\'il); in.-:iüramlum verissimum iüro přísahu přepí'uvdivou vyko
návám; longum viam, m dlouhou cestu konám'); pass. Ime pugna
pugnam po této bitvě. Pamatujmež mimo to: sercifntmn servio jsem

otrokem ve smyslu vlastním. avšak Www;

tmpíssímmn sera—io

otročím na př. rozkošem.
2. Je-li tento akkusaiiv vyjádřen suhstantivem sloveso zen-uh
něji určujícím: iňdicítgn u'nco v_vhrávám soud (při) t. victoriam in
iudicio vinco ; stádium curro běžím 0 závod t. cur.-cmnin stad-io cur-ro.
To stává se“ v ášte při slovesech znamenajících „\'oněti, páchnouti

něčím; chutnati. zachutnáxati něčím“:ĚĚŠMŠ-wpáclmouti

voskem

t. olei-r mim-mn (wv-m,);säpe-ru mulla chutnati medem t. saper" säporem
mullis. Tak: ohn-«'mälïtiam, rcdölc-re doctrinam ; sápčrv crócnm, res?

pere ferrum.. l-"ätüm'x arationes antiquitatem
sapit. Vinum pit-nm. n'sipit.

redolent.

Piscis mňre

Sem náleží též: pluit sanguinem prší krví, vedle: pluit sanguine.

3. Je-li akkusativ onen vyjádřen.. rodem středním nějaké. n. 
méstky: Ilan? t_iěíťtísscntí'rí non possum v tom S tebou souhlasiti ne
mohu, nikoli však: hanc rom, nýbrž i hac ne; id operam do 0 to
se vynasnažnji. avšak: ne'rei opemm
; non possum idem glóríarí
nemohu se touže věcí chlubiti, honositl, avšak: non possum cadem rc
glóríarí; hoc didn't" 0 tom pochybuji, avšak: do hac w (lubitu; po
dobne: quid mihi «.s-(teu-tor? k čemu mi radíš ? idne estis auctores mihi?
k tomu-li mně. řadíte? Rovněž: únum omnes stůdent, avšak: uni rci
0. si.; utrumque laťtm- (avšak: utraque re, do utrath re I.) et sine
dolore. cmn-puris tv?fuiss"

et ání-mo váluíssn.

&. 219. Veliká čásť sloves žádajících v češtině gmítívu spojuje
se v latině s nklmsah'wzm.
1. Přechodná slovesa záporná, k nimž přísluší též: neCllati,
nenávideti. zmmlhatiň: Gentem nullam video žádného národu nevidím.

Lwyïtio fuman

non häbct. Numnws non e.värat arator. Línquamus

nami-am *) m-tasquu riduamus. Omnes homines condicionem servitütis
öde;-unt)! Thčmístoclps rem familiarem neglägebqt. 5)

2. Neobsahuje-li činnost slovesa pl'ealmgtu' zcela, nýbrž týče-li

se jen nekteré jeho části, anebo táhne-li se činnost slovesa ku každé
části předmětu k jedné po druhé oddílně. Zvláště často bývá. to při
o. t. d.

') V češ. též insti-um.: životem příjemným živ jsem, těžkým bojem bojují
Zik. Skl. „$. 67, P. 2 a 5. 113, 6. Podobné někdy v lat.: Laetamur

amicorum laetitia ut nosträ. Päpirius triumphavit insigni triumpho. ') Srov.
Bart. Skl. str. 42. “) nechejme přírody. ') stavu otrockého nenávidí.
mácnosti zanedbával. Srov. doleji č. 4, 8.

5) do
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slovesech s předložkami u, na, při, po a j. složených: Pánem do
alicui chleba. dávám někomu, immme ius alicuius ujímáln práva ně—
komu, Imm-io vínle dn dölio nahírám vína. ze sudu, coacervo pěcúníam
uuhromad'uji peněz, pravbm (dm (mm-m «litui nakloňuji (nachyluji)
komu ucha svého. affero aquam přináším vody, addo änïmum alicui
přidávám (dodávám) srdce někomu. Saturnus ea: se natos comEssejin
gitm' sölïtus. Háj! se o Sat., že měl ve zvyku pojídati dětí svých
(roz. _iísti jedno po druhém).
3. Mnohá slovesa s předl.illam-ui
spojující se s_gonitivenL_

cile, ') jako jsou: dosíci, dojití, mhuouti,
.

.

dopadnouti, dobytí a pod.

Ssächr,ür-usäqiwr,
liij-ipasm);ænciscor,
, kLPprvhvndo,

hang/no, B.II/laguna
assequor magistratum docházím úřadu. | deprehendo cives in manifesto scělčre
adipiscor (consequar) summos honores
dopadům (dostihuji) občanů při zjev—
docházím největších důstojenství.
ném zločinu.
nanciscor löcum němuž münitum do- Oppugno urbem dobývám města; e::
chúzím mista přírodou opevněného.
pugnam" urbem dobyl jsem města.

impetravi id quod vólui domohl jsem
se žádostí své (záměru svého).

Si statim uävigas, nos ].mwädr?2) conseqoære. Q. Pomprius summos
honorns sïnr ulla cunmu'nrlafiom- maiorum est advptus. DEM-trio Dö
läbclla cítítatwn a. causare impetravit 3). [Šó.-cilu;multos in agris ino
pinantes (liga:-«lunulit. aus.—mrlčcum duabus eæpartibus oppugnare cou
hmdit. Iugurtha ubi ("i:-tum“) armis mzpug-narc non pötest, vallo atque
fossa "menia cir-canulat.

4. Slovesa zumuelmjící
') ža'dati a. 2) hlmlnti,
3) dba'fi & 4) ostříhah',

5) ndslrdowti a ň) miil.-uii,
7) očekávat; a ") zkonšrtí

spojují se v lat.. s akkušativom předmětu, jehož kdo žádá, hlo-daia t.. d.
_
.) Že čes. genitiv cíle při mnohých takových slovesoch i nkkusntiku nn
předložkách ad, in závislým se vynáší, o tom v. 288, předl. ad pod čarou ».
$. 290, předl. in pod čarou. *) Leucas, ostrov v moři ionském 8 hl. městem téhož
jménu. ') Demon-iovi Dolabella. prava. občanského ua'Cuesarovi dobyl (vymohl).
') Cirta, město v Numidii.
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') pčto *) (postulo) auxilium a Römä

(bráním) provincie od pohromy (proti
pohromě).
tueor (Zátor) castra ochraňují táboru.
dám pomoci n B.); (peto Italiam
tlihnu do Italie, . aliquem gladio
") sequor sententiam Scipionis násle
dují (držím se) mínění Scipionova.
appěto alii-nas agros jsem žádostlv ci sectantur ii servi Chrgsögönum násle
zích pozemkův, chce se mi 0. p.
dují tí otroci Chrysogona (jsou v jeho
družině).
expeto martem pro vita žádám smrti
imltor consuetudinem medicorum na
místo života.
děsíděro in Catone Elöquentiam pohřešuji
sleduji zvyku (delám po zv., napodo
výmluvnosti při K.; (d. amicum tou
bují zvyk) lékařův.
žím po příteli, stýská se mi po př.). aemůlor Agamemnonem snažím se do
precor veniam a diis prosim od hohův
stihnouti Agamemnona (v dobrém-r)
odpuštění, prosím bohův za.odpuštění;
smyslu).
opak
*) fügte labores nuikám prací.
děprěcor mortem (prosbou) hledím se ' defugio proeli-um utíkám boje.
zhavití smrti, (prosbou) hledím smrt ' effugio dolores zniktim bolestí.
odvnititi.
subterfugio poenam aut calamitatem
unikám trestu nebo nehody.
sitio sanguinem žízním krve (po krví); '
s. honores jsem žádostiv důstojenství. ") exspecto a te omnia všeho od tebe
očekávám.
_*)quaero occäsionem hledám (vyhledá.
mámo adventum hostium čekám pří
vám) příležitostí.“)
magnam res diligentiam requirit věc
chodu nepřátel.-H)
ta žádá (vymáhá) veliké opatrnosti.
spěrarit Pompeius victor-iam nadál se
capto solitudinem in animi dolore hle
P. vítězství. 1-H-)
dám samoty v zármutku.
opperior tempora mea čekam svého (t.
") cü-ro välätüdinem meam dbám (hle
příhodnéhoi času.
dím si ) zdraví svélio.***)
praestölor alicuius adventum čekámně
čího příchodu; u Cic. jen s dat.: p.
servo consuetüdinem dbám, šetřímzvyku;
tibi očekávám tebe (chtěje ti býti
zachovávání zvyk.
k službám).
observo tribules meos dhúm (vážím si)
trůjuíků svých; o. legcs dhám (šetřím) ") gusto áquam okoušim vody.
zákonův; opak
tento iter per provinciam zkouším cesty
neglěgo lěges nedbxim (nevšímúm si) zá
(pokouším se o cestu) skrze provincií.
kouův.
: experior artiorem tuum zkouším tvé
') custödio iter alicuius střehu cesty '
lásky; exp. (audeo) ult-ima zkouším
něčí.
(odvažují se) věci nejposlednějších
defendo provinciam a calamitate hájím
(nejhorších)
periclitor fortunam zkouším Štěstí a.t. d.
nis žádám pomoci na. Rímanech (hle—

dortiiiln
naněkohw

*) () dvojím akk. při slovesech inmani u prošeni viz 5. 230,1. 2. () supplier)
pokorně

prosím

s datit—em %. :!:-IS.

**) Quaero alqd ex aliquo v. g. 230,
***) Parcere s dat.: parco valetudini Š. 238.
1) ve zlém smyslu „žehravě na někoho pohlížeti“ pojí se zpravidla udat.:
Aemulamur iis, qui ea habent, quae nos habere cilplmus.
H) srov. š. 242, 10.
-H-1-)běnc spero de aliquo dobrého se naději o někom.
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Pe.-rivulum v^.-cl
milium, quod pro

libertate aut refugium aut de

preeer. Satio te sanguine, quem .*itisti'). Onum cives Romani vestrum
uua.-ilium requirunt. Publius me sicut alterum parentem et observat et
diligit. Flaccus periculum fortunarum et capitis sui '3) pro mea. salute
negleJ-it. Tuemini castra et defendite diligenter. C ('des-ar rempublicam
libertatemque vestram suo studio. consilio, patrimonio deiiïque tutatus
est et tutatur. Omnes ea, quae böna vidmitur. sequuntur fia/iuvitque
contraria. Uliæem ins-iniüla-nttragoediae, simulatione insaniae militiam
subterfugere voluisse. Omnia acerba indignaqu victos manent. In fuga
salutem sperare, qumu arma, quibus corpus tägitur, ab hostisz aver
teris. ea vero dementia est. Upper-ím- hominem hic. Ita iäiünus fui, 'ut
ne aquam quidem gus-tarem. Galba saepius fortunam tentare nolebat.
Par est omnes onmia e.:rperiri. Homines in proeliis, non in conviviis

belli fortunam periclitari solent.
:"). l'orüznai sloves:
abnuo, me:-eo, ně!/o.

WM:-or, commisi-ror.
abnuo Iugurthae pacem odpírám Ju—! nego (dö'nego)miseris alinienta odpírám
gm'thovi mim; a. imperium odpírúm ,
ubožúkům výživy.
se vlády, vzpouzím se proti vládě.
miseror (commiserat-) fortunam Grae
mereo (též mereor) laudem, praemium.
ciae jest mi žel osudu Becka; com—
zasluhují chvály, odměny; mereo č.
miseratus sum fortunam zželelo se
i

mereor stipendia sub aliquo jsem

mi osudu;

(sloužím) na vojně, konúm službu vo
jenskou pod někým v. š. 144, 2.

b'cïpio colloquium haud abnuerat. Caesar cohortatus. est Haeduos,
ut bello servire-nt eaque, quae meruissem praemia. ab se exspectarent.
Non mi'-)wremlaudem exercitus quam ipse imperator meritus tutetur.
Ariovistus id, quod antea petenti Caesari denegaverat, ultro pollice
batur.

Ita sum änïmo ((from—:,ut non queam sát-is IIb—lrěnm-eventum

fortunamque miserari.
ö. Slovesa zvratná, a to:
a.) která složením s předložkou do ze přechodných vznikají
(srov. nah, č.. 3):
magum- aliquid precibus dodělúvúm
se čeho prosbami (doproštúi se).
exsčquor ius meum dohlvdúvúm se právo. *
svčho.

committofacinus dopouštím se zločinu.
concilio") mihi gratiam alicuius ad!!
lando dodělávům se přízně něčí licho
cením (dolichocuji se přízně něčí).

') Nasytiž se krve, již jsi žiznil. Zik. Skl. str. 127. ') t. nebezpečenství,
které jmění a. životu jeho hrozilo. ') též opatřují si přízeň.
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č'důco") řgrěgíos filios dochovávám se
výborných synův.
implöro misericordiam vestram dovolávám se vaší útrpnosti.
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reporto; Hannibal victoriam reportaoit
ab Romanis ll. dobil se (dobojoval
se) vítězství na, Rímanech.
testor deos dokládám se bohův a c. d.

b) slovesa. jež znamenají
.) briti se a "') carucatæ,
3) tknouti se a *) :pěřovuti.
') formido iracundiam tuam hrozim se
aliquem nnkliidzim s někým n. p. li
hněvivosti tvé.
běráliter, parum pie etc.;.
reformida bellum strnchuji se války.
attrecto librum manibus týkám se knihy
mětuo cameo)perfidiam Iugurthae bojim
rukama.
se včruloumusli J ugurtlwvy.
perst'rinyo sölum unit-ro dotýkám se půdy
včrwr periculum obávám se (štítím se)
pluhem t. oním ji.
nebezpečenství.
capesso rempublicam chytám se stát
“) cáveo honoris cupiditatem střehu se
nictví, dávám se na vyšší službu státní.
ctižádost-i.
') recuso laborem zdráhám se práce;
vita (Evito)suspicionem chráním se (stm- ? avšak i: r. dc stipendio, de tributis,
nim se) podezření.**)
de poena zdráhúm se (zpirám se) po
") tango (attinge) terrampäd-ibus týkúm
platku, dávek, trestu.
se (dosáhám) země nohama.
detrecto pugnam zpěčqji Se(zbrai'mji se)
contingo terram osculo týkúm se země '
boje.***)
ústy t. lil-tim zemi.
abdico magistratum, avšaki abdico mc
tracto vulnus dotýkúm se rány; (tracto i magistratu vzdávám se (zříkám se)
úřadu a. pod.

.llnlta praetereo consulto, Sed ea vus coniectura perspicite '). Ci
cero Catilinae coniürätiowm investigavit 2). Non hostem veremur, sed
angustias itineris et magnitudinem silvarum. Nonnulli, ut timoris suspi
cionem vitarent, in castris remanserunt. Verres simulac tetigit (attigit)
prövinciam 3), statio": Alea-sana litteras dědit. Scr.-tus Roscius fundos
(lišce-met tres reliquit, qui Tibärim färii onmes tangunt (attingunt, con
tingunt 4). Brutus terram oscülo contigit. Ista sunt ipsa vulnera, quae
non possum tractare sine mamma gemitu. Eras tu quaestor; pecuniam
publicam tu tractabas 5). Reliquum citae cursum celeriter perstringam.
Projitent-ur Carnutes se nullum lu.-rivulum. comm-unis salutis causa re
cüsare. Antiöchus, ne suorum animos minueret detrectando certamen,
copias educit. Plebs cläcemviros abdicare magistratum (abdicare se ma
gistratu) coägit.
*) též: vychováváni Syny.
**) srov. č. 4. 6) fugio etc.
***) sr. též abnuo nahoře 6.
') avšak toho vy se dohádejte (domyslete). ') dostopoval se spiknutí.
3) t. jakmile do provincie (Sicilie) vkročil. ') t. mezuji s Tib. 5) t. a penězi
obecnými měl jsi ty činiti, měl jsi je pod svou rukou.
Prof. Joa. Kořínek: Lat. mluvnice. b. vyd.
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BW:

;. 220:- Tato slovesa žádající v češtině dativu pojí se v latině

unípěm,

aequo,crada,

intelläga, ir'cvo, laedo,

declina, impedit),
disco a prohibeo,

'deficia, admiror,
venäror i adül0r. )
aequipero (aequipära) tel dignitate ro
vnám se ti vážností.
aequa Demosthenem eldquentiä vyrovná.
vám se D-ovi výmluvností.
credimus libenter id, quod volumus vě
říme rádi tomu. čemu chceme; avšak:
mihi crede věř mi, na mou věru.
id nön intellego tomu nerozumím.
iuvat me. te a I:. d. libi se mi, těší mě.
adiuva (iuva) fortem pomähäm zmuži—
lému (podporuji ho).
taeda amicum ubližují příteli.
declina minas vyhýbám se hrozbám.

disco (addi.-wo) litteras Graecas učím
(přiučqii) se řeckému písemnictví.
Edisco poetas učím se básníkům na
pamět.
prohibeo exercitum itinere překážím
vojsku v cestě.
dejïciunt me vires nepostačují mi síly,
nedostává se mi sil (Opouštějí mě síly).

miror (admiror) Dei sapientiam divím
se (obdivuji se) moudrosti Boží.
veneror deas klam'm se bohům.

adulor principem (řidčejiprincipi) li
sám se (pochlcbqii) knížeti.

impedio utilitates amicorum překážím
(vadím) prospěšnostem přátel.

Alcíbz'ádem nEmo labare corporisque viribus aequiperare pötärat.
Fortes fortuna adiuvat '). Qui iüre sua utitur, nemine-mlaedit. Brun
disium veni vel pötius ad moenia accessi; urbem unam 2) mihi amicis
simam declinari. JIea quaedam dubitatio 3) impedire profectionem
meam videbatur. Druides magnum u-mnerum versuum ') al-lfsoe'red'i
cuntur. Prospectum äger arlmsh's consitus prohibebat. Me dies, vom,
la'těra 5) cquicívmt.Diön Syracusanus Plätönem ädea admiratus est at
que adamauit, ut se totum ei traderet. Crines mitissimi farem quoque

adulantur.

š. 221. Některá slovesa. pojí se v češtině 8 inatrumentalem,
v latině pak s akkusativcm předmětným. Sem náležejí:
1. Slovesa. pohybování nějaké a ha'zeni něčím znamenající:
mövco, commoveo,

träda, tib-ra, torqueo,

.' ' prosterno et quätio,
iacto rovněž iäcia.
') Cic. i Liv.; avšak Verg.: ludentes fortuna iuvat. Smělým štěstí pomáhá.
') daleko, nad jiné v. 5. 306, 3. ') nejistota.

*) průpovědí. 5) plíce, prsa..
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moveo (commoveo)castra ea:aliquo löco
hýbám táborem z nějakého mista t.
dále táhnu.

prostravi humi ducem hostium mejkl
(praštil) jsem o zemi vůdcem nepřátel
ským.

tradimus alter alterum strkame jeden

quatio ensem máchám (potitum)

druhým.

me

čem.

vibro sicam, hastam machám dýkou,
oštěpem; venti vibrant
brávají).

iactat cum febris zimnice jim lomcqje

vestes (za- . (bází).
: iacio lapides hazímkamením; iacio tä

t. mänus
lomím
rukama.
torqueo
öeülos
točím
(kroutím) očima; .

los metam kostkami.

Oratio itajleæibilis, ut sequatur, quocumque eam) torqueas. Mihi
frigidus horror Membra quatit. Antonius läges Caesaris, easque ') prae
claras, utrempublicam concütere posset, evertit. Hostesfdces atque ari
dam mätäriem de muro in aggärem iaciebant. Pudor commovit äciem,
et clamore sublato undique in unum hostem tela coniciunt.
2. Slovesa“ zhrda'ni, hrozbu & pod. znamenající.

Taková jsou:

(antemno, Lclqspicio,

L-aspernor a.»:espuof

&

rovněž minor,.rminïtor.
contemno
mortem opovrhuji
zlu—damsmrtí.
výminkou.
desplcio divitias
bohatstvím. | respuo
minor, condicionem
minitor hostiopomítám
perniciem
vyhro
spernor preces tuas pohrdam prosbami
žuji nepříteli záhubou; avšak: minor
tvymi.
ferro ignique, gladio, lapide (abl.

iusti.).

“

Hennensium qnärimönibs, per deos immortales, nolite aspernari,
nolite contemnere ac neglägere, iudices! Homines despici-unt eos et con
temnunt, in quibus nihil virtutis putant. Nemo civis est, qui vos non
oculis fugiat, auribus respuat, animo aspernetur. Mortemne mihi mi

nitaris ?

- 222. Některá slovesa doplňují se v češtině pádem na před- '
ložce závislým., v latině pak akkusativem předmětu. Sem náležejí:
1. Slovesa, jež znamenají nač hlcdčtí 'a 1:0 čem se ohlížeti, Po
čem bažiti 2) a o něco se deliti:
Qntemplor, *jgtueoæ-;

specto i(gjlspicio,
\ circumspecto,Eifcttmspïcio ;
Kaj'ecto aGilPio;

manum?-ade,
ipae-tior

')

(ILS—0115013

316. 7')vyjmi studeo, jež spojuje ne a dat. ?.

238.

[1*

.
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contemplor caeli pulchritudinem poblí
žím (patřím) na krasu nebe (pozoruji
krásu nebe).
intueor opulentium fortunam pohlížím
na osud boháčův.
contueor tötam terram patřím (hledím)
na celou zemi.
specto lüdos dívám se na hry (d. se hraní);
nihil s. nisi fugam na nic nelíledím
(uebiji) leč na útěk; pars collis orien
tem sólem č. ad ') orientem s. též in
orientem s. Spectat část pahorku hledí
k východu t. leží proti východu.

prospecto mare pohlížím na moře.
cireumspicio auxilium oblédúm se po
pomoci.
a_(fectoregnum bažim po moci královské ;
a. viam (iter) dávám se cestou, klestím

si cestu: aliquo, ad alqm, ad alqd.
cupio növas res bažím po novotách (za
mýšlím novoty).

concupisco päcüm'am rozbažuii se po
penězích *).

communico omnia cumhoc flamine sdílím
se o všecko (vším) s tímto člověkem.

partior böna patria cum aliquo dělím

se s někým o statky otcovské.
adspicis me iratus hněvivě na mne po—
hlížlš.
diviserunt (dispertiverunt) inter se bona
publicata rozdělili se o zabavené
inspicio libros nahlížím do knih (v knihy).
respicio oppidum (ad oppidum) ohližím
statky (zabavenými statky).
sartiuntur *) causales provincias konsu—
se na město; di homines respiciunt
lové dělí se losem o provincie (metají
bohové mají zření k lidem (dbají o lidi).
losy o provincie); consules provincias
suspicio caelum (in caelum) vzhlížíni
k nebi.
comparant inter se k. dělí se úmlu
circumspecta omnia dívám se po všem
vou o provincie (srovnávají č. smlou—
vají se o prov.).
(ze strachu).

Caelum suspeæimus caelestiaque contemplati sumus. Adspicitc Sul
lam, (:anim-míní os, conferte crimen cum vita. Philippus, rem ;'lIaeedönu-m,

Aegis *) a l'ausäuia, quum spectatum ludos iret, iuxta theatrum occisus
est. Alius (ilium, 'ut praelium incipiant, circumspectant. Demosthänes eius
artis, quam afmtabat, primam litteram dicere non potuit. Nunquam tu
non mödo ötium, sed ne bellum quidem nisi nefarium concupita-ti. Verres
furta cum quaestore suo com-nmnicaeit. Consules ewercitus inter se di
viserunt. Senatus decrevit, ut consules duas Gallias worth-cietur.
2. Porůzná slovesa
commentor, conmiämöro ,'
im. agno a' u-r eo,
wimm& I—JBGïiO'r.

commentor
miserias
pře- ]] urgeo
litteris svým.
meis dorážím (naléhání)
mýšlím umeeumfuturas
sebe o budoucích
psotacb.
na téte listem

commemorodireptionemurbis zmiňujise | ulciscor (poenior) proditorem mstim
odrancování města (vzpomínám d. m.).
se nad zrádcem, avšak «. patrem,
irn-pugno hostes obořuji se na nepřálely,
iniuriam mstim otce, křivdy.
utkávam nepřáter bojem.
') podob. ea ad religionem spectant to týká se nab. ') srov. 5. 219, 4, 1
peto a pod. “) bas. regna vini sortiöre tälis o předsednictví při víně budeš vrhati
kůtky t. budeš losovati o důstojenství stolního krále č. symposiarchovo. ') Aegae,
město v Macedonii.
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Te ipsum, qui multos a-nnos nihil äliud commmtaris, docebo pro
fecto, quid sit humaniter vivere. Beneficia non debet commemorare is,
qui contulit. Scaurus acerrime Iugurtham impugnaverat. Hostis septi
mam legionem. urget. Dii hominibus, quos pro eorum scäläre ulcisci vö
lunt '), secundiores interdum res concedere söleut. Multi inimïCOsetiam
mortuos poeniuntur.
v

š. 223. Slovesa nepřechodná znamenající pol-igbovdui. nějaké
8 místa na místo, jako:
curro, eo, jina, grädior, meo, näto,
scando, vado, tága,-, věnío, völo a pod.
jsouce složena s předložkumi, nabývají významu sloves přechodných
jako často v Ěgštině. Pravidelně přihází se to ve složení s předložkami

circum, per, praeter, trans:
circum/iuo obtékúlu, percurro probíhám. praetereo pomíjím, transeo pře
cházím.
percurro agrum.
praetereo hortos, aliquid silent-io.
transeo flumen, mödum.
circumfluit. Eurötus Spartam.
transgredior Alpes.
permeat
transnätoEuphrates
Gangem. Babyloniam.

tran-scme muros.
pervadit rumor urbem.
pervägor montes.
circumvluio
' .
.
hostes.
| czrcumswto
! praetervölat
sententia
acuta nou acu
torum hominum
sensus.

Taurus mons Ciliciam praeterit. Hannibal Pyrenaeum trans
greditur. Tinwres omnium utentes pervagantur. Caesar Corfinium cir

cumvenireinstituit.

:_l/

Poznani.
1. Též sloveso. poklidně trvání na místě označující, jako sto,
sedeo, jsouce složena s předložkou circum, stávají se přechodnými: circumsedeo
(obléhúm) Syracusas, circumstant te summae auctoritates.
2. Trausdüco (träduco), transicio (traicio). transporto, kterážto slovesa.
i mimo složení jsou transitiva, mohou miti při sobě dva akkusativy, jeden před—
mětný, druhý předložkou trans spůsobený: traduco, traicio, transporto copias
flumen,- pročež i pass.: Belgae Rhčnum traducti sunt ; flumine traiecto nebo
transmisso.
N(3ka se trans opukm'e: traducg multitudinem hominum trans Rhenum.

š. 221. Též složena jsouce s jinými předložkumi, zejména 8 ad,
cum, in pojí se některá z vytčených sloves nepřechodných s akku—
sutivem, než obyčejně jen ve významu přeneseném (tl'opiekém). Opu—
kuje-li se předložka, lll-it onano slovesu svůj vlastní (nepiechocluý)
význam.
') mul nimiž uešlechetného skutku mstíti ehtí: též quorum scelus ulcisci
volunt; rov. ulciscor alicuius iniurias mstím mul někým křivd.
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adeo senatum obracím se k senatu (s prosbou, s otdzkou); adeo urbes ce
stuji po městech; a. pericula davam se v nebezpečenství ; a. labores podstupují
prace; -- adeo ad urbem blížím se k městu, a. ad amicum jdu k příteli.
coěo societatem vchazím ve spojení; — coěo tecum scházím se s tebou.
ineo magistratum uvazuji se v úřad; i. proelium počínám boj, svadím bitvu;
i. consilium ustanovuji se no. čem; ——
ineo in urbem vcházím do města.
obeo urbes obcházím, objíždím města; o. negotia, res meas hledím si svého;
o. diem (suprčmum), též obeo (accumbo) mortem umíram č. skonávam.

aggredior, adörior hostem udeřují na nepřítele; ag. bellum mám se
k válce; -—aggredior ad te přistupují k tobě.
ingrědior iter nastupuji na cestu, dávám se na cestu; i. orat-ionem po
činům řeč; -— ingredior in urbem (urbem) vcházím do města.
convčm'o lěgátum navštěvují legata., též mluvím s leg.; conve-nit mihi ali
quid (ad, in aliquid) hodí se mi něco (k čemu); convenit mihi tecum de aliqua
re nebo res convenit mihi tecum nebo concinit inter nos shodli jsme se;—eon
vem'o cum amico scházím se s přítelem.
invado hostes obyč. in hostes pouštím se (dávám se) do nepřátel.
anteeo (též praecědo) aliquem auctoritate pfevyälüi někoho (předčím nad
někoho) vážností.
Z ostatních sloves majících do sebe význam „převyšOvati“ Spojují se

antecědo a praecurro s dat. i s akk.: antecedo fratri aetate č. fratrem
aetate; praecurritis mihi studio č. me studio.
praesto, excello, antecello, antesto dle nejlepšího zvyku v mluvení vždy
s dat.: praesto onmibus humanitate, eæcello ceteris oratione, antecello omnibus
ingenii glöriä; antestat eloquentia innocentiae; praesto a eæcello též s předl.
inter: praesto inter omnes, excello inter cateros ').

LEgäti Hennenses Verrem adeunt. Pro communibus commodis
adire inimicitias debEmus. Utinam, Cn. Pompei, cum C. Caesare so
cietatem nunquam coisses! Nolite eæspectare, dum 2) onmes obeam
oratione mea civitates. Quis audeat 3) bčně comitatum 4) aggredi? Con
tänio cottidie multos viros, qui valetudinis causa Baias 5) convčm'unt.
Non omnia omnibus conveniunt. Erant in epistula, quae inter rEgem
Pausäniamque cani-Enerant. Mětus atque maeror civitatem invasere.
Thrasgbülum nčmovirtutibus anteibat. Natiira hominis pecudibus
reliquisqtæ beluis longe antecedit. Včnčtí scientia atque usu rerum
nauticarum 6) ceteras gentes antecedebant. Duabus maximu rebus Iiömo
bestiispraestat, ratione et oratione. In his iöcistu longe äliis (inter ceteros)
eæcellis. Crötöniätae :) multum onmibus corpörum. viribus antesteterunt.
Poznam. Ze složených s předl. ea: čte se jen egredi “ Caesara s akk.:
egredi fines. manitiones překročiti hranice, hradby, kterýžto zvyk v mluvení u po
.) V češtině: vynikati, sahnti, vévoditi, znamenitým (slovutným) býti, před
čití čim nad koho, v čem nad koho; převyšovati koho čím, koho v čem. "')5. 386, II, 2.
=')5.364, I, 1. ') š. 431, Poznam. l. “)Baiae znamenité lázeňské místo na pomoří
kampanském. *) zběhlostí n zkušeností svou v námořnictví. ') Krotoňuné, oby

vatelé městu. Krotona (Crůto, ónis) v jižní Italii.
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zdějších velikého rozšíření došel. Eæcädere modum, misto čehož 11 Cicerona
transire modum, ultra modum progredi čteme, bylo v obecné řeči v užitku.

%. 225. S akkusativem

osoby pojí se slovesa neosobně užívaná.

[Ldäcet
fallit, aťque
.fügitïvp-raetärit,
3?
decet.
fallit
fugit
praeterit

jest mne tajno
, me( jest mi neznámo
'
nevím.

' decet me sluší mi, jest mi slušuo. ')
dedecet me nesluší mi.
!

To, co zůstává tajno a t. d., co se sluší či nesluší, vyjadřuje se: 1. infini
tivem; 2. akkusativem c. inf.; 3. nepřímou otázkou; 4.nominativem zvlášť adjektiv
a náměstek středního rodu.

Dr Dionysio fügit me2) ad te antea scribere. Oratorem irasci
minime decet, simulare non dedecet. Non me fall-it plzrosque homines
Emölümento d-üci. Te non praeterit, quam difficile sit, sensu-m in re
publica praesertim rectum et confirmatum depönäre. AliEna me non
decent. Haec Dionysium non fugiebant. Id maxima quemque decet, quod
est cuiusque maxime proprium.
Poznani. Nisi me fallit, jsouc větou vsutou, často značí: nemýlím-li se
jinak též: nisi res (spes, opinio) me fallit, nisi me fallit animus, nisi omnia
me fallunt, nisi fallor. Fallit me aliquid značí: klame mě něco, klamu se v ně
čem: haec spes me fefellit.

š. 226. S akkusativem osuby pojí se též slovesa ueosobuá ozna
čující nějaký pocit. Jest puk jich pět:
(piget, piidet, paenitet
Ntaedet atque misöret. .,
Substantivum vyjadřující původ pocitu vytýká se genitivem.
piget me stultitiae meae mrzí mne moje
pošetilost.
pudeat te neglegentiae tuae styd' se za
svou nedbalost.

—

paenitet meintemperantiae meae pykúm
své nestřídmosti.
taedet me vitae hnusi se mi život.
miseret me illius sinis lituji onohokmeta.

Eos, qui secus quam decuit vi.;-erunt, peccatorum suorum man,-ime
paenitet. Sunt homines, quos libidinis infamiaeque suae neque pudeat
neque taedeat. Nunquam susCeptinegötii Atticum pertaesum est. Eorum
nos mágů: miseret, qui nostram misericordiam non requirunt, quam

qui illam (flagitant.
Poznam. 1. Místo substantiva v genitivu může
klústi se infinitiv anebo
věta s quod: Non me paenitet viæisse anebo quod vixi.
!) avšak: sluší na mne : jest mým úkolem, mou povinností : meum est,
sluší na mladíka : adäleseentis est a t. d. (š. 252). V. Bart. Skl. str. 78, b, 2.
') zde .. opomenul jsem, zapomněl jsem.
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2. Místo genitivu náměstky střed. rodu klade se nominativ: hoc, id, quod,

quid? nihil. Hoc me paenitet; id me pudet; nihil facio, quod me pudeat.
3. I osobně misereOr ') spojuje se s genitivem: miserere nostri smiluj se
nad námi; miseremini sociorum.
4. Pudet me tui netoliko „stydím se za tebe", nýbrž i „stydím se tebe“ :
Nonne te huius templi pudet? 002 se nestydíš tohoto chrámu? Častěji bez
alík.: pudet deorum hominumque! hanba to před bohy a lidmi! pudet huius le
gionis! hanba to před touto legií! a t. d.

5. 227. Dvoji

akkusativ,

předmětný a výrokový. klade se

při slovesech aktivných, jež znmnenají
al nazfivati; koho nazývám ajak (čím) jej nazývám? Nö-mïno,(lico,
vöco, appello, inscribo a pod. (srov. 212, 2, a). C'äto Siciliam nomina-vit
(diæit, appellavit) nutrlcmn pläbis Romanae. Libros rhetöricos inscribo 2).
Quem intellägimus 3) (interpretantur, dicimus, appellamus) beatum.?
Poznam. Je-li akkusntivem výrokovým jméno hanlivé, lze v češt. místo
„nazývati“ užíti výrazů ,nadüvati. spílati komu, přezdívati komu“: timidum. men
dacem, tyrannum voco aliquem (též timidum etc. increpans voco alqm) nadávám
(epilúm) někomu zbabělců, lhářů. t_vranů č. přezdívám komu bázlivec, lhář, tyran.
Mäter Timöleontemnunquam adspexit, quin eum frätdcïdam impiumque d'é
testans compellaret aby mu klnouc nespilala bmtrOvrahův a bezbožníkův.

b) voliti (činiti) ; koho volim (činím) a (Vim volím (činim)? Lčgo,
digo, deliga, creo, (läsigno, dico, renuntio, dědňro; fäcio, qü'icio, reddo
(er. 212, 2, b). '['/mbmc;Philippum, .'l—iäcädöniae
rěgmn, (lucem eligunt.
Ancum .lIaq-cium regem pöpülus creavit. Ciceronem universa. civitas
consulem declaravit (renuntiavit). Poeni Hamilcärem imperatorem fe
cerunt. Homines caecos 4') reddit (facit, (fici?) cupiditas et avaritia.
Gundam Jlicipsa testamento secundum hru-Edemscripserat 3).
Poznani. !. Reddo spojuje se z pravidla jen s adjektivy, než nikdy v rodě
passivném, vněmžnžívá se fio neb efficiar: reddo aliquem divitem činím bohatým
(obohacuji) někoho, avšak jio dives stavům se bohatým (bohatnu); reddo aliquem
caecum oslepuji někoho, avšak caecus fio slepnn. Než říká. se jen vždy: fäcio
aliquem certiorem alicuius rei nebo de aliqua re (nikoli reddo) zpravuji někoho
(dávám někomu zprávu) o něčem; pass. certior jio dostávám zprávu.
2. Činim někoho něčím z něčeho: facio ea:, reddo eæ.-facio aliquem di
vitem eæ paupere. regem ea: praefecto; homines ea: feris et immanibus mites
reddo et mansuötos (srov. 5. 212, 1, Poznani.).
3. Pamatujme tato zvláštní rčení se slovesy majícími do sebe význam

voliti: dictatorem dico, flaminem proda, senatorem (in senatum) lego, virginem
(Vestalem) cäpit pontifex maximus, augurem coopto (nominoznavrhuji).

c) miti (pokládati) ; koho mám a zač (čím)
piito, ('n'istimo, iudico. (lv—Lco,
arbitror

(SPOV.

mám? Hábco,

212. 2., cl. .Vemo credit

') nesmí se zmnsti s miseror $. 219, 5. ') davam knihám nadpis (nazev)
„rhetorieké“. ") ('o vyrozumíváme člověkem šťastným? ") slepy činí, slepými
činí, zasiepuje. Hart. Skl. str. 86, a). 5) druhým dědicem ustanovil.

Hl. XXXVI. O pádech: Akkusativ.

169

nisi ei, quem.jirlelwn putat. Senatus Antonium hostem iudicavit. Timölron
eam victoriampraeclaram dücebat (arbitrabatur), in qua esset clementia.
Poznam.

1. Říká se též:

aliquem pro hoste
aliquos löco hostium
aliquem in parent-is loco
aliquos (in) munera hostium
aliquos inter hostes

\
[ haheo (duco, puto). Srov. g. 212,
[ c) Pozn.

Rovněž: pro certo habeo aliquid. pro nihilo puto (du-co).
2. Habeo s dvojím akk. má do sebe často význam skutečného „mění“: Epa
minondas philosophiae praeceptorem habuit Lysim Tarentinam E. mel učitele
ňlosotie Lysia Tarentskébo; cärum te habeo mám tě rad. Pročež: hostem aliquem
habeo:-hoste aliquo ütor mám někoho nepřítelem (t.j. někdojest mým nepřítelem).

g'. 228. Dvojí akkusatív, předmětný a výrokový, klade se dále
při slovesech aktivných znamenajících
d) dáti, vziti, prijati : do, addo, adiungo, crïpio, sumo, adscisco
a pod. (Srov. 213. (.l). Augur-em alicui assessorem do ptakopravce
někomu za přísedícího dávám; aliquem comitem mihi adiungo (addo),
te generum capio beru si tě za zetě, aliquem collEgam impärii mihi
sumo (nds-umo, adscisco) beru sobě někoho za Společníka vladař-ení.
Atheniensibus Pythia praecepit, ut JIiltiätlem sibi dücem sunm-ent.
Iugurtha Scaurum participem nögötii accepit. Philippus Aristötälem
Alexandra jilio doctorem accivit.
"'
e) sezuati a liciti (vgobraziti): cognosco, fingo. Te bönwm virum
cognosco shledávám tě býti dobrým mužem; te fautorem cognosco se
znávám (shledávúm) v tobě příznivce; sapientem te fingo. Home:-us
Polyphmnum immanem fäp-unique jlnæit.
f) proukazovati se: praebeo me, praesto me, e.:.rliibeome, impertio
me. Te praebes superbum ; praesta te virum prokaž se mužem; eæhibeo
me auctorem salutis tuae; qualem te iam antea pöpulo Romano prae
buisti, talem te etiam nobis hoc tempore impertias.
Sem náleží též rčení: abicio me alicui supplicem pro aliquo skldm'mpřed
někým pokorně kolena za nekoho. Ego me plurimis pro te supplicem abieci l).

Pozuam. 1. Praesto me značí: prokazují se tím, čím býti mám, a nepojí
se tudyž nikdy s výroky majícími do sebe význam hanlivý; nikdy tedy: praesto
me ignava-m, crudelem, improbum a t. d.
2. Gěro me chovám se, počínám si nějak. Spojuje se s adverbiem: fortiter,
honeste, contumacius, turpissime me gero. Quanto superiores sumus, tanto nos
geramus summissius.
') srov. abicio me alicui ad pedes č. abicio me ad alicuius pedes.

170

Hl. XXXVI. O pádech: Akkusativ.

3. „Prokazuii se velmi ndatným“ anebo „počinům si (vedu si) velmi ndatně“
může se přeložiti:

a) fortissimus sum, appareo,
b) fortissimum me praebeo (praesto),
c) fortissime me gero,
d) summa fortitudine ütor.
4. „Dělám se (stavím se, tváříln se) chorobným č. jako bych byl chor. (ač
nejsem) č. předstíram chorobu“ vyjádří se:
simülo ') aegrum (bez me) nebo
simula me aegrum esse nebo

simulo aegritudinem.
„Dělám se u t. d., jako bych nebyl chorobným (ač jsem) č. tajím se s cho
robou“ vyjádří se:
dissimulo ') aegrum (bez me) nebo
dissimulo me aegrum esse nebo
dissimulo aegritudinem.

Rovněž: Solon furenter): simulavit nebo: S.fürere se sim. nebo: S.furorem
sim. ') Sänum simula. Germani reverti se in suas sädes simulaverunt. Sinnqu
metum, diditionem, stadium coniurationis a). Iuppiter, NeptüuuleIercür-ius deos
dissimulant *). Dissimulo metum, Iram, dolorem, Elöqucntiam etc.

$. 229. Dvojího akkusatívu, osoby a věci, žádají slovesa:
celo
a Edócecň
düdöCeo.
öceo,
doceo. edoceo puerum musicam učím
(vyučuji) chlapce hudbě.
dedocet nos multa necessitas odučuje
nás mnohých

věcí potřeba.

celo te sermoæem tajím před tebou roz
mluvy, tajím se ti s rozmluvou.
.
l

g'"?

..

a;
_P

7

7/5-—
___

I

.

^

Fortuna belli. artem victos docet. Catilina uivcntütem. mala fa
ci'nöra edat-chat. Sapimh'r 'nos divi-na próz-identita futura celat-it.
Poznam. 1. Místo akk. věci může docere pojiti se též siníinitivem: doceo
te saltare. canere, latine loqui etc.
2. Místo passiva doceri, edoceri u významu „vyučován býti něčemu“ mm
se discere aliquid ab aliquo učiti se něčemu od někoho, aneb institui (imbui,
instrui) aliqua re, zvláště misto perfekta doctus sum: PericlesaDämöne musicam
didicit aneb musica (musicis) institutus est. Didici latine loqui.
3. Partie. doctus klade se buď bez věcného předmětu: nos a Graecis docti
my od Řeků vycvičení, calamitate doctus neštěstím zmudřelý, anebo s ablativem:
Graecis litteris doctus, anebo s intinitivem: Graece loqui doctus zkrac. Graece
') Jak simula a dissimulo významemse liší, to vytknuto šestiměrěm: Quae non
sunt, simulo; quae sunt, ea dissimulantur. ') V češt. též: stavěl se (dělal se, činil se
na oko) ti'eäte; rov. stavím se (dělam se, činím se) nevěda, nevida, neslyäe. ') t. sta
vím se a t. d., jako bych se bál, jako bych se vzdúval, jako bych byl horlivým
přívržencem spiknutí a pod. ') božství na sobě znáti nedávají a pod.
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doctus, jakož fidibus doctus vycvičený ve hře na strunách, (quo doctus vycvičený
v jízdě na koni ').
4. Znamená-li sloveso docere, edocere ,,zpraviti, zprávu dešti,“ označuje se
věc, o které zpráva se dává, ablativem závislým na předložce de: aliquem de
stätione, de adventu hostium docere (edocere). Velim de onmibus rebus me dili
gentissime edoceas. Rovněž v passive: Caesar de omnibus hostium consiliis edoc

tus fuit.
5. Při slovese cela-re bývá v činném rodě někdy věcný předmět také vabla
tivě závislém na. předložce de: Bassus noster me de hoc libro celavit. Klade-li
se sloveso to pnssivně, užívati jest jediné ublativu s předložkou de: Maæimis de
rebus a fratre celatus sum. Non est de illo venčno celata mäter.

&. 230. S dvojím akkusativem, osoby a věci. mohou se pojiti:
l. slovesa žádání: posco, reposco, flagito, než bývá při nich
osoba též v ablativě s předl. a č. nb.
posco deos cöniam anebo p. a diis ve- flagito te (a te) frumentum (usilovně)
nium žádám bohů za milost č. žádám
žádám od stehe. (na tobě) obilí.
milosti od bohův (na bozích).
Avšak jen
reposco te (a te) vitae rationem žádám postůlo a te nil nisi honestum nežá
od tebe (na tobě) počtu ze života.
! dám od tebe (na tobě) ničeho leč co
slušno jest.

Poposci eorum aliquem, qui arlärant, causam disserendi
Non
dubitabam *) abs te litteras pascere. Cata/lic Caesar Haeduos frmuentum
flagitabat. L'Völipostulare ab amicis, quod rectum non sit.
2. slovesa prošení: óro & rögo mají při sobě vedle akkusativu
osoby téměř jen akkusutiv náměstky středního rodu: hoc, illud, 'nihil
aliud te oro (rogo) ; — pčto (& řidčeji quaeso) mfi osobu jen v abla
tivě S předl. a č. ab, tudyž jen: peto a Lacedaemöniis auxilium; ——
říká. se: prčcor (Zoosi precor aliquid a dis.
Nihil aliud vos oro, quam ut riæmöres sitis oj'icii. Deos precari,
venerari atque implörare debetis. A (lis veniam precari debemus.
3. slovesa dotazování se: rógo & interrógo mají rovněž jako
slovesa prošení při sobě vedle akkusativu osoby téměř jen akkusativ
náměstky střed. rodu: hoc te rogo;") quod te interrogo, responde ;
jinak klade se při nich věc do abl. s předl. de : ego te iisdem de
rebus interrogo.
Říká se: percontor aliquem de.aliqua re č. aliquid ab n ea:aliquo,
qnae-ro, sciscïtor ab n. ea: "liga-o.
') táž skrácenina při scio: scio latine, graece umím latinsky, řecky (roz.
loqui); scio fidibus umim na housle (roz. cdnäre). ') olátku kpl'ednášeni. “)5.382,
2, Poznam. 1. ') čes. l. toho (o ton) se na tobě ptám ě. táži; 2. o tom (o to,
na to) se tebe ptám č. táži. „Po někom se tázati“ : quaerere alqm; srov.
5, 219; 45 2):
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Quid multa me rogas de rebus insuävibas ac molestis? Ego illum
de suo regno, ille me de nostra räpublica percontatus est. Liscum Caesar
retinet: quae-rit e.v sólo ea, quam in conventu die-erat. Non quae-ro
abs te, qum-epatrem Sec. Roscius occiderit. Epicuri sententiam e.v Velleio

sciscitabm'.
Poznani. 1. Jen v úřednímrčení: rogare aliquem sententiam je pravidlem
akkusativ věci; jinak překládá se naše „někoho o zdziní (mínění) se túzati,“ „po
dati na někoho-': interrogare (rogare) aliquem, quid sentiat. Sem náleží též
výraz: aliquis (n. př. consul) pöpülum (plebem) rogat magistratum aliquem vl.
nekdo táže se lidu o úřadě nějakém t. navrhuje lidu k volbě úřad nějaký.

Factum est senatus consultum, ut duo viros aediles ex patribus dictätor po
pulum rogaret. ')
2. Ve větě passivné, vzdělané na základě vazby aktivně s dvojím akkusati—

vem, podrží se akk. věci: aliquis stipendium flägitatur, aliquis sententiam rogatur.
3. Pamatujme též dvojí akkus. při slavese völo ve rčení: Num quid mevis?
Chceš se mnou o něčem mluvití? Chceš mi (na mně, ode mne) něco? Si quid
me vis. te ad me venire oportet. V témž významujen völo aliquem: Quis mevult?
Kdo se mnou chce mluviti? Kdo mě chce (vola)? Centuriones me volunt. Volo
te paucis. Přál bych si několik slov s tebou promluviti c. prosím za slovíčko ').

5. 231. Akkusativem naznačují se jako v češtině rozměry

prostorové a časové:
1. akkusativ naznačuje rozmězy prostorově k otázkám: jak da
lnkj? jak dloulujijak široký.?jal.: vysoký.?jak hluboký?
Eïdui
lätus pedes
cesty.viam pröcedo postupuji tři dni agger
octoginta
hráz trecentos,
300 stop altus
širokápedes
(tří
silvae lätitüdo növem dierum iter pätet ' set stop zšíří), *" stop vysoká. (806
šířka lesa 9 dní cesty se rozkládá.
digitum transversum (transversum unguem) non oportet discedere a re ani
za píď (ani za nehet, ani za vlas)
nesmí se od něčeho ustoupiti.
fossa viginti pedes longa příkop 20 stop

stop zvýší).
fossa sex cubita alta “) příkop 6 loket
hluboký (šesti loket zhloubí).
perpetuae jossae quinos pedes altae ')
ducebantur nepřetržité (souvislé) pří
kopy po pěti stopách zhlouhí se vedly.

dlouhý (*.'uti stop zdélí).

Poznani. Při distare a abesse vzdálen býti vytýká. se míra vzdáleností
akkusativem, někdy též ablativem: Hadrumetum distat (abest) a Zäma milia
passuum trecenta nebo milibus passuum trecentis (abl. mensurae &. 281). Avšak
jen: päri intervallo absum jsem ve stejné odlehlosti nebo dálce.
') rogo populum, rogo lägemanebo prostě rogo znam. „těží se národa o zákoně,
podávaní na národ zákon, navrhuji č. předkládám zákon“. ') Avšak: Num quid
vis Römam. in Sardiniam? Vzkážeš něco do Říma, do Sardinie? Quid tibi vis?
Co zamýšlíš? Quid sibi vult páter? A o věcech: Quid sibi vult (res)? Co to
jest č. znamena? Co se. tím chce ? Quid stat-uae illae sibi volunt? “) Tak vždy
altus k naznačení rozměru hlubokosti, nikdy profundus.
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2. akkusativ naznaCujeprodlení časovéna otázku :jak. dlouho ? uuae
dum besh'ólnc unum diem.vivunt. Söcrätes triginta dies in carcere et in eæ
spectationu mortis fuit. Urbs l'eii decem acstätes hicnufsqw' obsessa est.
l'amatnjme též: Dies quindecim supplicatio ') decrěta (indicta) est patmicte
dni trvatí mající i'patmíctidenní) děkovací slavnost ustanovena (ohlášena) jest;
supplicatio diem unum Romae. alterun in Cůpěnčte agro') indicta est děkovací
slavnost jeden den (naj. (I.) v Římě, dmhý (na d.) v Kapenskn ohlášena jest.
Vedle toho i: in“ unum diem supplicatio decreta est a supplicatio quindecim
dierum') decreta est.
Poznani. 1. K označení delšího nepřetrženého prodlení může i předložka
per (čes. pol k akk. se připojiti: Ladí per děcem dies fact-i sunt.
2. vel: (léta) něčí Latiník vyjadřuje:
a) slovem nátus: puer novem annos natus.
b) genitivem jakosti: puer novem annorum.
c) slovy annum ágens spojenými se řadovou číslovkou běžícího roku
stáří : puer děcímum annum agens.
Cas.: chlapec devítiletý; chl. devíti let, mající devět let; chl., kterému
je. devět let, kterému jde na desátý rok.
Rovněž:
a) Cäto annos quinque et odöga'nta nätus excessit e vita.
b) Cato senex annorum quinque et octoginta accessit e vita.
c) Cato annum sextum et oczógěsimum agens excessit e cita. Avšak i:
Cato sexto et octogesimo aetatis anno excessit e vita (abl. temp. 5. 285).
3. „Jsa starší nebo mladší než devět let“ vyjádří se:
a) natus plus, amplius, minus (quam) novem annos;
řidčeji: natus plus, minus novem annis ;
b) mäior, minor (quam) novem annos natus;
aneb: maior, minor novem annis obyč. bez natus;
0) maior, minor novem annorum.

232. O jménech měst pamatovati sluší :
l. Na otázku kam? quo? kladou se všecka jména měst do ak
kusativu bez předložky: Romam do Říma, Corinthum do Korintha,
Laccdaemňnem do Lacedaemona, Athenas do Athen, Delphos do Delf
2. Na otázku odkud? unde? kladou se všecka jména měst do
ablativu bez předložky: Roma z Říma, Corintho z Korintha, Lacedae
mone z Lacedaemona, Athenis z Athen, Delphis Z Delf.
3. Na otázku kde? ubi? kladou se singularia první a druhé de
klinace do tvaru gonitivného, 5) pluralis pak a všecka jména třetí
') Slavnost vděčnosti po válce se značným výsledkem ukončené, semo tam
i po jiných šťastných pro stát událostech. Počet dní určoval senat. ') Cdpěna,
město tuscískě, odtud Cdpčnas, ätis adj. : kapenský. “) š. 290, předl. in, 2.
') š. 258. Genitivu jakosti užívá vtéto případnosti Cicero vždy. -")Je to původně
starý lokal, jehož příznakem v jednočtu byla samohl. ! přistupující přímo ku

kmenům: Roma-i: Romae, Corintho-z': Corinthi.
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deklinace do ablativu:

v Římě, Corinthi:! Korinthu,Cit/tenis

v Athenách, Delphis v Delfech, Babylóne ÝB'Woně.
4. Jména menších (ba někdy i větších) ostrovů řídí se týmiž
pravidly, kterými jména měst: Del-um na Delos, Delo z Dela, Deli
na Delu ').

Dem/iratus, Tarquinii rägis páter,

Tarquinios Corintho.

Pompeius Lücäriä Projiciscitur Cänüsium. Giesar Tarracone discessit
atque inde Illas-silicum pervEn-it. Alia Romae, alia Tuscüli Evenit tem

pestas. Dionysius tyrannus, Syracusis eæpulsus, Corinthi pueros docebat.
Ut Roma:- consules, sic Carthagine quotannis bini rcges ornabant-ur.
Cönön plurimum Cypri vcítit, Iphicrätes in Thracia, Timötheus Lesbi
Aeschines Athon-is cessit et se Rhöclum contulit.
Poznam. ]. Předložka ad přede jmény měst značí buď a) směr k místnosti:
iter dirigere ad Mutinam zaměřití č. cestou se obrátiti k Mutině, tres viae sunt
ad Mutinam tři cesty vedou k Mutině; anebo b) trvání v blízkosti: ad Cäpuam
na blízku, blíž, u Kapue, pugna ad Cannas bitva u Kanen.
Předložka a č. ab přede jmény měst značí buď a) rozhraní, od kterého
něco se počíná: a Dianio usque ad Sin'o'pen nävigärunt od Diania až k Sinopě
poplulí; tak říká se vždy longe a daleko od: longe ab Athenis esse, non longe
a Syracusis; anebo h) okolí nějakého města: Caesar a Gergövia discessit C.
odtáhl od Gergovie (kterou obléhal).
2. Jdou-li bezprostředně přede jménem města appellativa: urbs. oppidum,
municipium, colönia a j., klade se tu vždy před appellatiuum předložka: in urbe
Roma, in urbem Romam, ea: urbe Roma.
Jdou-li uvedená appellativa za jménem města, klade se sice jméno města
do příslušného pádu bez předložky, appellativum pak klade se a) na otázku kam?
s předložkouin v akkusativ: Tarquinios, in urbem Etruriae flörentiSsimam; b) na
otazku odkud? s předl. e:: v ablativ: Tarquiniis, ea:urbe Etruriae jiorentissima;
c) na otazku kde? v ablativ bud'spředložkou in anebi bez předložky: Tarquiniis,
in urbe Etruriae florentissima nebo Tarquiniis, urbe Etruriae florent-issima.
Cimon in oppido Cttio mortuus est. Consul pervenit in oppidum Cirtam.
Vercingétorix expellitur e.v oppido Gergövia. C. Claudius Rčgillum, antiquam in
patriam, se contulerat. Fonteii genus Tuse-ülo,e.::clarissimo municipio, profectum
erat. Nöbilissimos adulescentes Neäpöli, in celeberrimo oppido, cum mitella ')
saepe vidimus. Archias Antiochiae natus est, celebri quondam urbe et copiosa.

g'. 233. Týmž pravidlem jako jména. měst řídí se též substan

tiva domus a ms, tudyž:
.) K 232. U básníkův & často i ve prose pozdější jakákoliv udání místa
na otazku kam? vyřizují se pouhým akkusatívem a na otázku odkud? pouhým
ablativem. Verg.: Quascunque (me)abducite terras. Hac iter Elysium nobis (est).

Italiam fato profugus Laviniaque venit litora. — Ovid.: Verba refers aures non
pervenientia nostras. — Tac.: Campos propinquabant. Příklady o abl. v. 5. 282
pod _čarou. ') mitella dem. z mitra točeníce okolo hlavy, turban asijský, jejž
i v Recku a později též v Římě osoby ženské, časem i zženštilí mužští nosívali.
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dömum domů
domo z domova
domí ') doma
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rus na venkov
rüre z venkova
rüri na venkově.

Domum eo, dama věnío, domi möror. Hus e.v m-be Evölo, rure in
urbem rödeo, ruri vitam. ňgo.

Pamatujme: humi na zemi, po zemi, též na zem, o zem: íáceo
hümi ležím na zemi. stratus Immí po zemi se rozprostřev, prosterno
humi porážím na zem, lěyáti humi procubuerunt (se prostraverunt) pro
střelí se (vrhli se) na zemi, löcm duödäcim piidet; humi depressus
místo zhloubl 12ti stop do země vykopané 2).
Poznam.
l. Spojují-li se adjektiva se slovem domus, užívá. se předložek
in a ea:: in domum veterem remigro e nová.
Je-li však domus spojeno s náměstkou přivlastňovací nebo s genitivem
majetníka, může užíti se vazby obojí, s předložkou i bez předložky: domi meae,
tuae, suae, nostrae, vestrae (alienae) aneb in doma mea, tua, sua, nostra, vestra
(aliena).- domum meam, tuam atd., aneb in domum, meam, tuam atd.; domum
Caesaris aneb in domum Caesaris; domo Manlii aneb e domo Manlii.
2. Sem hledí též rčení: domi bellique, domi militiaeque doma i ve válce
č. za míru a války; vel belli vel domi budto doma nebo ve válce-. nec domi nec
militiae ani doma ani ve válce. Každé o sobě: in bello, in militia, in päce.
3. Tvary domi, humi, belli. militiae jsou staré lokaly (5. 232, 3). Takový
starý lokal je též animi ve rčení animi pendeo ") jsem v pochybnosti (v neji
stotě): animi pendeo et de te et de- me.

9. 234. Akkusativ spojený se jménem přídavným klade se při
zvolání.
Někdy se i citoslovce o, heu, eheu, prö k němu přičiňujl.
Me mi.—rerum!JIe caecum! qui haec ante non viderim. O fallacem
hominum spem fragilemque fortunam! Heu me perdita-m! ") Pro deüm
fidem atque homi-mun,5).
Pomam. 1. Oslovujeme-liosobn, klademe při 0 vokativ. O forlünäte ada
lescens, qui tuac virtutis Homěrum praeconem inveneris! (S;-ov.5. 216).
2. Citoslovce ei & vae Spojují se s dativem. Ei mihi! Vae victis!
O: . Citoslovce en a ecce pojí se obyčejně s nominativem. En
vobis iuvenis!
'l'ut vám mladík! Ecce nuntius! Hle, tut posel!

5. 235. Akkusativ klade se příslovečné, a to:
. akkusativ střed. rodu namestek a adjektiv: aliquid tibi suc
y_n

censeo poněkud na tebe nevružím; líttw-ís lectis aliquantum acquievi
přečet list valně útěchy jsem nebyl; mulmm, (velmi), plus, plürïmum,
l) též domui; v. str. 27 pod čarou. ') húmo je básnický abl. separativus
(5. 282); misto něho užívá se v prose de terra (nn př. tollere aliquid). ') řidčeji:—
animo, animis. ') V češtině genitiv: Rozmnzančjšího tebel Ach mne smutného!
O předivné poníženosti! V. Zikm. Skl. str. 125. Též jiné obraty, na př.: 0 ma
felicem! Blaze mi! a pod. “) Žel toho budiž pravde Boží i lidské!
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nimium te diligo, te mě!-uo,tibi irascor; hötlc'e aut summum cras dnes
anebo nanejvýš (nejpozději) zejtra; ego me in Cümdrm Praeterquam
quod sine te, ceterum sätis commöcleoblectabam já jsem na statku u
Kmn kromě že bez tebe, ostatek (ostatně, jinak) dosti dobře se bavil;
vír cetera e_qrěyíus 1).

2. V obratoch: magnum Purh'm, na mnoze, num.-('num:Partem na

největším díle: Suebi ma.tinuun purinu lacte atque pecöre vivunt;
mimo to: id genus dlí" jiné takové (vl. toho druhu 111.eius generis);
Orationes rm-t aliquid id genus scribo něco takového píši; hömo id
aetatis Člověk Vtom věku, íd aetatis iam sümus ; íd temporis Profectus
est me doby se odebral; quid hoc noctis věnís? proč přicllázíš této
noční doby ?
š. 236. Accusativus

Graecus.

Akkusativu užívají básníci volněji, Řeků

v tom mísledujíce, a to:
1. Slovesa oblékání a svlékání se

indoor, amicior,
cingor i accingor,
ea:-uer, recingor a pod.
11básníků v trpnýoh tvarech podržují akkusativ tě věci, ve kterou se někdo
obléká nebo ze které se svléká. Tato vazba zakládá se na tom, že passivum to
má do sebe výraz zvratný (rellexivuý) jako řecké medium. Akt.: induc vestem
oblékání oděv; pass.: luis. induo'r vestem oblěkám se v oděv, oblékám si oděv
Ai'ec.ivöüopat molli-v); rovněž partie. india-tus vestem (v prose: indutus veste)
obleknuv se v oděv, obleknuv si oděv (řec.tvöuadpsvog archiv), avšak i passivně:
jemuž oděv byl oblečen. Tak: Tisiphöne rubentem induitur pallam T. červena—
jící oblěká si plášt. Pn'úm-us inůt'ile ferrum cingitur P. nenžitečný opásá si
meč (neužitečným npásá se mečem). Exuitur cornua svléká si rohy (odkládá

rohy). Erinys recingitur anguem E. odpásá si hada. Iris varios induta colores
l. pestrými oděna jaouc barvami.
Častěji přistupuje k tomu akkusativu ještě ablativ, aby se vyjádíila onu
část, která v něco oblékána nebo z něčeho svlékána bývá: Induta cornibus
aurum victima obětní dobytče, jemuž byly rohy zlatem potaženy (inajíc rohy
zlatem potaženy č. pozlacený). Podob. Euměnčdes caeruleos z'mpleæae crinibus
angues E. majíoe vlasy modravými hady pr0pleteny. Pueri laevo suspensi löcülos
tabulamque lacerto chlapci majíce na levém rameni zavěšena kabelku na ka
meny počítací (locul—i)a psací tabulku.

') Zhusta u básníků, někdy též u Tacita potkáváme se a takovými akkusa
tivy adjektiv budto v sing. nebo v plur., které by ve prose vyjádřily se výhradně
přislovcem. Verg.: bElua horrendum stridens obluda hrozně syčíci, cometae la
gübre r-übent smutně se rdí, equus pede terram crebra ferit často tepe, venti
trans-versa fremunt na příč hučí (vějí). Hor.: (licet) longum clämet ačkoli hlasitě
volá. Tac.: Tiberius falsum renidens potměšile usmívajese. A tak: dulce ridere,
jíčbile quid, väna tumäre (marně se nadýmati) etc.
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2. Akkusativ n básnikův označtúe (jako řecký ekk. vztahový) často tu část
něčí, na kterou připadá a vzhledem k níž se propovídá stav nebo vlastnost ne
jaká.. Sbíhá. se pak akkusativ tento:
a) při slovesech nepřechodných & passivných: Equus tremit artus ') kůň
se třese ““ údedl- Cápita') Phrygio velämuf amictu zahalujeme si hlavu fry—
gickým ronchem.
h) při adjektivech a participiích: Os hümärosque ') deo similis ústy a. ple
cema podoben jsa. bolm. Hiems cänos hirsuta capillos *) zima šedivými vlasy
(t. jim'm) kostrbntá. Picea tectus caligine vultum “) jsa pokryt ve tváři mrákotou
černou (moje tvář pokrytu m. e.). !
H :

Dativ.

405"

V/

.S. 2 7. Dativ klade se nejprve, jako v češtině, nu otázky komu?
«fl.-mu?ph" slovesech jak nepřechodných tak ipřechodných, předmětem
opatřených.

l. Mpřcchorhuí slovesa. taková jsou, jež značí: prospicati neho
s'koditi, pf-izniv býti nebo pretii-iti se, libiti nebo uclibiti se, havěti
nebo sloužiti, důrřřomií nebo nedohu'ířomtia.
prosum reipublicae prosPívúm obci.
nóceo (absum) alteri škodim bližnímu.
officio tuis commodis překážím (vadím'n
tvým prospěchům.
faveo adulescentium industriae jSem
přízniv (přeji) přičinlivosti mlndíkův.
adversor (repugno. resisto) consiliis tuis
protivim se' (odporují) záměrům tvým.
pläceo bonis líbím se dobrým.
displiceo mälis nclibim se zlým.

indulgeo gülae hovím své chuti.
servio nulli cupiditati nesloužím (ne—
otročím) žádnému chtíči: servio (ccdo)
tempori hovim času (době).
jido (confido) Deo *) důvěřuji Holm.
diti'ido hominibus nedůvěřuji lidem.
blandior sensibus lahodim smyslüm.
invideo—superioribus závidím výše po
staveným atd.

Homines hominibus plurimum prosunt et obsunt. Thenu'stöclis
cmwílimn pici-isque civitatibus :lísplicubat. F ide Deo; hominibus con
fidere non tutum est. Probus invidet nemíní.
„Záviděti komu něčeho“ vynáší se: l) slovesem inviděre Spojeným s da
tivem vici. pro kterou závist máme proti někomu, a s genitivem osoby, které ně
čeho závidíme: Haud čquidem ullius civis fortunae aut condicio-niinvideo. Tak:
invideo commodis hominum, i. aliorum laudi, gloriae. divitiis ete. ") 2) u Livia
o. pozdějších Spisovatelů též vazbou: invidere alicui aliquä re (abl. causae): Non
invide-runt laude sua macliErib-usviri Römäni. Ne hostes quidem occisis sepultürä
invident. 3) vyjádřena-li věc, které někomu zúvidíme, náměstkou, vynáší se abla

') srov. n Cir. artubus onmibus contremiscere; tremere toto corpore. ') srov
n Cic. capite velato. *) v prose: öre humerisque. ') t. hirsuta canis capillis.
*) t. cuius vultus tectus est picea caligine. “) též s abl. jido pecunia, non con
jido corporis firmitate. ') Srov. Otcovským chvalúm zuviclel. Zik. Skl. str. 131.
Prof. Joa. Kořínek: Lat. mluvnice. &.vyd.

175

HI. XXXVI. O pádech: Dativ.

ti:-em s předl. in; osoba puk vyjadřuje se dativcm. Adfers purpuram Týn'am,
in qua tibi invideo '). In hoc Crasso paulum inrideo').
Pnssivně: invidetur commodis hominum; aliorum laudi atque glön'ae ma
:cz'mc invidet-i solet.

2. Slovesa Přechodná toho druhu jsou. jež značí: (hííí a vzih',
přislíbití, saopatřítí, ukázatí komu něco a mnoho jiných.
do me tótum reipublicae dávám se zcela
uu státnictvi.
trádo tibi filium meum odevzdávám ti
syna svého.
udímo vitam alicui odnímúm (beru) život někomu.

promitto (polliceor) tibi aux-ilium při
slibuji ti pomoc.
päro (compä-ro) exercitui commeälu'm
opati-uji vojsku špíži.
monstro errantia,-iam ukazujihloudícimu
cestu atd.

Attici "quem Caesar Tibério Claudio Nm-öm'despondit. Chá
q-u-mlusut Zäluucus cit-Ímtíbus suis läges scripserunt. Hannibalis bol/í
gestu multi měrnóríac pródídčruut 3).
Poznam. I\'e každému českému slovesu nepi'echodnému spojujícimu se
s dativem odpovídá i v latině, co do vazby, každé sloveso podobného významu.
Tak na př. s českým pomáhati někomu srovnávají se sice, co do vazby s dativem,
v latině slovesa: öpïtülor, uuæile'or, subvenio, succurro, nikoliv pak iůvo, ad
iuro ($. 220).
Ze sloves poroučení označujících (impěro, mando, praecipio alicui a pod.)
vyjímá se iubeo, jež pojí se s akk. a inf.; rovněž i věta zapovídám. Medicus
me tinum- blbe—reiussit. me 1). b. vetuit. V. &. 416.

š. 238. Některá slovesa latinská libují si vazbu s datio-mn,ježto
my volněji překládajíce spojujeme s pády jinými. Nejdůležitě'ší jsou tato :
pareo, obnedíu,
obsěquor, obtempčro;
núbn, plu-co, stůdeo,
obtrecto, persuadeo ;
supplřco, ínoouunčdo,
obvia-m.fio, occur'ro;

mčdcor, patröcinor,
succenset), irascor.
pareo (oboedio, obtempero) lögibus po- ! uubo viro vdávám se za muže, vl. zu
sloucllám zúkonův.
haluji se muži; též nupta sum cum

obsequar voluntati tuae jsem poslušen
tvé vůle.

aliquo ').
parco valätüdiui šetřím zdraví svého.

') Přicháziě s mnohem ze šarlutu 'l'ymkého. kterého tobě zúvidim. z)z'nm'děre
alicui aliquid je básnické nebo pozdější. ") zpaměti pot-učili t. o válečných
činech ][utmibulovýcli mnozi zprávu podali. V passim? vedle memoriae proditum
est též abl. memoriá proditum est vl. pamětí (t. vypravováuím) vyhlášeno jest.
') žoniti so : in mälrimöuium ducere.
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shuleo litteris horlim o vědy, oblíbuji obviam fio patri potkávám se s otcem.
si vědy; st. novis rebus bažím po 110- occurro hostium legioni potkávám se
votacb; st. rebus (partibus) alicuius
s nepřátelskou legií.
stojím k něčí straně, stojím k někomu.

obtrecto bonis hominibus zlehčují dobré
litlí, utrlnim na cti dobrým lidem.
persuadeo civitati přemlouvání anebo

medem- morbo léčím nemoc l).

patrocinor non crimini, sed hömini za
stavíím se ne zločinu, nýbrž člověka.
succenseo Atheniensibus nevražím na

přesvědčují obec.

.-\tb.

mpplicopotentipokorně prosím velmože. irascor inimicis lměvam se nu. své ne
ínconmwdo alteri obtěžují druhého.
l
přátely.

App.-rlnu-ent reginae suae. l'ěmox nupsit Vulcano. Parcite digni
tati I../:ntňlí. Galli uövis [.'-m.liiü'iis
L') xtudnbant.
ObÚ-lecture aliis quid
hábf'f' ütilitatis? Gummi pro te libenter s-upplicalm. Silam—
srwlw impune

h-rtbílís ferro occurrit 3). Plu'losöphia mvdrtur äm'mis. [ru.-«'inmícis nun
tämäre söluo, ne si mě:-entou- quidem.
Poznani. 1. Ke slovesům vytčeným náleží též cömitor provázím, kteréžto
ve přeneseném smysle, znamenajío, že věc nějaká k někomu nebo k něčemu se při
družm'e, suěkým nebo sněčím spojeua jest, u Cicerona s.lativem se pojí: Tardis

mentibus virtus non fäcile comitatur. Jinak comiter aliquem: Propinqui Indů
ciomäri Germanos comitati c.:: civitate accesserunt.
2. l'o Spůsobu sloves parere, oboedire a pod. spojuje se též audiens sum
\- dativem ve rčení: dicto sum audiens na slovo jsem poslušon, k čemuž ještě
přistoupiti může dativ osoby, které jsem poslušcn: dicto sum audiens tibi, (lö
-mino,putri atd.
3. Ve vazbě pessime slovesa tato jsou neosobnti t. dativ zustava &.sloveso
klade se clo třetí osoby jeduočtu: mihi parcitur. mihi persuadetur, mihi obtrec

tutur dicto paretur; laudibus ducis obtrectatur.
Mihi persuasum est (též persuasum hälmo bez mihi) znamena: nabyl jsem
přesvědčení, jsem přesvědčen. Omnibus hominibus de immortalitate animi per
suasum est.
Misto perfekta pass. slovesa parco užíva se temperatum est: ne templis
quidem deo-rum ab hoste temperatum est.

239. Datív klade se, rovněž jako v češtině, na otázku komu:?
mnu? při adjektivum, ktera jsouce spojena se sponou essa významem
svým rovnají so slovesům nepí'ecltotlným v 31:337, [ vytizenym: utilis

sunt II»-osum. .Xcljcktivatakova jsou:
prospěšný a potřebný 1),
příznivý 2) a přzjjamný 3),
vhodný "), rovný 3), podobný “),
_
snadný '), blízký t*),příbuzný ")
a jiná významu podobneho a prot.ivm'-l|o.
'
') perf.: sanavi morbum, vulnus, dolorem otc. V. š. Hl, 8. ') po nové
vládě, po novém zřízení.

") & motykou se potkaní.

12*
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') Utilis, inütilis,sälütäris, noxius, peruiciösus, necessarius; — ') amícus,
inimicus. aequus, iniquus, familiäris. fidus: — ')iücundus, iniucundus, gratus-.
ingratus, acceptus; — ') aptus, accommodatus, idöueus; -—1)par, impar, dispar ; —
“)similis, dissimilis,-*) -—:) fäcilis, difficilis; — ") pröpior, pro:-imus, propinquus,
fïnitimus. vicinus; ——
9)a1?'inis. cognatus etc. Sem núležejí i některá příslovce od

takových adjektiv odvozená.: amice, pariter, proxime etc.

Liber puero utilis, nucessm-ius, gratus, aptus est. .Vonjer-luuae,
sed humi-nibus amicus sum. Snumus morti similis est. I'm-ba reperire
innocenti facile est. Sapientis est uati-irae convenienter (congruunt/rr)
(:i-vere. dlí/zí onus!/iuter dico ').
Poznani. !. i\lnoház vytčených adjektiv kladou se zcela. substantivně aspo
jují se pak s genitivem, zvláště:
amicus, inimicus, familiaris, adversarius,
aequalis, amnis, necessarius, propinquus,
finit-imus, vicinus, supplex a superstes.
amicus patris přítel oteiiv.
amicus patri přízniv otci.
aequalis Bruto současný Brutovi nebo aequalis Bruti vrstevuüf Brutüv.
s Brutem.
affinis meus můj příbuzný.
afjim's mihi spřízněný se mnou.
jinitimus Belgarum soused Belgův.
finitimus Belgis pohraničný Belgium.
supplex iudicibus ponížený soudcům supplex iudicum ponížený prosebník
soudeův.
(poníženě soudců prose).
superstes parentibus po smrti rodičů superstes onmium suo-rum pozůstalý po
pozůstalý (jenž rodiče své přečkal,
smrti všech svých (příbuzných).
přežil).
2. Adjektiva označující smýšlení přátelské neho nepřátelské mívají Osobu,
jež předmětem je takového smýšlení, též v akknsativě s předložkami erga (ve
smyslu přátelském), adrersus a in (ve sm. bud' přátelském bud nepřátelském).

Cyrus minor cömis erga Lysandrum atque liumänus fuit. Servi animo fideli in
dominum fuerunt. Iniquus es in me iudex. Placaius in. aliquem animus ').
3. K jakému účelu něco užitečno, potřebno a vhodno jest, vynáší se při

adjektiva-h
milis, necessarius, uptus, idöneus, accommodatus a p.
akkusativem s předložkou ad: liber ad multas res utilis, res ad vitam neces
sariae, lignum ad näves aediticandas aptissimum, löcus ad pugnam idoneus,
örätio ad persuadendum, ad consölandum accommodata
*) Bas. též idem (řec. ó «veris): Invitum qui servat idem facit occidenti
(: idem quod accidens, idem atque occidens, ac si occidat. Hor.). Proti vůli kdo
koho živí, činí totéž, co jeho ubiječ, t. jedna rovněž, jako by ho uhíjel (vl. jedna
stejně s jeho uhiječem). Vir tuus est epulas nobis aditurus easdem (: easdem
quas nos, easdem atque nos. Ovid.).
') Mluvím důsledně; srov. milii eonsto jsem důsledným. 2) vl. usmíření:
s někým t. nakloněna někomu mysl. Srov. pläeo alqm reipubl. ě. in rempubl.
smiřuji někoho s obcí.
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4. Similis n dissimilis spojují se při předmětech věcných s dativem anebo
s genitivem: somnus mort-i similis anebo mortis similis est; při předmětech osob—

ných obyčejně s genitivem: Dionýsius tyrannus Närönis simillimus ') fuit. —
Pročež „jest“ anebo „není mi roveň“ vyjadřuje se vždy: mei similis anebo dis
similis, rovněž: tui, sui, nostri, vest-ri similis anebo dissimilis. Podobně jen
výhradně: väri simile k pmth podobní—.
—Pi'i částečné podobnosti pojí se similis
a dissimilis s dativum osoby: filius in hoc patri similis est.
5. Adjektivn

comm-Finis Společný n cont-rarius

protivný pojí se též s ge—

nitivem: Uaelum onmium hominum commune est nebe je společným vlastnictvím
všech lidí. Virtutis contraria est vitiositas ctnosti protivna (odpovím) jest ne—
šlechetnost.
Osobně núměstky klndon se při řeč-ených mljektivech do dativu: mihi con
trarium est; commune est mihi aliquid cum aliquo 2).
6. Proprius vlastni spojuje se v přesné prostomluvě téměř vždy s geniti

vem: Eloquentiae stadium. erat proprium Athenarum. Viri propria maxime
est fortitudo.
Misto náměstek osobných užívá se tu nejvíce přivlastňovacích: omnia,

quae nostra erant propria; ad vestra propria venire mälo.
7. Säcer zasvěcený spojuje se ve přesné prostomlnvč též skoro vždy s geni

tivem: insula deorum sacra. Místo toho též consecratus s dativem: Sicilia Cereri
et Proserpinae consecrata.
H. Propior a proximus pojí se bud' s dativem bud' s nkkusntivem bud' s abla
tivem závislým na. předložce a č. ab: propior urbi, p. urbem, p. ab urbe.
n

240. Dativ označuje na otázku komu! pro koho! osobu neb
osobně představovanou věc, kteréž ve prospěch (k vůli) anebo kteréž

na ujmu něco se děje. Nazývá se dativus commodi a incommodi.
Nun schölaa', seil vitae discimus.

muribus. Da hoc patria/'a).

Dömus (lö'mi'uo «aldim-uta est, non

Caesar praeterita. seDii-itiner)fratri

con

donare ") (linit. Filius meus mihi 5) peccat. Verres Diunem quendam
b'ivülum. V"näri “) absolvit, sibi =) comlenuiut.
Poznam. l'amntujme zvláště dativ substantian kladených participii, jenž
znamenal osobn neurčité pomýšlenon na otázku komu? pro koho? n. rozvésti se
dá na větu podmiňovací (dativus condicionalis). Gomphi est Oppidum primum
Thessäliae venientibus ab Epiro. (i. je první město Thessalst přicházejícím
z Epim (: přiclntzi-li kdo 2 E.). Hercyniae silvae latitudo novem dierum iter
expedito pätet. Sířkn llercyuského lesa devět dní cesty pro dobrého chodce
.: dobře-li by kdo vykrnčovnl) se rozkládá.

%. 241. Dativ náměstek osobných, zvlášť mihi n )wbís, naznačuje
nekdy živt'- účastenství osoby při činu nějakém. Slove dativus ethi
cus-"'). Quid mihi (Žel.—nuaágít? llic mihi quisquam miserimrdiam. unmilmt .'
') živý obraz. ") srov. communico aliquid cum aliquo „Q.222, 1 o. 5. 243.
Pozn. l. “) uitii: to pro vlast. ') bratru Divitinkovi k vůli že promiji. "') nmi
na ujmn. “) Venuši na njmu soudu osvobodí. ï) ve svůj proapěch odsoudí.
") Rovněž v češtině: ('o jsi nám tu učinil? Co mi otci laješ?
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Dativ.

©. 2 2. Některá slovesu jiného nabývají významu jsouce Spojo
vána s akknsntívmn, a opět jiného. když pojí se 8 (laticem anebo
s nějakou předložkou. Sem náloží:
]. animadverto aliquid pozoruji, kárám něco (in-aliquo, in aliqua re): a.
Seräpiönis sub.-Jeriptionemin Africani imägine '), a. scělus in Pompeio; animad
verto in aliquem kárám, trestům někoho.
2. cäveo pericula varují se nebezpvčenství; cavea amicis pečují o přátely:
caveo ab insidiis, ab homine ntfärio střehu še, varují se, hledím se úkladů, šlo-__
Věka nešlechetného.
3. consulo Apollinem beru Apollilw. na.radu; radím se, těží se s Apollinem
(de re o nějakou věc); c. reipublicae starám se o obec; c. gräviter in hostem
naklúdúm ukrutně s nepřítelem.
4. eüpio rem žádám, přeji si čeho; c. tibi přeji tobě.
5. mětuo, timeo te bojím se té; metuo, timeo libertati, de republica bojim
ae o svobodu, o obec.
6. módčror nävem spravuji lod'; y_n-l
animo, linguae. irae beru na uzdu (kro—
tim) mysl, jazyk, hněv.
7. prospicio. provideo tempestatem futuram předvídám bouři budoucí; p.

alicui frumentum opatřují ohilí někomu; dii hominum vitae prospiciunt (provident)
bohové starají se o život lidský (přihlédují k životu l.).
8. tempero eivitätem spravuji ohm-,;tempero pötum míchúm nápoj; tempero
irae krotím hněv; t. hostibus šetřím uolti-litai; t. ab iniüria, a lacrimis zdržují
se křivdy, slz.
!!. väeo philosolihiae mám kdy na. tilusotii; vaco läbore č. a labore jsem
bez práce. Srov. g. 283, 2 & Pozn. ].

lo. mänet nos onmes ima nox očekává mis všech jednu noc; manet mihi
hoc sölätium zůstává mi tato útěcha.

2 3. Mnohá slovesu složená s předložkami
ml„ ante, cum (con), in., inter,
ab, post, ["Vt-", sub & super

jak trunsitivná tak intrzmsitivmi pojí se s dativom předmětu.
addo alicui animum dodávám někomu ! confero parva magni.-;přirovnáván: (při
srdre.
podohňuji) malé věci k velkým.
accedit mihi animus nahývúm mysli.
cohaeret uei-caelosouvisívzduchsnebem.

antefčro

virtutem divitiis dávám

antepöno

. přednost" ctnosti před bo-

praefero
hatstvim. ")
antecellimus bestiis ratione
(předčiuw'

nad

válkuproti

někomu.

incidit timor exercitui padl strach na
vynikünw

zvířata. rozumem

(g. 224).

infero alicui bellum zdvíth

vojsko.
interpöno gaudia eft-ris micluim radosti
mezi péče.

') (ws. pozoruji podpis „Sc-rupion“ nn aln-um- Afrikauovo. ()ddčlc-ué animum

(animos) advertch bud' alqd nnoh ml alqd. V. Š'. :!th l'. 'l. ') též: předkládám
ctnost“ bohatství (mul lu.): představuji ctnost před h. V. Zikm. Skl. š. 56, c); též:
stavím (kl.-ulo) ctnost mul b.

Hl. XXXVI. O pádech:

intersum pugnae účastním se hoje.
oppöno alicui formidines stavím někomu
stmšáky před oči.
obrěpit senectus adulescentiae kmetstvi
kradmo překvapuje věk mladý.
posthäbeo,postpöno divitias virtuti stu
vím bohatství za ctnost v pozadí, méně
vážím si bohatství než ctnosti.
'

Dativ.
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praejieio imperatorem exercitui stavim
náčelníka v čelo vojska.
praesum reipublicae jsem v čele ohce.
subicio ignem tectis zakládám oheň pod
střechy.
succumbo doloribus klesam pod bolestmi.
supervenio hostibus překvapují ne.
přátely.
supersunt-patri žiji déle než otec.

Nntüra Sc-nsa'busrationem adimit.-it. Antonius lüges civitati per
vim impösuit. .Ve offer/mms nos pcriculis sine causa. Animus corpori
oppositus est. "Sabinum belluni coeptis interemit ').
L. Pozuam. 1. Při mnohých z těchto sloves, zvláště při těch, která s před
ložknmi ad, con, in složena jsou. opakuje se předložku.s příslušným pudem. Říká.
se pak jen: commünico aliquid cum aliquo sdílím se. o něco (něčím) s někým,
oznamuji někomu něco, appello classem ad terram přistáním s loďstvem ke břehu

(doplavuji se. Memmügterest inter jest rozdil mezi: inter hominem et beluam
hoc marinae inte-rest, quod etc.; skoro vždy říká e jen: inesse in: in hac vita
nihil ine-st nisi nilseriae [!'-112
[ait nikoliv in./'ad!) incumbo in glädium naléhaím
na. meč., mečem se prok nv n pi'ölïänimTh in
ibo in litteras (ad litteras) od—
dávám se na vědy; incumbo in rempublicam oddávám se na. státnictVÍ
2. Předložka cum obyč. se opakuje při: confero, compöno. comparo, con
tendo přirovnúvám (někomu nebo něčemu č. k někomu nehok něčemu): Romanas

cum Graecis; congredior potkávám se: lima congreditur cum söle; coniungo
spojují: sententiam meam cum alterius sententia; congruo &.consentio souhlasím:
cum Cýrěnčicís dc roluptate consentio, eius sermo cum tuis litteris valde congruit.
3. l'ředložka opakuje se z pravidla při složených slovesech nepřechodných,
směřování k někomu nebo k něčemu znamenajících, užívá.-li se jich ve vlastním
(doslovném) významu. Protož:
accedo ad urbem hlížim se k městu.
| his mälis növa accesserunt : addita
sunt (přidružila. se).
admoveo cöpias. exercitum in löcum, admoveoalicui stimulos, cruciatus (uži
ad urbem.
vám při . . .).
fuls-um in senatu. ad iudicium (jsem admin misero (pomühiim).
přítomem.
occido ad pedes alicuius.- vox, sönus accidit mihi calamitas (potkává mne).
accidit ad aure.—meas (doráží, doniká).
incido in hostem (připadám, vrážim

na...);

i. in morbum, in periculum,

incidit ter-ror exercitui (pudl nu vojsko,
zmocnil se vojsku).

in invidiam (upudúm).
infero signa in hostem ženu nn nepřítele infero bellum ho ti, iniuriam pauperi
s korouhvemi.
4. l'mnmujme vuzhutéchto sloves:
attendo animum ad aliun unebojen
k něčemu, pozoruji co. Podobně: (mi
mum aduerte ad aureum illud dic
attendo aliquid obracím pozornost |
') v podniky vkročila. t. přerušilo je.
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Dativ.

tum obrat myslkezlaté oné průpovědi, ! insulto reipublicae (dat.) aneb in rem
am'mum adverti columellam zpozo
publicam (vysmívám se).
roval jsem sloupec ').
irrídeo inconstantiam tuam (směji se).
illüdo praecepta nebo praeceptis ali occumbomortem podstupujismrt (vbitvě).
cuius (posmívám se).
assuefactus a assuetus zvyklý pojí se nejlépes ablativem: assuefactus sce
lerum exercitatione, puro sermone, nullo qü'tcio aut disciplina; assuetus labore
assiduo,- rov. assuEface're, assuescere alique-m aliqua re, assuöfieri aliqua re 2).

©. 244. Slovesa

adspergo, inspergo,
circumda, circumfundo,
döno & imperi-io,

imluo & emo

připouštějí vazbu dvojí: alicui aliquid nebo aliquem (uliquid) aliqua re 3).
dano dařím, daruji: pöpülo frumentum
nebo populum frumento.
impertio uděluji, propůjčují: puero lau
des auebo puerum laudibus.
] induc oblékám: induo mihi torquem
(dávám si); obyč. bez mihi: induc
vestem. indutus veste.
* ca.-uosvlékúm: hosti arma neb hostes
armis; eæuo restem bez mihi.

adspergo,
kropim,
třísním,ads.
po- '
sypávám:inspergo
gravitati
comitatem

(: addo přimíchávám), ads. äram
sangume.
circumda obháním, obklopují: urbi mü
rum aneb urbem muro.
circumfundo oblévám, obklopují: cir
cumfundunt se equites duci, circumfundo corpus c'e'rä.

Parthi fölia inspergunt potionibus. Oleum sále iuspergito. Dio
wysius, insidias timens, fossam latam cubiciiläri lecto ') circumdädit.
Romanorum lEgäti domum Hmmibälis multitudine circunulederimt. Ignis
watüris oni-uibus salutarem impertit 5) calorem. Páter Attici omnibus
doctrinis, quibus puerilis aetas impertiri (labet,jil ium Eriulirit.
Pamatujmež mimo to:
interclude hostibus eonmzeätum nebo
někomu užívání vody a ohně t. j. dá
hostes commeatu znbuvuji nepříteli
vám jej do klatby.
špíži. Caesar ab exercitu suo inter macto diis uictimas c_zolríjím,porážínn);
cluditur (jest odtržen).
macto deos victimis «tim bohy obětmi,
bohům [: oslavě obětují. Avšak: Iup
dedico aedem deo znsvěcuji chrám bohu,
též dedico aedem dei, dedico deum.
piter hostespatriae aeterniwsuppliciis
mactabit (věčnými tresty stilmti bude);
interdico alicui äqua et igni zapovídúm
rov. morte mactare aliquem.
') O slož. animadverto v. 5. 242, 1. ') čes. zvyklý, (navyklý, přív.) něčemu-,
navykati někoho něčemu; zvyknouti (navyknouti, přív.) néčenm. Bart. Skl. str—.bz,
2, b). =')srov. čes. zaopatřuji někomu něco neb někoho něčím. ') postel v ložnici
své. -")V klnss. prose užívá. se téměř jen vazby impertio alicui rem. 'l'uk: Oneris

mei partem impertio nemini. Terentia impertit tibi multam salutem (přeje ti
štěstí a zdraví). Vazbu. impertio aliquem re je vín- pi-edklnssickti neho pozdější.
Tuk: impertire aliquem nuntio dáti někomu zprávu (Plaut.), i. aliquem donis (Suet.)

m. xxxv1.
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š. 245. Esse s dntivem osoby a s nominativem věci nabývá, jako
v starší češtině 'l, významu míti: sunt mihi libri jsou mi knihy :
Imon libros mám knihy. Sea: nobis filii sunt. Non idem. semper jiä
ribus cölor est.
Poznam. 1. Koznačení vzájemného poměru mezi dvěma osobama, znichž
jedna vyjádřena jest ablativem s předl. cum, užívá se z pravidla. slovesa. esse
* dativem: Est mihi tecum amicitia, consulti—tdo,hospitium, contentio, contro
.--ersia; tecum mihi res est '); aliquid mihi tecum commüne est.
Mimo to pak běžný jsou i obraty, jako: habeo controversiam cum aliqua

de fundo; nunquam cum sorore fui in simultate.
?. Vazby slovesu esse s dativem neužívá se:
a) mfi-li se vyjádřiti „do sebe míti, v sobě držeti, obsahovuti.“ Häbet haec

res difficultatem, iniquitatem. Profectio voluntatem habuit non turpem “). Haec
örätio habet tres partes.
b) je-li důraz na maietniku t. j. na tom, či co jest, nikoli na. majetku t. j.
na tom. co kdo má. Haec domus mei est patris jest mého otce.(nikoli jiného); avšak:
patri domus est otec mai.dům. Srov. š. 251.
v) naznačují-li se vlastnosti duševní a tělesné, které při někom jsou.

In

( 'aesare magna fuit clämentia. Caesar magnae fuit clementiae. Caesaris magna
fuit clementia. Summa erat in Masinissa siccitas corporis.

š. 246. Při frasi: est mihi nomen (cognomen) mám přljmí, jme
nuji se., jméno vlastní obyčejně srovnává se s mihi, řidčeji s nomen.

Est mihi nomen Úaío(Caius); Scipioni cognomenfait Africano (Afri

(mms

Rovněž při: do, indo tibi nomen Caio (Caium), nomen est mihi
inclitum, C'az'o ( Caius).

Duo sunt Roscii, quoruni alteri Capitoni cognomenest. Syritcüsis
est fons äquae dulcis, cui nomen Aräthüsa est. Tarquinio cognomen
Superbo da'tum. Amphictgmi primus Minervae urbe-msacravit et nomen
civitati Athünas dědit.

9. 2-17. Dvojí dativ.
Dativ věci na otázku nač? I.: (*mnu!
(účelový *) obyčejně spojený s dativem osoby vyskytá se při těchto
slovesech :
1. při esso býti nač, býti s něčím, k čemu.
Est mihi aliquid
däcöri na okrasu, s okrasou detrimento, fraudi ns. ško—*emolumento ku prospěchu
d(decori na potupu, 3 podu, na ujinu
honori ke cti
tupou
documento na důkaz
impedtmeto na znvudu

') lluk. Král. „kdyby tobě bylo srdice udatno.“ Zbyh. ') mnm a tebou eo
jeduuti. *) Cesta neměla. do sebe zlého úmyslu.
'
*) K 5. 247. I)ativ účelový naskýtá. se. u básníků častěji tam, kde ve. prose

užívá se ukkusativu s předl. ad: Bello animos accendit (: ad bellum). Verg.
Iuvandis (mimis nätum poéma (: ad iuvandas (tni-mos).llor.
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laudi na. pochvalu
ónčn' na. obtíž
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!omämento na ozdobu
saluti na apásu

Dativ.

testimonio na důkaz
usui hodi se mi co.

Rovněž: Est mihi aliquid cordi mám něco na. srdci; est mihi aliquid
(magnae, maiori, maximae) carae mám o něco starost; cui bono (est)? komu je
to k dobrému?

Magna mälo «st homi-nibus dom-itia. Nimia fiducia calamitati
sölr-t esse (homimfbus). Pompa-iijïliis Pietas fraudi ') csse non debuit.
Jlulta praetereo, quae tum, mihi maiori' stlïm'ïr'ho 'I) quam ipsi Quinto

fuerunt.
Zvláště pnmatujme: adio sum jsem v nenávisti, admirationi sum jsem na
odiv, üsui sum jsem k potřebě, jež zastupují passivum sloves: ödi, admiror,
ütor. Srov. 5. 340.

2. při dňre, (liiccrc, haberi), tribuere, certe;-wklaisti, pokládati. vy
kládati někomu něco nač nebo zač.
do (duco) tib-i laudi aliquid dúvám ti
z čeho chválu.
do (verto) tibi vitio aliquid vykládám
ti něco na zlou stránku.
do tibi crimini aliquid vytýkúm ti něco.

habeo (duco) tibi aliquid probro (op
probrio) kladu ti něco zn potupu.
tribuo tibi aliquid ignaviae, superbiae
vyklfidüm ti něco zn zbabělost, za
přepych.

b'äguerc ill, quod honori ducitur. Postquam divitiae honori ess'
coqmruut, paupertas probro haberi carpit. l'itio mihi dant, quod mortrm,
homiuis owcessm'ii tam grr'ivitwrfäro.
3. při dii;-0, accipere, rrlinqunre, mitterc, veuire, hnboru a pod.
k označení konce, k jakému se něco dává, héí'e. ustavuje., pusýlá at. d.
do (döno) tibi aliquid muneri dávám
ti něco darem.
do alicui pec'üniam faenori dávám ně
komu peníze zu.úrok, půjčují někomu
p. na lichvu.

habeo aliquem lüdibrio tropim si šnšky
z někoho, mum někoho zn blázna.
habeo aliquam despicatui (contemptui)
opovrhuji někým.
hach aliquid religioni dělám si z čeho

svědomí.
accipio aliquid döno beru něco darem.
relinquo milites castris praesidio ostn hubeo quaestui rempublicam zneužíván:
vuji vojáky táboru na posudku.
obce na výdělkovúní.
venio tibi maxilla přicházím ti na pomoc. ' huic via: tantulae epistulae tempus lm
bui sotvn k tomuto mk skrovničkěmu
mitto tibi aliquem mcr-ilia posy'lám ti
někoho na pomoc.
dopisu kdy jsem měl.

Podobně: cäno (signum do) receptui troubim (dávám znameni) zpět č. ke zpá
tečněmu odchodu; diem constituo (diem (lico) colloquio nstanovnji den k roz
mluvě; diem peto indůliis žádám na den zu příměří; locum odp-io castris volím
místo k táboru; adlúbeo aliquem consilio přihírám někoho k radě.

') naopak: quod sine mea ]raudejiat, facio. ') k větší zlosti t. čím jsem
byl více pnpuzeu než sám Q. Srov.: Stomachum alicui jacere, movere.
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Virtus sóla něque datur dono neque accipitur. (Ju-mr quinam
cohortcs castris praesidio reliquit. ":"th Lnbímms děcímmn [iif/ionem,
subsidio nostris misit. Non est habendum rrligimu") align/uul", mě:/ň
ne wfárímn hnpinmqnv, (líšfemh're.
248. Dativ osoby místo předložky a č.. ab "nmi kla'lsti se pri
partic. futuri passivi: řtm-mihi fhcfmulmn ust cestu mi knnati jesti,
mai-[mulum cst omnibus \'šm'hllčln umříti jcsf. dua: union-v utilitati

sen-[mulam est. Srov.

446.

Dosti Casto vyskytá so takovýto dativ i při jiných passivných
t'm'och, zvláště při časích purticipimn perfecti opsnných: .llílu' consi
líum captum. iam (lia, cst. C'u-e'non sunt audita:: Df'nwsthrm's rig/iiim»!
Dissimillinu's brstíís cwumüm'trr cibus quam-itm- (t. bre-tia" sibi cibum
«pmcruut a, tak při quaeri častěji).
I'uzuam. ]. Aby překazil se dvojsmysl, klade sei při part. fut. pass. místo
dativu ablativ s předl. a č. ab: mos a me gerendus cst cululcsccntibus. Srov.

446.Pozn.
2. Res a me probatur něco se ode mne za. dolu-(: uznáni;
batur něco se mi líbí (probo alicui rem doporučuji č. poroučím
kojnji koho čím, próbo mc alicui líhím se někomu). Orationes
vehementerprobantur. Libros, quos in mäm'bus habeo, tibi valdc

cürusmultisseprobavit.

).

rcs mihi
komu co,
Caesaris
probabo.

pro
spo
mihi
Epi

Genitiv.

249. (ic-nitiv jest" bud':
.\. Gonitivns subici-tivus

t. „vnímám/',jímž označuje so osoba.

nebo vec, od kteréž nooo původ svůj mai, anebo které. něco náloži:
ämm- patris lásku otcova t. j. láska nmiícl svůj původ od otce (lnu. :“

amat); hortus rčgz'szahrada králova t. zahradu.
náloží králi (t'e."
habet hortum); nnoho jest:
B. Genitivus obiectivns t. prcdnuïtm], jímž v_vjndřuioso osoba,
nebo věc, k níž nějaká činnost se odnáší: runor patrís lásku k otci
čili láska, kterou někdo chová. k otci ("Nauis mnm patrum.).
l'yozuam. Mnohdy jen zv souvislosti možná rozeznnti genitivus snlgoktivný
a. ohjcktivny'. Jako jest amor patris i lásku otcovu i láska k otvi, tak může býti
mčtus hostimnistmch m-přútel (hostes mätuuntüstrach z nepřútol (aliquis metu-it,
hostes), admiratio hominum i divení se lidi (Iwnn'ncsadmirantur) i diveni so lidem
(uliquw admirutur homi-nes).
') Člověk nesmí se. šlitili.
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.-\.Genitivus subiectivns.
%. 250. Sem náleží:
1. Geuitivus Possessíuus: dömus patris dům otcův.
2. Genítíctw auctoris, causae: ('iceronis oratio řeč. Ciceronovn,
calamitas bel/i škoda válečná.
Geuitivus determinatio-us: arbor fici strom flkový. _
4. Genitivus prrrtitivus: (ludis-simus onmium. ne_iučenějšlze všečh.

Gen-itionequantitatis: multitudo hominum množství lidí.
ü. Genitivus (malimus: homo magni ingänii muž velké duševní
schopnosti č. velmi nadaný.
7. Gleníh'vus prětíi:

magni fůr—iovelice si vážím.

B. Genitivus ohiectivus.
Ten kladen bývá.:
1. při substa-utiwch : cupiditas gloriae chtivost slávy.
2. při m.!jaktimech: cupidus gloriae clltivý slávy.
3. při partícípíích Pruss.: patriae (ïm/ms vlasti nlilovný.
4. při slovesechpamatouini ( verba nu'moriae): mrmiui beneficii
fui pomním tvého doln'oděnl.
5. při slon.—sacksoudního řízení (gr-nitimw crinufuis): accuso pro
ditio-nis pohánlm ze zrady.

.\._Genitivus subiectivus.
251. I. Genitivns possessivus t. gm. přiqujouaví,kterýžto.
jP-li osobný a není-li opatřen přívlastkem, v češtině vynaln'aznje se
přídavnými jmény pí'ivlasn'lovacími: hortus patris zahrada otcova.
avšak hortus patris tui zah 'nda tvého otce, domus Cm'sm'is dům (šno
sarüv, öperu l)ri Skutky božské, templum Domini chrám Páně, castra
hostium tábor nepřátelský.
I věcný genitiv possessivm" lze. v češtinu 'a:st přídavným jménem
vyjádřiti : wu: Mmewtöm'urkrál Macedonský, mm'm'nurbis hradby městské.
Poznani. Osobně, náměstka nevytvol'nje genitivu possessivněho, místo toho
užívá se náměstek possessivných: liber mcus, tuus, suus, noster, vester. Apposice
vyřizuje se při núměstkúcll těchto genitivem: meae praesentis preces, meč unius
osölïus, consulis) operä; nasträ ipsorum, vest-rd duo-rum (paucorum) operä při
činěním mně jediného, nás samých atd.
Místo noster (veste-r)omnium klade se obyčejně nostrum (vestrum) omnium:
omniam; nostrum salus; ovn-nímuvestrum fortuna.

252. „milion.—.possessurusklade se též Prardikatívnč (aproto
shle

tóž „m. [;;-malicnh'cm)

sn slovesem os.-«',jim—i& sc slovcsy zna
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menajlclmi zn.to pokládati. Haec dömns Patris est. Omnia victoris sunt,
jinnt; putantur. Též :Lř'ácio aliquid dicionis meae č. potestatis mew:
podrobují si něco, beru něco ve svou moc; lucri facio aliquid činím
sobě zisk z něčeho.
U
Praeter (Í'ttpc'tóliu-matque m'cvm omnia hostium erant '). Pětů
lantia mčyís est 2) adulescentium qmmn sěnn-m, nec tämen omninm udu

lescentimn, sed non proborum. Si pdter fämïlius intestato möritnr, fa
:nilia peca—mítith eius agnätürn gcmtilimnqne esto 3). El? altera parte
sucrarii erat IIM-cüles Egrägiä factus e.:; aere; is dicebatur esse") Alg
röuis. Imn me Pompei-i tötmn esse *) scis. Thäbcw pöpüli Ramana: iüre
belli factae simt 5). Scipio omnem oram Romanae dicionis fecit. Po

pillins claves portarum custodiamth můra:-um suae potestatis fecit.
Alcibiävles'üniversa Thrasybüli facta fecit lucri. A Verre omnis illa
w.r aerario [m,-mein. lucri facta, est =).

Zvláště klade se takto possess. genitiv tu, kde v češtině se říká:
[est vlastnost, zvláštností povaha, věc, úloha, pavin-nos!, znamení, dů.

kaza me

Často lze tukový genitiv přeložiti: sluší na koho, připadá (náleží) na koho.
prozrazuje

něco, svědčí, o něčem, uicis-im, mám, mohu u p.

Discïpiili est ") magistro oboedire. Uuinsris hominis est 9) erraru
.1dulescentis est '") mru'orwsnám vereri. Fortis (mimi et constantis est ")
mm peHm-buri in rrsz asperis. Tempori cedere semper sapientis est
habitum, "').
Poznani. Misto genitivu náměstek osobných užívá se izde příslušných ná—
městek possessivnýt'h. Haec domus mea est.
Rovněž: meu-m(tuum, nostrum, vestrum) est magistro oboedire jest mou (tvou
u t. d.") povinností, sluší na mne (na tebe u t. d.), připadá na mne (na. tebe a. t. d ).

.

253. !. Gmu'h'ms klade se při ublntivech zn předložky uží
vaných: cansa zn příčinou, k vuli (zřídka ergo) a gratia k libosti.
vděk, kterážto nhlntivy obyčejní.- _zn genitivem se kladou: quaestus
causa zn příčinou zisku, pro zisk; hominnm gratia lidem k libosti,
') všecko (kde co) v moci nepřátel bylo, "') lmjuosť více je při mladicich
a t. d. <') příbuzným n rodnkinn at" se dostane (ut náloži). *) ten pravilo se že
pocluizí od Myrona, (že je dílem Myronovým). Myro slavný ohraznik z HI.-mbm
[Blondie-me, 'Em-mgan v lloeotii, ok. 130 před lir. *) že jsem zcela oddán I'.
"*! dostaly se pod moc nail-odn.řím. 7) k vlastnímu zisku obráceny jsou. ") je povin
nosti žúkovou, žíik má... “) každý člověk může poblonditi. "') nn mludíkn sluší,
mladík má.... “) prozrazuje statečnou n stálou mysl, svědčí o stntcčné & stáli-.
mysli. ") Okolnostcm ustoupiti vždy pokládáno za znamení mudrce.
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lidem valí-k; mu'mí causa m-h (mimi gratia. pro potí—šenímysli, Z kruto
chvíle. k Zúbaví'; fin.;-iumcausa pro potěšení uší, pro sluch; (licia ')

musa nebo yratia na očistu. na oko; „umyli (verbi) causa nebo
gratia na příklad., ku příkladu: cidarim: «rgo za příčinou vítězství.
Non wmhnnčlím rim-sa drscrlbum qcu'mqwmz.
,
Poznam. lzdo užívá se příslušných náměstek possessivných místo osobných:
meč ítuá, suä, nostra, rastru) causa mně k vůli, tobě k vůli a t. d. Rovněž:
mel? unius (solius, consulis: causa; nosträ ipsörum causä o. t. d.

2. I nesklonné instar na spusob, jako (vl. obrazy spojuje se
s genitivem: napln-s instar min-£ ohrada na spůsob zdi, jako zeď ; api
sh'iln in.—fm-t'ol-úmím's psaní takové jako kniha. Pla'to mihi unus instar
Psí mnm'um jediný Plato jesf mi za všecky.
*

2M. II. (ienitivns auctoris. causae t. původcea příčiny,
kterýžto též v_vjauli'ovzinbývá v češtině jmény přídavnými (srov. Š. 251).
( Dïw-um's m-üh'u řeč. Ciceronem t. řeč, jíž původce je Cicero, řeč Ci
ceronem sepsaná neb od něho činí-ná; calmm'tas belli škoda vá

lečná t. škoda. již

příčinou je

'alka. škoda válkou spůsobená.

Rovněž: fabuqu
'l'a-wrnh'i, mm]:—WallaCatilinae,
lestné hr_vzenl atd.

morsus

doloris
'

bo

2535.III. uenit-imas determinat-inus též explieatívus,
appositivns

t. určovací, jímž druží se zvláštnější pojmenování nějaké

věci k obecnějšímu pojmenování téže věci: cí:—tus])Brset'črautíae ctnost
v_vtn'alosti'i), cítím" m'royrmh'arf vada domýšlivosti, monstrum mult'erís
nestvůra ženská. mmm anu'citían jméno „přátelství“, verbum voluptatis

slovo „rozkoš“. arbor jící strom fíkový.
Poznani. Vyřizuje-li se zvláštuější pojmenování osoby nebo věci jménem
vlastním, má místo vazba appositionnlnú: Tarquinius Tea, urbs Röma, flümew
Rhämcs.

Zřídka: 'urbs Antióchiac, prörmmtürium Misěn-i.

256. IV. Genitivus partitivus

t. celkovýnaznačujecelek,

z m-bož vyníti anebo \'ytknouti se má nejaka část. V češtině bud' též
genitiv se klade. anebo předložky ze, wwzl, nad, ve. Sbíhá. se pak

tento genitiv:
1. při komparativeoll a superlativech: 3) nöbüiores Römamn-um,
') osamomělýgenitiv v. nem). ') :. ctnost, a to vytrvalost, nebo :cmost
t. j. vytrvalost. Bart. Skl. str. lo, :i. a) a) Zřídka kdy básníci, častěji Livius &
spisovatelé pozdější kladou gen. celkový i při positivech: sancte deorum, delecti
pan/.m", expediti militum, lěvescohortium etc. -—b) Avšak i u básníkův i u pozděj—

lll. XXXVI. O piidet-b: Genitiv.

191

mari-mus discipulorum, nobilissimus civitatis. Pläto tottus Graeciae
fuit doctissimus. Gallorum omnium fortissimi sunt Belgae.
2. při všech slovech vyjadřujících pojem číselný. ať.jsou to již
číslovky sumy aneb adjektiva neurčitý počet znamenající aneb i pro
nomina: primus, sölus, učmo, nullus, multi, pauci. quis? aliquis.
ňter? alter, alius, hic, ill:- a, pod., rovněž i při pars.
tertius discipulorum
multi discipulorum

ialter discipulorum
]aliquis discipulorum

iuter discipulorum?
[pars discipulorum etc.

(.)nmium nationum mici-arum princeps Sicilia se ad amicitiam
Populi Romani applicuit. Nemo mortalium omnibus höris sapit. Näquc
stultorum quisquam beatus neque sapientium non beatus est.
Poznam. ]. Při uterque klade se substantivum vždy do stejného s uterque
pádu: uterque frater diligentissimus fuit oba. bratři byli velmi pilní; náměstka
pak klade se do genitivu: uterque eorum, quorum uterque, uterque nostrum').
Avšak i při náměstce nastupuje shoda 1) spojena—lináměstka ta se subst.:
uterque illc dur, quod utrumque eæemplum; 2) při relative. střetl. rodu: quod
utrumque pessimum est; 3) je-li uterque v plur. (srov. š. :!:-H): hi utrique, his
utrisque, quos utrosque, ab utrisque nobis.
'2. Misto gen. partitivného kladou se též předložky ex, inter (někdy de):
optimus ea: onmibus, Optimus inter omnes, quadraginta de suis. Říká, se pravi—
delné unus e.:-,unus de: unus ea: multis, unus de multis jeden z mnohých t. j.
sprostý člověk; avšak klade se při unus obyč. genitiv, je-li protiva tilius, alter:

Gallia est omnis divisa in partes tres, quarum unam iucölunt Belgae, aliam
Aquitamn'. tertiam Galli.
„Jeden z obou“ :__altent_ter5 ,.j. z nás obou“ : alter-uter uostrum; „j.
z těch op DTIme:—'n cru er 073%- č. alter de duobus.
3. Nevytýkii—lise protivit celku k částem, nesmí klásti se genitiv partitivný:

multi milites četní vojáci, multi militum mnozí z vojákův. Protož i: nos sumus
tres my jsme tři, nos sicariusquinque nás je. pět-, nos sumus multi, pauci nás
je mnoho, mailo, quot vos estis? kolik je vás? amici, quos habeo multos přátelé,
jichž mám mnoho.
4. (ienitivy uostrum, vestrum jsou partitivné (multi uostrum, multi vestrum
srov. š. 263. P. 2).
šich prosuistův od Livin. počínajíc je velmi rozsáhlé užívání celkového genit. při
utljektívech střed. rodu jeclnočetných i mnohočetny'ch místo vazby attributivné.

Verg.: operta telluris-:opertae partes telluris skrýěezemě. (will.: intra temporis
exiguum :.i-ntra tempus exiguum v malé době. Liv.: per äversa urbis :: per
uvcrsmn partem urbis zadni stranou města.. Tac.: asperrima hie-misza.velmi tuhé
doby zimni. A tak čte. se: extremo aetatis, in medio mci-ris,iu serum noctis etc.;
uno i heze všeho pojmu purtitivného pouze k důruznějšimu vytlmutí vlastnosti:

obscurum lanae :obscuru

luna zatmění měsíce,lubricum paludum kluszle hn

řinuté půdy, tdclta suspicionum tajné podezírnni, cuncta camporum všecko. pln
ninu a t. d. ') O čísle aosobě slovesného výroku při podmětech uterque nostrum,
uterque vestrum v. š. 204. Pozn. 2.
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též mensurae zvanýt.

gm. kolikosti nebo míry klade se:
1. při substantivech určitou nebo neurčitou míru nějakou udá
vujlclch, jako v češtině.
módius ') sälis bečku soli.
mčdinmum tritici korec pšenice.

' magnum pondus argenti velká sila stři
brn.

libra ölei libra oleje.

nävis auri loď zlata.

äla equitum tlupa (četa.)jezdců.
magna vis auri velká sila zlata.
se:: talenta pecuniae šest talentů peněz.

magnus numerus frümenti velké množ—
ství obilí.
sea: dies spät-ii šest dni lhüty.

Cönön pecuniae quinquaginta trtlwnta civibus suis domu-it. nic-'r')
in summa cäritäte maximum mmm-um frumenti Rönmm misit. ln.
iugero Lcontïni 2) agri 'nwdimnumfern tritici seritur.
2. klade se genit. quam. při nominativi: a bezpředložkovém ak
kusativě střed. rodu adjektiv a náměstek quantitativných, substantivně
užívaných :
tantum, «[cumtum, aliquantum,
multum, plus, plürim-um,
nihil, minus, minimum,
dimidium, paulum, reliquum,
hoc, ill'-m., illml, id,

quidquam, aliquid, quod, quid.
tantum spei tolik naděje.
multum iücunditätis.
nihil praemii žádná odměna.
minus viae méně cesty.
plus 'viätici vice peněz na. cestu.
dimidium facti polovic dilu.

aliquid laboris něco práce.
hoc óněris to. obtíž.
id consilii, id aetatis.
quod Opěraecuraeque jaká. snahu u péče.
quid causae est? ja.in je příčina?

Tibi iclem consilii do, quod mihimet ipsi. Quod auri, quod tu'
gcnti, quod orni'zmmtormn in urbibus Siciliae fuit, id Vori-vsabstulit.

Da čpěrmn, nc quid mihi fiat iniuriae.
Poznani. 1. Téměř stejného významu jsou výrazy: tantum, nihil, aliquid
laboris a. t. d. a výrazy: tantus, nullus, aliquis labor; quid consilii 9.quod con
silium, multum pecuniae n magna pecunia, quid causae est? a quae causa est?
2. Při vytčených slovech klade se i střední rod adjektiv 2. deklinace do
genitivu: aliquid novi, nihil novi, ale nikoliv ndjekt. 3. deklinace: aliquid me
moräbile, nihil melius,- rovněž jen: nihil äliud. Avšak: aliquid (quiddam, nihil)
novi ac memorabilis nebo aliquid (quiddam, nihil) memorabile ac novum.
') modius vl. mira na obilí; ze šesti modiů vznikalo medimnum. ') Leon
tini-ö'rum město na vých. pobřeží sicil.; adj. Leontinus, a, um. Iügerum v. Dod.
s. 48, 4.
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Závisí-li na adjektivě 2. deklinace ještě nějaký pád, nesmí ono adjekt. vy
nášeti se genitivem: nihil te dignum invi-m'a, nihil fide sua indignum fecit.
Pamatuj: quid hominis est? jaký je to člověk? (s opovržením), quid hoc
rei est? co to znamená,? nihil reliqui est nie nezbývá, nihil reliqui fäcio ničeho
neponechávúm, nepomíjím, neobmeškúvúm.
3. Vytčenú neutra. kladou se jen bez předložky; tudyž jen: ad tantam ópěmm.
Avšak říká. se přece: ad multum diei vedle ad multum diem daleko na den,
do bílého due; ad id löci (locorum) k tomu místu, po ten čas, po tu dobu.

3. klade se genit. quam, při některých pi-íslovcích v nominative
i akkusativě subst.-intimi! užívaných.
abunde potentiae moci v hojnosti.
'l pärum virium po skrovnu síly.
atta-tim hominum a dostatek lidi.
. sutis temporis dosti času.
nimis insidiarum příliš mnoho úkladů.
Pamatujme též: pridie Eius diEi den před tím dnem, postridie eius diei
den po tom dni, na zejtří.

Cima-n habebat satis elowwmtírw. ' 'en-orum et fraudis abunde
est. Habetis (i(f/ttim ligua-rum.. b'afis superque est sibi suarum cuique
rerum '). Multum clamoris, parum lilium 2).

4. klade se. gen-ň. quam. při adverbiích místa:
ubi, ubicunque, uude,
hic, hüc, eo, aliqui), longe,
uum/ua m, usqun m ,'

než kladou se zde pouze genitivy: gentium, teo-rurum, töci, locorum,
rerum.: Ubi gentium? ubi terrarum? kde na světě? ve kterém koutě
světa? aliquo terra-runi někam do světa, lunge gentium, pï'etlaleko,
kraj světa, um.-quam genti-um nikdo na celém světě. ( "pinam gentium
snmns? Virtutem qui adeptus erit, ubicunque. erit gentium, a uobis
dílů/Mur. Res est in. manibus 3), tu autem. abes lunge gentium. Eo rerum
vi,-"tmn,est tak daleko to přišlo.
Poznani. Misto eo (huc) impudentiae pröcessit aneb eo amentiae progressus
est tak daleko dospěl ve své nestydutosti anebo ve svém nerozmnu říká. se lépe:

ad eam impudentiam, ad tantam amentiam anebo tantum impudentiä, tantum
anm-ntili prooessit.

l'amatlúmež: quoad eius facere possum pokudž to činiti mohu, quoad eius
jiev-ipotest pokud se to státi může.

g'. 258. VI. Genitivus

qualitatis

t. Jul.-usti. Označuje jakosť

anebo povahu nějaké osoby nebo Věci a žádá k sobě vždy nějakého
') Dosti &více než dosti má pro sebe každý svých věcí; t. každý má, s sebou

nazbyt (zečinit-ia") va=

!lubý na:/=thi ale skutek utek, ") t. na. blízku.

Prof. Jos. Kořínek: Lat. mluvnice. D. Vyd.
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přívlastku. Hňmn magni ingänii aneb homo ingeniosus vtipný člověk
(nikoli snad homo ingenii), rovněž: homo magma! constantiae aneb
homo constans člověk pevné povahy aneb rázný ').
tvé velmi
chuti (tvého
vkusu).
virtečnosti,
spectataespolehlivý.
virtutis muž dokázané sta—l hry
úpravné,
avšak nikoli podle
iůrěnis mitis ingenii jinoch tiché mysli, multa Eius gänlris mnth věci toho
tichomyslný.
druhu.
virgo crimine pulchritudinis dívka ob- res eius mědi (hüins modi) věci toho
zvláštní sličnosti, přesličná.
\ spůsobu, takové věci; rov. illius
oppidum maximae (motor-italia město '
modi, cuius modi, cuiusque modi,
největší důležitosti, předůlcžité.
cuiuscunque modi.

ladí apparätissimi, sednon tui stomachi

Titus cir fuit numini-acfacilitatis ct liberalitatis. Omnis iuventus
omni's ctiam gravioris notatis concauo-ant. l'oluseiius ärat. tribunus
militum, vir ut consilii nuzgni ct virtutis.
K jakosti naloží též určení předmětu nějakého dle počtu. mi,-,,,
váhy., cen?, dle jeho rozsáhlosti vo. prostoru nebo v ïuse a t. d.
classis trecentarum nti-vium loďstvo bibliothčca
multorum
nummorum.
mající tři sta korabů, skládající se ze
knihovna stojící mnoho peněz.
tří set k. exsilium dčcem armorum vyhnanství
fossa pědmn quínděcim příkop 15 stop 1 trvající 10 let (desitilete).
dlouhý nebo široký (lůti stop zdéli i cibäria trium mensium potrava na tři
nebo zšíříx.

'

měsíce (tříměsíčníL

colossus centum viginti pedum kolos l supplicätio quindecim dierum patnácti
(socha) 1:20 stop zvýší.

denní slavnost. dékovací (v. g. 231, 2 ,.

saæa magni ponderis balvany mající
velkou tíži (váha).

via bidui, tridui :ciu
!

dno-rum, trium

dierum dvoudeuni, třídenní cesta.

Quinctius trans 'l'ibiEri-mcolebat agrum quattuor Myši-um.. Caesar
in. art:-lena) pout/2.2) turrim tabulatorum quattuor *) constituit. Hamilcar
in. Hispaniam sucum tlumit IIannibälrm, (puH-um) učí-wu annorum.

259. (ic-niticus qualitatis klade se jako gon. posscssivus
(g'. 252) též ,mmlikntícně se slovesem (3.30_ajít'rí, jakož. i sc slovosy,

jež znamenají za to pokliiduti. Non est virtus tantarum clriunf), ut se
ipsa tuvatur. b'cnönum civitas est magun-c intcr (r'allos auctoritatis 5).
Xantia classis milla «luccntarum navium longarum fuit “). Vit mm
sanae

mo.-ntis7) existimem.

Poznani. Místo genitivu qualitatis klást-ise maže též ablativ: Iuvcnism-iti
ingenio. Epaminondas erat animu maximo. Cäto in onmibus rcbus singulari

fuit prudentia et industria.
') Srov. Bart. Skl. m, 1. 'l na pokraji mostu š. :mu. =')věž o čtyřech
patrech. *) nemá do solve lolik sily. '") jest ve veliké vážnosti. '“ loďstvo sklá
dalo ac z . . . ') za člověka. zdravého rozumu.
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Z pravidla. ablativ klade se: 1. je-li řeč o jakosti těla. a. jeho částí: homo

lij—milistatüra, albis capillis, terribili fäcie. Britanni sunt capillo promisso;
;2„»_ie-litatum:-üq
náladěmysli: bóno äntmo sum; laeto, tristi animo sum;
este animo forti et Erecto; ea mente non semper fui-tti.
Z pravidla genitiv klade se: 1. k označení požadavku: res magni laboris
věc velmi namáhavá t. j. která velkého namáhání žádá, hospes non multi cibi
host, jenž není velký jedlik t. j. jenž mnoho jídla nežádá; 2. Opatřeno-lipodstatné
jméno jménem číselným: senem annorum octöginta.

š. 260. \'H. Genitivus

pretii.

Pří slovesech přechodných

majících do sebe význam váš-ití si čeho, ceniti co, jakož i při jejich
passivech. k nimž náleží i sum. mám cenu, jsem za. . -, klade. se na
otázku, jak i-nlice si čeho vážím, jak vysoko něco cením, genitiv jmen
přídavných.

Slovesa tu. jsou:

'

Genitivy ty jsou:

aestimo, e.vistimo,
piito rovněž habeo,
clüco,paulo, facio.

magni, pluris, ma.:cimi (plürimü ;
parvi, minoris, minimi;
quanti — tanti, nihili.

magni, pluris, maximi a. plurimi aliquid aestimo.
parvi, minoris, minimi aliquid aestimo.
quanti? tanti, nihili aestimas.
magni sum, magni habeor.

vážím si něčeho velice, více, nejvíce;
cením něco vysoko, výše, nejvýše.
vážím si něčeho málo, méně, nejméně.
jak velice? tolik, nic si nevážíš.
jsem za mnoho, jsem veliké váhy (dů
ležitosti).

Nulla possessio pluris quam virtus aestimanda est. Divitiae a
me minimi putantur. Voluptatem virtus minimi facit (nihili ducit).
Praví homines sua parvi pende-re, aliena cüpnre sölent. Parvi föris
sunt arma, nisi «st consilium domí 1). Quanti quisque se ipse facit,
tanti jit ab anu'cis. Jím mihi conscitmtia pluris est quam onmium
sermo.
Poznam. 1. Nikdy neužívá se v tom případě genitivů multi a. maioris.
Místo nihili facio, habeo zhusta též užívá se pro nihilo facio, habeo.
2. „Vážiti si koho“ vždy diligere aliquem anebo magni aestimare aliquem,
nikdy pouze aestimare.
3. Tanti est *) stoji zu. to s infinitivem: est mihi tanti subire hanc tempe
statem. Hunc hominem flocci 3) non facio ani za. chlup (za mák, za. babku, za.
zblo) si nevážím; rov. nauci *) non habeo, facio,- nauci non esse.
4. Sem nuleží těž frase: aequi boni(que) facio (consulo) vážim si něčeho
jak sluší a. patří t. přijímám něco zu. vděk, přestávúm na. čem.

') Srov. čes. Chceš-li býti bez vady, uepočinej nic bez rudy, s u Hor.:
Vir consilii expers möle ruit sua. ') srov. operae prätium est g'. 403, 1. “) jloc—
cus : chloupek létuvý od vlny a. pod. *) vl. něco malicherného, bezecenného.
13'“-“
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&. 261. Při slovesech

kupovati, prodiit,-uti,
býti zač & najimati

:: pod. kladou se k označení ceny jenom tyto čtyři genita-y přirovna

mcích adjektiv:

.l.].

, tahů,“quanti,flans ïnu-noris.

]

'ž 'ubs 'tntivv_,y.
v nisi
.j _.ebotesh

N- zn'íóu'e-li se. cena 'im'uni aul'ektivv 'lll
se ablatum-m. Slovesa taková jSOll:
:; "Ul—-

čmu, vendo 1), věnec,

constu, sta, sum, liceo,
COItdüCO, löco, ((ostium.

Emo (venda) fri—(mentummagno, parto, duobus talentis kupuji (prodávám)
obilí draze, laciné, po dvou talentech; emo (vendo) frumentum pluris, minoris,
duplo pluris quam ceteri kupuji (prodávám) obilí dráže, laciněji, dvojnásobně
dráže než ostatní ; emo (venda) frumentum tanti, quanti ceteri kupuji &t. d. tuk
draze jako ostatní; — frumentum tenibat quam plurima obilí prodávalo se co
nejdráže; — quanti constat (stat, est) frumentum? po čem jest obilí? quanti
licebit frumentum? po čem bude obilí na prodej? —- mercěde conduco aliquem
za mzdu najímám někoho; -—parvo locas dömum tuam laciné pronajímúš dům
svůj; — quanti lis aestimata est? magno, parto, quinquaginta talentis jak vy
suku odhúdána je pře? vysoko. nízko, na 50 talentův.

Emit hortos tanti. anmti učinit. De Drüsi hortis scribis, quanti
licuerint. Viginti talentis utmm. Orationem lsucrätes vendidit. Venditori
mpädit rem vänire quam plurima. Tritici mödius duabus sestcrciis est.
.lIulto sanguine Poenis victuria 2) stätit. Suba-inn! se homines impéria
ultärius et potestati saepe mercede conducti.
262. Při neosoban ham—estzáleží na tom vyjadřuje se ge
nitivem osoba, kteréž nu necem záleží, anebo věc, jejíž prospěch ne
nebo vymáhá. Patris interest záleží na tom otci, communis salutis 'in
heresi vymáhá toho (žádá toho, chce tomu) prospěch obecného blaha;
avšak: me?], tua, snů, nosti-a', vestra interest záleží na tom mně, tubě
:! t. (l.: mea salms. restrït ipsorum interest & t- ll251- Pozn-).
Xeosobnó refert : interest pojí se tónu-i" jen s ablativy nu,-(t,
tua, suit. "usti-ii., vestra refert, velmi zřídka pak s genitivy, ale oby
cejne bez označení osoby: nihil refert nic na tom nezáleží, quid
„fm-f? co na tom záleží?
') v. str. 95 (pod čarou). *)rov. certamen stat magno detrimento boj spojen
je s velikou ztrátou.
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Avšak: „mně konsulovi na tom záleží“ nikoliv mea consulis interest, nýbrž.
mea, qui consul sum, interest; rov.: vám otcům na. tom záleží : interest vestra,
qui patres estis, mne nejstaršímu nikolivna tom nezáležízid mea minimerefert,
qui sum nätu maximus.

Mnoho-li komu na. neeem záleží, vyjadřuje se:
l. příslovci: magnópěre, magie, maæime; valde, vehementer;
qzmntöpäre _—tantopere; pärum, minime.
2. mljektivy střetl. rodu: multum, plus, plurimum; quantum —

tantum, aliquantum; nihil, aliquid, minus.

genitivy: quanti—tanti ; pluris, minoris; magni,parvi, nihili.
I'ěc, na které někomu záleží, nepronášívá se substantivem, nýbrž:
. inňuitivem: interest mea recte facere.
akkusativem s inňnitivem: interest mea te recte fum-r.
. větou s ut uebo s ne: 'ln'ffl,interest, ut recte facias,

ne pec-cvs.

. větou tazaci : plurimum interest mea, utrum rectefacias, nec ur.
). náměstkou středního l'mlu: id, hoc mm interest.

(þmm—

Protož: Velmi záleží mne uablahu vlasti: magnopere mea interest patriam
esse salvam aneb ut patria salva sit. Co nám je do přemožení Antonia? quid
nostra refert victum esse Antonium? Na vyvrácení a odstranění pověry musí
nám všem velmi milo-leti: omnium nostrum mult-um (magni) interesse debet, ut
superstitio refellatur atque removeatur aneb superstitionem refelli atque removeri.

Clodii intererat Jlilönem perire. Jlultum salutis comma—mis
in
terest duos consules in republica esse. lllud mea magni interest, ut t-
videam. .llrwime. interest, quemeulmötlum qmzeque res audiatur.
Nun.
scripsi id, quod tua nihil re;/Probat. Ipsi animi, magni refert, quali
in corpore locati sint.
Poznani. Pamatuj na ruzuíl: Tiberis inter eos interest T. jest mezi nimi,
dělí je; inter hominem et beluam hoc maæ-imeinterest (5. 243, P. l); intersum
pugnae, eonsilio (š. 243); intersunt in convivio etc.

B. Genitivus ohiectivus.
&. 263. i. Genitivus obiectivus při substantivecll.

Neičastcji

pi*ihúzí se gen. obi. při suhstantivech vedených od sloves přechodných,
avšak i zhusta při takových, jež vedena jsou od sloves pojících se
s jinými paidy než s akkusa'tivom. V češtině užívá. se zhusta pádu
nějakého s předložkou “.
') Avšak i: vitezitel světa. (: mul světem), strach smrti (: ze smrti) at. d.;
při subst. bázeň a. strach hývú za. genit. též mljekt.: bázeň boží, strach židovský.
Hart. Skl. str. 10.
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ämor patris láskakotcí (ämo patrem).
desiderium ötii bažení po prázdné chvíli
(desidero otium).

potentia sui vlada nad sebou (potens
est sui).
transitus fluminis přechod řeky č. přes

remedium doloris lék proti bolesti (meřeku (transeo flumen).
deor dolori).
fiducia virium suarum důvěra ve své
enim rerum alienarum starost 0 cizí
síly (fido viribus meis).
záležitosti (curo res alienas).
misericordia nostri milosrdenství s nami
vacatio militiae osvobozeni od služby , (aliquis miseretur nostri).
vojenské (väco militia).
laetitia victoriae radost z vítězství (lae
mčmória praeteritorum malorum upotor victaria).
mínka na minulé nehody (memini prae— « studi-um litterarum zabývání se vědami
terita mála).
] (stůdeo litter-is).
taedium vitae omrzelost života (taedet | societas sceleris účastenství v nešlechet
me vitae).
\ nosti (soc-ius sum sceleris/.

Spojen je subjektivný genitiv s objektivným ve rčení: reteres Helvetiorum
iniuriae populi Romani staré bezpráví Helvetiův národu římskémuučiněné; iuvenis
studium väritatis jinochova snahu. o pravdu; Hannibalis odium Romanorum
Hannibalovo zášti proti Římanům; fratris repulsa consulatus bratrovo odstrčení
od konsulatu; universae Galliae oomensio libertatis vindicandae veškeré Gallie
souhlas ultájiti svobody ').

Quam multos divini supplicii mätus a scelere revocat-it.' Cai-rupti
mores depravatiqzw sunt admiratione divitiarum. Lucullus delectabat-ur
mirifice lectione librorum. [nsïtus est nwntí cognitionis úmor.
Poznani. 1. Místo genitivu objektivnéllo připouští latina i výrazy 8 před
ložkou: iudicium de te meum; zvláště při substantivech, která nějake s někým neb
o někom smýšlení znamenají, kladou se zhusta předložky adversus, erga, in:
ödium adversus Römänos, amor erga Deum, nostra in amicos benevolentia.
2. Nostrum a vestrum jsou genitivy celkově (5. 266, P. 4), nostri, vestri,
(mei, tui, sui) objektívne: něma nost-rum, nemo vestrum nikdo z mis, nikdo z vas;
meritoria nostri, vestri, mei, tui, sui upominka. na nás, na vás atd.; maior pars
nostrum většina z nás (jakožto mnohoty), melior pars nostri lepši naše čast (ja
kožto jednoty i. e. am'mus). Ve spojení s omnium říká se vždy: onmium no
strum, omnium vestrum.
3. Místo genitivu objektivného náměstek OSobnýcli kladou se též náměstky
přisvojovací, které misto subjektivného genitivu possessoris jsou pravidlem (v. š.
261, Pomum): amor nas-ter bud' naše ldska (sul-j.. anebo láska k nám (obj. m.
amor nostri); Odium tuum bud' zášti tvé (subj.) anebo zášti proti tobc' (obj. m.
odium tui); iniuria vestra 2) bud' vaše bezpráví (subj. t. bezpráví, které jste vy
učinili) anebo bezprdoi vám učiněné (obj.).

') \'šimni si obyčejného tu pořádku slov, že řídicí subst. z pravidla misto
mini uprostřed mezi genitivem subjekt..aobjekt. llov. v češ.: \'idiš, kterak jedněch
rodičův nejednostejné milování detí jest. Zik. Skl. str. 168. ") rov. v češ.: Velící
páni svých křin náhle mstívají t. křivd sobě učiněných. Zik. Skl. str. ::oo.
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.S. 264. II. Genitivus obiectivus přiházívá se mimo to při tak
zvaných adjektiveeh vztažných (adiectiva relativa) t. takových,
která k lepšímu vyměření svého pojmu ještě. jiného slova žádají. Sem

náležejí adjektiva, jež znamenají
4

v

žázlosf, 2) znalosf,

v

účastenství, 3) mnc a “) plnost anebo jejich protivu.

3) pami-7150035,

') avidus. cupidus glöriae žádostiv
slávy.
aemulus laudis snažen chvály.
studiosus älöquentiae pilen výmluvnosti.
fastidiosus littera-rum polu-datel věd.
") peritus belli zběhlý ve válce.
gnarus loci znalý mista.
prudens rei militária: zkušen ve vo-

flagitii nejsem sebe svědom v žádné
mrzkosti.
“) měmor, immemor beneficii pametliv,
nepam. dolu—odění.

*) particeps libertatis účasten svobody.
consors laboris spoluúčasten práce,.
expers rätionis neüfmsten rozumu, bez
roz., nerozumný.
jenství.
5) compos mentis mocen rozumu, při
prouidus rerum futurarum budoucnost
paměti.
předvídojiei.
potens sui mocen sebe, pain nad sebou.
nidis artium nehoněn v uměních.
impotens irae v hněvu uemirný (prudký).
insolens, insuätus laboris nezvyklý práci. ") planus timoris pln strachu.
conscius facinoris svědom činu (též fa inops, egenus amicorum chud na přátely.
cinori); mihi conscias- sum nullius fertilis fructuum úrodný na ovoce.

Sem náleží též: certiorem facio aliquem alicuius rei (též (le aliqua re) dávám
nekomu zprávu o něčem; pass. certior jio alicuius rei (de aliqua re) dostávám
zprávu o něčem.

.lltdh' lemnium;contentionis sant cupidiores quam caritatis. The
nu'stocles peritissimos belli navalis fecit Atlwnic-nses. Omnes immu—
moí-em benq/iw? óda-rtuti. Bestiae rätio-nis et orationis sunt «f.:-pertcs.

Jludicanufntorum salutarium. plenissimae ') sunt terrac.
') V češ. plenus téžzsamý, -ú, -é: Arbores plenae sunt jlörum stromy
jsou samý květ; hic homo plenus est at)-leii, plenus fraudis ten člověk je samá
uslužuost, samý podvod; erant plena laetitia et grätulätiune omnia všecko hylo
samá veso-lost & sumi-. plesúní. Bart.

Sid. str. 3:3, 7.

lí 5. "(H. l? hásnikův & pozdějších prosaistů (zvlášť u Tacita.) jest užívání
genitivu při adjektivech rozsáhlejší nežli ve, prose. tak zvaného věku zlatého.
lÝduvut se genitivem tímto, vzhledem k. čemu adjekt. se propovídú (genitivus
relationis). Tak na př. n Verg.: fessus rerum unaven trnmpotumi, fortü'nätus la—

borum šťasten v bídúch, ingratus sumu: nevdéčen spásy, löcus laetissimus umbrae
místo přeutěšené stínem, maturus aevi zralý věkem, trepidus rerum jsnv uzkosti
.) své věci o. t. d. — u Hor.: integer vitae neúhonný životem. sEri studiorum lidé
rozumu opozdilúho (teprve ke stáru něčemu se přiučivší), timidus pröcellae boje
se honí-e. u t. d. ——
u Tac.:

ambiguus

consilii

neonu-je sobě dáti rady, ferox

linguae jedovat jnzykem, médiem-'peciniae moje peněz po skrovnu. loca secüra
Eiusmodi uisum" místu hezpečmi tukovýt'llto nehod a. t. d.
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Poznaln. 1. Plenus plný někdy, vácuus, inäm's prázdný obyčejně s abla
tivem se poji: plenus negotiis velmi zaměstnán, cüris vacuus starostí prost, epi
stula inanis aliqua re suävi (v. &.283).
2. Refertus přeplněný pojí se s alnlativem věci, avšak obyč. s genitivem
osoby: domus referta divitiis, Gallia referta negotiatorum (v. 5. 283).
3. Říká. se: iüris consultus a.iure consultus, iuris peritus a iure peritus
znalec práva., dovedný právník. Při p-rudensurudis klade se též in: in iure civili.

265. Ill. Gen-iticusubicctivusklade se též při particípiích
ča.sz „přítomni:/mvedených od některých sloves přechodných, nenazna

čuje-li seojimi toliko činnost nějaká pomijejlcl, nýbrž označují-li
vlastnost nějakou stálou. Nejčastěji při:
ämuus, diligens, 1wglägans,
appätens, co'lms, fügiens,
met-ufus, (jficims, sitiens,
pätiens, i))tliaticns.
vir patriae amans muž vlasti mílovný, . meluens dei bohabojný.

vlastenec.
'
i virtus efle-iens voluptatis ctnost původ
amans sui samolibý.
kyné rozkoše.
diligens veritatis pravdy milovný.
\ sitiens virtutis prnhnoncí po ctnosti.
neglegensrcligiom'snetllmlýnáboženství. patiens frigoris k snášení zimy otrlý.
appetens laudis, glöriue bažící po chvále, impatiens oäritatis pravdy snésti ne
slávě.
molloncí; märe mortuum nävlgät-ion-is
colens religionum ctitel náboženství.
impatiens moře mrtvé nesplavné.
fugiens laboris vyhýbající se práci.

('iam COmmmll'1m- mlctmlinrm poteris, ad nos nummis-simus tui ')
učni. Animus (fati/ina:- alicm' appetens fuit.
Úónon Atheniensis et
Prudens rci militari.-,- (ft diligi/"Itsärat impäriiï'). Corpus Catilinae im"
diac, alget-is, vigiliae patiens fuit.

š. 266.

[V. (.'uu'tivus objektiv-ný maji při sobě mimo to tak

zvaná verba memoriae t. j. tuková, jež znamenají
pamatovati kOllOnač
rozpomínnti se nač, pomnlti (vzpominati) čeho, míč
zapomínati čeho, nač
Admonet) te (xou;/icit"nu'i.

admöneo, commouet),cwnnwanácív;
memini, reminiscor, recordor;

obliviscar.

illcnu'ni beneficii tui. Obliciscor bene

jicii tui. Catilina admonebat älium egestatis, alium, cupiditatis suae,
complains periculi au.! ignominiae. Homo i;)opröbolsaliquando jlagïti
orum sum-unt recordabitur. Est proprium stultitiae aliorum vitia cer
lu'rl', oblivisci suorum..
') k míní, svým největším clitclům. ') bedlivý velitel.
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Slovesa memini, reminiscor, recordor, obliviscor pojí se též
s akkusutivem \'ČCÍ: Jlemi-ni bmw cia. Obliviscw' iniurias.
Slovesa přechodná admmufo, commonco, cmnnw-iwfacio pojí se též
s předložkou de : Admmufo eum de beanirin. Avšak vždy jen: id, hoc,
illud, multa, cetera, omnia tc admoneo. Srov. š. 235. ].
Poznani. l. Itecordor vzpomínúmsí mai při sobě věc uejčmstčjiv akkusativu,
osobu pak jen s předložkou de: Recordor beneficia, r. de te.

2. Věm't mihi in mentem připadat mi na mysl Platönis, pugnae, oris tui
(tvojc drzost); řidčeji nominativ: venit mihi in mentem pugna,- uvšuk vždy jen:
hoc, illud milui in mentem venit; mndta mihi in mentem teniunt.
3. Illc-mini patrem pamatují otce č. pamatuji se ua. otce t. j. mám ho ještě
v paměti; memini patris jsem pmnétliv otce !. j. myslím naň; meminero de patre
zmíním so 0 otci.
,

267. V. Gmiticus obiectam při slovesoch soudního rízení čili
genitivus 'r'minis.
Při slovosoch soudniho řízení vynáší se vinu
nebo zločin genitivem. Slovesa. tu jsou:
V

accuso, äyn, arguo, [

1

incüso a inxïmnlo ; |
(tl-cessotéž i postulo;

l

cum-inou a. coco-gua;
condemno, (launa), iüdc'co,'

absolvo, [nu-go, libero.

zuluji, vinim;
poháuím;
usvědčuji, dovozuji nat koho neco; *
odsuzuji;
propouštluí ze žaloby a pod.

Takove genitivy jsou: sceleris, furti, criminis, umbítus (tření se na. úřad).
pěcůlátus (zpronevěřem'),pródítíonis (velezradu), repetundarum (vydírání), pecü
uiae captae (úplatek), audaciae, avaritiae, inhümänitatis, iniquitatis, iniüriarum,
levitatis &j.

Jliltiädsfs accusatus est proditionis. (;'uillam (lv/nitiRomano quidam
e.:: armatis resistenti glätlio mäuam praecidit: agit is, cui manns prat;
cisa est, inita-iurum. ('acsarlMlabrllam rqwtundarmu postulavit '). ('i
ce'ro Verrem nimiae avaritiae coarguit. 'l'hcmistöclesproditionis est (lamna
tus. Caelius iudea: iniuriarum absolvit cmn, qui Lucilium poetam laese
rat. S:)npronius perduellionis iudicavit Fallit-02).
Poznani. I.lvfastoklude se. de: damno aliquem de repetundis, dc mäicstäte
(pro uružení veličenstva), nómcn alicuius děfero (udúvíim někoho) de parricidio,
reum facio aliquem de vi (vinim misilim nebo z násilí), accuso aliquem de veneficiis
ltrávením nebo ze trávení jedem).
' ) pohnul z vydírání.

ducllioncm iudico.

*) S. odsoudil l*'ulvia pro velezradu;

tez tibi per—
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2. Užívá se též ablativn crimine nebo nomine s genitivem: accuso aliquem
crimine furti (zločinem krádeže), damno aliquem nomine coniurätionis; anebo
pouze crimine aliquo accuso.
„Z úkladně vraždy někoho obžalovati“: inter sicärios aliquem accusare ').
3. „Na smrt odsouditi“ č. „hrdla odsouditi“ vslove: capitis nebo capite
damnare, condemnare; rovnež capitis accusare na život a na smrt obžalovati,
capitis (č. iudicio capitis) arcessere na životana smrt“(k soudu, kprávu) pol-nati.
capitis absolrere trestu smrti zprostiti.
4. Peněžitá pokuta vynáší se genitivem při neurčitých jménech střed. rodu:
quanti damnatus est? k jak veliké pokutě byl odsouzen? tanti k tak veliké.
quadrupli k čtvernasobné (v. 260).
IT:-bitapokuta na penězích anebo jmění vytýká se ablativem: quindecim
milibus aeris damnatus est k zaplaceni lótitisic assův odsouzen jest, tertia parle
agri ke. ztrátě třetiny pozemkův.
Pamatujmež: multare pokutovati: vincnlis, rerbäribus, exsilio, bonis.
pecunia, morte; condemnare aliquem- ad bestias, ad (in) metalla odsouditi koho
k zápasu se šelmami, ku práci v búnich; voti damnari "*)žádosti své dojíti.
6. ,,Viniti někoho nedbalosti“ t. stěžovati si do něho pro nedbalost č. vy
tykati mu nedbalost (mimo soud) obyč. :: accusare, incusare neglegentiam ali

«uius; atak: accusare inertiam adulescentium, scelus Pompeii, alicuius luæüriem,
avaritiam, perfidiam, nätürae im'irmitatem a t. d.
Avšak i accuso aliquem de aneb in aliqua re: acc. aliquem de epistularum

neglegattia, in eo te accuso.in ea re Sulla accusath

Ablativ.
S. 268. Tyto jsou druhy ablalivu:
1.
3.
3.
4.

Abi. causa:-:Ufäme pěrm h_vnu hladem.
Ab]. insti-nnumti' öcüli's cerno vidím očima.
zlbl. uuuli:,_lmc modo tímto spůsobem.

Abi limitatimu's: claudus altero pädw chromý na jednu nohu.
ö. Abl. comparatimu's?.mäior fratre větší bratra.
(i. Abl. "uma—uranet dili'm'e'iitiac:inculto maior mnohem větší.
7. Ab,. sqiaruh'onís : Llůcomöveo llýliám Z místa.
3. AM. copia-: et incipi/w: vtzbmulo ňjňbus oplýváni bohatstvím.

egeo pecunia potřebuji peněz.
9. Abl. temporis: ava-tah v létě, uocte V noci.
10. Abi. loci : lom "pluit-tilica na příhodněni místě.
11. AM. prati-i: magno čnw kupuji draze.
12. Abi. qualitatis: homo mugan industria Člověk VPle
lovnosti.

usi

') Y. předl. inter 5. 288, 16. ") vl. odsonzcnu nebo zavúzúnu býti k vyplnění
slibu bohům učiněněbo v naději prospět-bu nějakého.
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causae klade se bez předložky k na

značení působící příčiny věcně, a to předně:
na otazku čím? při slovesech passivných, jakož inepi-echodných
a adjektivech, která významem svým rovnají se slovesům passivným,

jako: interire: inter/ici, cresccrezaugerí, fessus : fatigatus. V češ.
bud' instrum. nebo genit. s předl. od. Sóla mundus illustratur. Ewer
cittts fáma interiit. Concordia 'res parvae crescunt, discordia 'nm'tïnwl'
(lïläbnntur. tlfttlti böni invidiae incendio conflagrrtrtmt (: absumpti
sunt). JIï/t'tcs fessi ínědůi.
Sem připočísti dlužno též ablativ (obyč. virtüte) při defektivném adjektivě
macte '). Macte virtute esto! Slava (chvála,blaze) tvé statečnosti! ') Iübeo te macte
virtute esse! Přeji ti štěstí ke tvé zmužilostil

Příčina osobncí čili původce klade se na otázku kým? od koho?

předl. a č. alu)

A Deo omnia facta sunt. Exercitus ab hostibus

interiit. Est hominis t'nge'nm'velle bene audire ') (t-parentibns, a pro
pinquis, a bonis etiam viris.
Rovněž klade se předložka a č. ab při zvířatech a osobně my
Šlellých příčinách: corpus a leonibus länt'atnm, occasio «fortuna dám,

n\natůra

tlücimnr ll přirozenosti, než aliquid natura jit přirozeně.

Poznani. I.Při pa cipiích: nätus zrozen, ortus pocházející, pošlý, gen-itus
zplozen klade se k označení rodičův a stavu, z něhož kdo původ vzal. obyčejně
ablativ bez předložky (abl. m'z'ginís). Maid natus, eödem patre natus, nöln'li ge
nere natus, summo lóco natus. Avšaki de, ea:, zvláště při jméně matčině. Na
označení však původu vzdálenějšího klade se a č. ab: Cäto (.'tïcensis ortus a
Censórío. Belgae a Germanis orti.
2. Látka, z níž se něco dělá nebo z níž něco se skládá, pronáší se obyč..
ablativem s předložkou ea: Spojeným při slovesech fúcio, fio, consto: stätüa e.:;
aere facta, ") homo ea: animo constat et corpore; při consto zhusta též pouhým
ablativem: homo animo constat et corpore “).

5. 270. Ablatietw causae klade se kromě toho při slovesech
a jménech přídavných nějaký pocit označujících a udává důvod tako—
vého pocitu. Sem náleží na př.:
') mactus vl. partic. perf. pass. zastaralého slovesa magen;-augere,

jen

ve vok. macte (š. 64, 1) ve spojenisimperat. aneb inf. slovesa esse, když někoho
chválíme nebo mu štěstí přejeme. ") vl. hud velehen svou statečností. 1') U luis.
a u Tacita též pouhý abl.: Deseror coniuge. Ovid. Desertnx snis. Tac. *) dobrou
pověst (dobré. juliano) miti u rmličův a t. d.; pod. male audi-re, "unus commode
audire ab aliquo zlou, méně dobrou pověst míti u někoho. Srov. str. 152, pod
čarou . . . ") též jen: pöc-ülum e.v anro číše ze zlata, vinárium ex una gemma
pergrandi nádoba na víno zjediného převelkého drahokamu; vedle toho: signum
aeneum, nutrntweunt, eburneum etc. “)constare n. consiste e in aliqua re záležeti
v něčem: Vím omnis Germanorum if. včná'tícnibus consistit. Téhož význ. jest
cont-iniri: [Ioue.-itushis qnuttuor virtutibus continetur.
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delector, laetor, gaudeo,
laböro, döleo, mam-eo,
mcmstus et contmtus,
[wg/čr atque laetus.
delector libris mám zálibu ve knihách. \ maereo inter-ïtu- amíci mei mám žnlost
laetor recta conscientia veselim se z do
ze záhuby přítele svého (srov. 5. 217).
brého svědomí.
maestus cläde porážkou zkormoucen, za
rmoucen.
gaudeo victoria těším se z vítězství ').
laboro gravi morbo trpím těžkou ne contentus est sorte sua jest spokojen
mocí, těžce stůni.
svým osudem, přestává na.svém osudu.
doleo delicto rmoutím se ze svého pře aeger vulnere nemocen od rány.
laetus victoria rozvesclen vítězstvím.
činu (srov. 217).

Nihil tam absurdum est quam delectari multis inanibus rebus.
Hoc proprium c-st animi běne constituti ct laetari bňnis rebus et dolu-u
contrariis. TIu-mistocles al.-ger crat vulneribus.
Poznani. Kékterá z téchtonpodobny'ch sloves spojujise téžspředložkami.
1. gaudeo, laetor, doleo de aliqua re stran nějaké věci (oculus, pes mihi
dolet). Spůsobuje-li se pocit osobou, dlužno klásti předložky de neb ea:: doleo de
Hortensio; doluisti ea: me.
2. laboro eæ vždy 0 části těla, odkud pocit pochází: laboro ea: cäpite stůni
nu hlavu, l. ex pedibus, l. e.x:intestinis, !. ea: rEn-ihus nnim bolesti v nobou, ve
vnitřnostecb, v ledvinách. Rovněž: laboro ea: aere alieno vézím v dluzích, 1. a re

frumentaria jsem v nesnází týkajíc se špíže, [. ex invidia trpím nenávistí.
3. acquiesco (vl. odpočivám) pojí se ve přenes. smysle „mám v něčem
útěchu (zálibu), kojim se, těším se něčim“ skoro vždy s ablat. závislým nu předl.
in: acq. in al-iquä re. In tuis óc-ňlis. in tuo ore vultuque acquiesco. Sines in
adulescentiam: cärïtäte acquiescnnt. Zřídka kdy pouhý abl.: acq. morte alicüius.
4. stare aliqua re státi na čem, v něčem, k čemu; přestúvnti na čem:
lus non stat e.x-oIEtisvetustate ea,-emptis. Právo nepřestává (nezúkládai se) na.
dávno zvetšelých příkladech z letopisův. Tak stare suo iudicio, suis iüdtciis pře—
stúvati na svém soudu t. činiti podle své hlavy, stare lámá rerum přest. na pn
věsti &.t. d. — Též pass.: 'criptor non exstat, quo sätis certo auctore stetur.
Noni Spisovatele, na. němž by přestali se mohlo jakožto na dosti Spolehlivé-m
jistiteli. Tak legibus non utatur k vyminkiun se nestojí t. výminky se neplní. co
stubitur consilio na tom bude státi se úmyslu a. t. d.

%. 271. Ablativus cansme klzulo se za třetí k označení příčiny
pro kterou někdo něco činí (abl. causae mova-uiis pohnutky). Utilita
tibus amicitiam cöiinuw zu příčinou výlnnl, pro výhody. Tlmnistoclis
consilio trile
Pira-«:i portu-s constitütus est rudou 'l'llmnistokleovou.
Für-io aliquid dolore z bolesti.
') těším se, radují se, rád jsem čemu. Burt. Skl. str. 5:2. 2, c).
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Facio aliquid: mollitiä animi z choulostivosti, laboris fiigit ze. autem se
práce, metu supplicii ze strachu (strachem) trestu, děsidě'rio tui z touhy po tobě;
irä, studio, odio, cupiditate, acäritiä, spe, misericordia, benevolentia, amore,
mcdio; exsulta gaudio skáči radostí; ne iöco quidem mentior ani žertem ueliti.
Sem náležejí těžuhlutivy: adventu příchodem '), iussu rozkazem, k rozkazu,
iniussu bez rozkazu, rogatu k žádosti, na žádost, admonitu ponuknutim, impulsu
pohídkou a j.
Poznani. 1. lí uhlutivu pohnutky přičiňuje se. často vhodné part. perf. pass.:
spe ductus, adductus, permotus vl. nadějí veden, přiveden, pohnut t. naděje se;
amore captus láskou jat I:. z lásky: rovněž: timore perterritus strachem zděšen;
ira incensus, inflammatus hněvem rozpálen, rozniccn, rozlícen; cupiditate ductus.
inductus žádostí veden, puzen, podjut; desperatione fractus zoufalstvím zdrcen
a p. Orgetorix regni cupiditate ind-uetus coniurationem nobilitatis fecit.
2. Příčinu překážející, aby se něco nestúvalo, vynáší se alvlatívem s předl.
prac: prae dolore löqui non possum. V. g. 289, 4, 3.

272. Ablativus causae klade se konečně k označení důvodu,
kterým, po kterém anebo ze kterého se neco poznává (důvod po
znutku). Amicitia amore cernitur (cognoscitur), brucimh' cpistulae scio
krátkosti, z krátkosti dopisu vím, litteris tuis infr/laci z listu tvého
jsem seznal. Quam, carus civitati fuerit Scipio, maerore funeris iüdi
mtnm est bylo lze 3) souditi ze zármutku při jeho pohřbu.
Poznani. Důvod poznatku označen býva zhusta předložkumi c.:: a de: ad
wntum Caesaris ea:colore vestitus cognosco; de gestu intellego, quid respondeas.

2'3. II. Ablativus instrumenti, jímžtose označujenástroj
(prostředek), kterým se co činí, na otázku čím! V češtině instrumental.
Cernimus oculis vidime očima. Cai-uibus tauri, apri dentibus, morsu
Imïm-s Sl! tutantur.
l'aniatujme ahl. instr. zvláště v těchto rčeních:
curru vehor vezu se (jedu) na voze;
(též in litteras) zuhirúm, zahrabávúm
nävi (navibus) vehor plavim se na
se do nauk (g. 257, 2).
lodi; pcdibus, nave (navibus), dawe inclüdo alqm carcere (těž in carcere a
proficiscor cestuji pěšky, na lodi.
in carcerem) zavírám někoho do žaláře.
capite (též in capite) fero nesu na hlavě. recipio alqm civitate (těž in civitatem)
teneo me castris držim se v táboře (nepřijímám někoho do obce; r. alqm
číně výpadu); teneo aliquid memöriä | caelo (in caelum). a'.«(um tecto, portu,
držím (chovám) něco v paměti.
' finibus atd.
occulto me silvä (těž in silva) skrývám cäno tübä troubím na (v) troubu; c.
se v lese (do lesu); abdo mc litteris
tib-iis pískúm nu Hétnu; c. fidibus,
cithara hraji na housle '), na citm-u.

.) I)ecimae legionis adventu magna rerum conuuütätio facta est t. příchodem
(ahl. (musae) luté log. veliká. změna nastala; avšak: Lucilii adventu Mithridatis
captae onmibus rebus ornatae. fuerunt t. za příchodu l.. (ahi. temp. 5. 285, 1).
') v. 5. 342, P. 2. ') fides, -ium strunný nástroj: housle, citata, loutna.
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Je-li prostředníkem nejaká osoba na otázku kým? skrze koho?
užívá se přelložky per skrze aneb ispůsobu opsaného ablativy opera
neb on.l'ílío přičiněním, úsilím, pomocí: Pur nuntium certior factus
sum. Patris apo-a (mm opera) factum est. Fratris aumilio (tuo au
xilio) periculo sum liberatus.
Pozuum. Jsou-li osoby jen pouhým nástrojem v rukou něčích, užívá. se
nhlativn: Löcum ubsïdco armatis hominibus (capiis, legione).
Rovněž: comitatus ') puero, stípo sicá—riis.saepio armatie etc.

274. Zvláštního povšimnutí hodno je sloveso ajïcvre přičiniti
komu co, ()pnti'iti koho čím, u přídavné praeditus opatřen, kterážto
spojena jsouce s oblatio,-em instrumenti v češtině zhusta vyjadřují se

obratem jiným:
officio aliquem

afficior
admirätione jsem u vytržení
laude docházím uznání

honore ") vzdávám čest komu
beneficio prokuzuji dohrodění

laetitia působím radost
dolore rmoutím koho

contumelia (loznávám pohaněm'
morbo upadám v nemoc.

iniüria křivdím komu
poena trestním koho
cläde porážím
praemio odměůuji.

praeditus
rirtute člověk šlechetný, ctuostný
crudelitate ukrutný, ukrutník
. perfidia věrolomný atd.

__...—

JIagnitüclo periculi summo timore hominem q(ficit. Caesar Magna
difficultate «vici:-batur, qua rätione ad excercitum pervenire Posset.
Verch singulari cupiditate, audacia, scälure praeditus erat.
g. 275. S ablatiuum, spojují se slovem kaytočimuí
potior et. ütor,
yim-ior et nitor,

fruor. fungar, vescor
i se svými složenými.
pot-ior urbe znwn'mji se městu.
fruor páce užívám pokoje.
ütor bene/icio užívám (lol-radent; utor fungar münere servi zastávám službu
böna valätüdine těším se dobrému
otroka, sloužím zu otroku.
zdraví.
' (lefunyor bello dokonávzim válku, d. vita
abutar patientia tua nudužívhm tvé
umírání.
trpělivosti. perfungar periculo přetrpuji nebezpe
glorior victoria honosím so. vítězstvím.
čenství.
nitor tuo consilio Spoléhúm na. tvou vescor curnn živím se masem.
radu.
') g. MH, Pozn. l.

') vl. opatřují koho poctou.
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Augustus Almrandria brčví potitus ('st. Divitiis "culti měle «humor.
Sälus hominum non veritate solum, sed etiam fáma nititur. Nümidac
plcrumque lacte et ferina carne vescebantur. h'äpiuns finitur prat-scu
til/us. Lacedacmönii trcs lcgutus functos summis honoribus Atlu-nas
miserunt.
Poznani. 1. Potior poji se někdy s genitivem: potior Galliae, p. impěríi.
Výhradně: rerum potior svrclwvané moci nuhývám, docházím.
2. Utor znam. často míti, zvláště je-li ablativ opatřen přívlastkem: putre
utor diligente nuim pečlivého otce; adverso vento utor mám protivný vítr; te utor
doctore mám tě učitelem; (utor aliquo familiäritcr- multum obcuji s někým (lín
věrně, mnoho).
3. Glörior victoria též dc victoria honosim se vítězstvím; avšak glorior
in virtute hledám chvály své ve ctnosti.
4. Nitor, imu'tor in aliqua rc zuklúdaímse na. něčem: in concordia sálus
nititur,- m'tor ad gloriam dychtim po slávě.

276. Ablativu žádají přídavná
fri-tus, dignus, iiaiii/nus
a těmto podobné sloveso dig/uui.
ffetus numero cópiárum spolélmje nu.
počet branného lidu.
digmcs laude chvály hoden.

!.

\
\

indignus luce uehoclen světla.
dignor ') honore jsem uznáván cti hod
ným.

Adherbal fretus nudtitmlilw militum parcebat armis conte-micro.
Virtus imitatione, non invidia digna (est. llomim's aliquæ dignitate
antccčdentcs cultu quodam et honore digna.-utar:!)

277. Ablativus modi.

K označení spůsubu.,jakým. se co

děje, klaulo'se
A. nblativ I).-*zpředložky:
]. při slovech, ktorá sama významu—msvým pojem spůsolm vy
jaulřujl ( módu.—:,
rätio, měs, ritus): hoc modo, hac ratione tim spüsobem,
tim činem, ("ilioquodam, modo zcela jiným spůsohmn, antiquo mim: po

starém zvyku, bvstím'mn nwrc, lwcüdum ritu ohyčejem zvii'at.
2.. při jiných suhstamtiveoh opatřených atttrilmtivným adjekti
Vom: smnnut (wluitutn S největší slušnosti, snmma crlt'ritutc, Epami
)wndus a iüdicio cupitis „umím“ discessit yim-ia; m'la'tšt pri ted],
ktorá smýšlení, v_ljmínku, úmysl mmnmnaji: lägiom's prq/'vctm- sunt
') dig/no (au-t.)jesti zastaralé; (ligner vo smyslu aktivném „někol-o za hodno
nzuúvnti“ neužívá. se ve přesné prose. ") Lidé llt-jak výše posten-ni šotrnosti jakési
a cti hodnými jsou uznáváni.
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zřím—n'
finium ot erecto; mequ anima klidnou myslí, m)th animo od
srdce rád, hac menfe, hoc consilio za tim úmyslem; hac läge;, ea crm
dicione s tou výminkou: solvo offínío, sah-a. fide hez porušení povin
nosti, s dobrým svědomím. optima fit/(' s největší svědomitostí.
Simili modo, pori mado, avšak hostilem in modum, servilem in modum.
mirum in modum.

li. Předložkn mm se klade:

I. Není-li suhstmitivum opatřeno nižádným attrilmtivnýln adjek
tivem: cum (lij/n;qu důstojně. mm, Imult- pochvalné, rum _qlórin
Slamu, cum ignömïm'a- potupně. cum. miru ac cli/laetitia pečlivě. a
správně, rum jídv věrně, cum voluit!-to S potěšením, cum ira, cum
claim-o room-«lor. Britto víz-mwvt honesto, id est cmn. virtute vivere.

2. Často též při suhstmitivech opatřených attrihutivným adjek
tivem: magna hor (UCI)mm dolu,-r, multis cum. lacrimis te obsecro.

anbgf-no užívati v této přípmlnosti předložky cum, uni-li se na
znm'fiti stav. který z děje nějakého pochodí: magna cum offensio",
víc-inn: rědm s velikým pohoršením. t. z mého návratu plyne oh'fzmůln
veliké pohoršení: mm magna välämïmh» civitatis vänio k velikému
neštěstí.

("'"-m sum-nm Wilmblívm' saluto et cum, tua postav ac pernïm'o

]n'Q/icisom-r. (hii/ïna. ml impium. bellum. m' nrfm'imn.
3. Udává-li se. osoba, která někoho doprovází, uneho věc, kterou
nekdo při sobi- má: cum onmibus mnicís mois m' urbe profectus sum.
rum maj/nn. prcňnín L'om'o.Adherbal cum. paucis oqm'h'b'cwCirtam pro
fňgít. Iugurtha cum run-o of (uy/mm fum/fo lagatos Römam mittit.
Poznani.

l. l'ři pochodu vojsku kladou se zástupy náčelníka provázející.

opatřeny-li jsou WWE—lež

bez předložky: Dictätor cum ingenti emere-i!"

anPb ingenti ewa-citu profectus est; avšak výhradně: cum excercitu.

Podstatné comitätus klade EPv tom případě bez cum: reni! magno comitatu,
muliebri comitatu přišel u velikém průvodu, v ženském průvodu.
2. Části tělu kladou so na otázku jak? jen bez cum: nüdo capite inuido
s ohnuženou hlavou.
:i. Oděv kludo se hud s cum anoho hoz předložky: cum pallio pan-pareo
sedm, pulchra-rima restem sedeo. Sabinae »mliěres crinibus passis scissäquc vestr
sp inter těla volantia intulerunt.

4. Místo nhl. modi kludo se často ipřodložka por s nkk.: per vim. násilné,
pcr dólum lstivě, per lo'uhcmet iócum z pouhé krutochvíle, beze všeho všudy, per

iniüriam hezprávnč, per insidias úkladně, per occasionem příležitě, pcr littoras
aliquem certiorem feci písemně.
a. Jen v něktnrých výrazech a. obruta-h užívá. se pouhého ahlntivu modi
též při substantith
nižaidnýmadjektivmn attrihutivným neoputřonýoh :

lll. XXXVI. O pádech: Ablativ.
iüre právem
iniuria bezprávím
měňto dle zásluhy, vším právem
online řádně, po sobě
ratione rozumně
ifulício rozvážně
cäsu náhodou
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spěcie, simulatione pod záminkou
vohmtate dobrovolně (ex rol. dle vůle)
sponte dobrovolně, sám od sebe (mea,
' tua, sua sponte)
páce nebo bóna vmia alicuius aliquid
dico s odpuštěnim, sdovolenim (pod.
bona cum venia verba mea audite

m' násilím
s dobrotivým dovolením č. laskavě)
villa (creatus) chybou &.vadně. (zvolen) nullo negotio rem conficio beze vší ob
clämore (cum clam.) křikem
tíže atd.
silentio praetereo aliquid míč-ením
(mlčky) pomíjím

Num tibi hoc recte atque ordine factum vidctur? Dant ordine omnes
fidem '). Quod dómi te inclüsisti, ratione fěcisli. Quis ea casujiěrz' dicat? Duobus
modis,aut m'aut fraude, jit iniüria. Censoresvitio creati gěrercmagistratum nonpo
tuerunt. JlIors eorum, quorum vita laudabitur, silentiopraeteriri non «läbäbz't.
Brüti
iudicium, pace tua hoc da'æerim'), longe antepöno tuo. Hostes nullo ordine fůgerunt.

%. 278. IV. Ablativus

limitationis,

Pouhým ablutivem vyja—

dřuje. se při jménech & slovesooh vec, stran které mluvící nějaký
výrok činí, anebo kterou obyčeiná platnost výroku se omezuje (abl.
omezovací). V češtině buďto pouhý instrumental nebo nějaký paid
s předložkou.
numěro děcem vzhledem k počtu, po- | natione Mědus rodem Mellon.
čtení lu.
gěnere princeps pokolem'm první.

dandus altero pěde chromý nu jednu Hamilcar cognomine Parcae příjmim.
nohu.
' supero aliquem fide. constantia etc.
corpore sěnex, änimo iůvěnis tělem (co
překonávání někoho strun věrnosti atd.
do těla) stařec, duchem mladík.
grandis *) nňtnletitý.máíornatn starši,
homo non re sed nomine člověk ne j maximus nam nejstarší, minor natu,
skutkem nýbrž jmenem.
] minimus natu.

Numinem Thrasybülo pravi/"ero júl/r, constantia,

mayníhulíne

omi—mí,in patriam amor:). [sta sean-ima- späcin blanc/.n "st.
j'm't maior natu quam Plautus ot. Nmævüm.

Ennius

Celou větu omezují ablutivy, iuko: sr—ntmtiu, opinion", c'üdïcio,
tr'stl'mönio podle mínění, úsudku, svědectví a pod. Isöm-ätis gloriam
něma mno quidem imlicío (num. quidem sentmtía. ) est por-'tot! consocütus.

Socrá'tes onmium Erïulïtm-mn testimonio totiusqu íwlício Graeciae cum
prüdmtiä tum věra Elňqwhntíaonmium.fuit facile prium-ps.
') dávají slib všickni po sobě. 2) odpust, že se tak vyjadřuji; vl. necht
to pravím s tvým odpuštěuím. “) nikoli: magnus natu, uvšuk dobře: magna natu.
Natu se vypouští při maior & minor, přirovnávají-li se dvě osoby ne dle toho,
kolik jim bylo let, nýbrž dle toho, kdo znich byl dříve živ: Scipio maior, minor.
Pro/. Jon. Kořínek: Lat. mluvnice. 5. Vyd.
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Poznani. Sem náleži rčení: Quid hoc homine faciam? Co sobě s tím člo
věkem počnu? Quid me fiet (futurum est)? 00 se bude se mnou diti? Co ze mne
bude? ()byčejnějšíje dativ: Quid huic homini faciam? Quid mihi fiet (futurum
est)? Též klade se de: Quid de hoc faciam? Co s tim počnu? Quid de me jiot ?

2'!). V. Ablativus comparationis t. urovuavaci,jímž vy
náší se pi'irovnzmý předmět při komparativech adjektiv i adverbií ').
Rovná se částici quam s nominativem neb akkusativem, tak jako v če
štině místo částice než v podobné případnosti genitiv (též předl. od.

nad, mimo) se klade. .llaior es fratre větši jsi bratra (nad bratra) :
quam frater; uiälius scribisfratre lépe píšeš bratra : quamfrater.
„Nihil mf amabilius virtute. Vilius argentum est aura, virtutiwa aurum.
' 'id/u.s-Hostilius frröcior Etiam 2) lťólmdu fuit.
Poznani. 1. Místo quam s akkusntivem klade se ab]. comp. pravidelně jen
ve vazbě ukkusutivu s infinitivem a při slovesecb s významem za to pokládati. Puto

te essemaioremfratre:
:.quam

quamfratrem. Sapientia omnia inferiora virtute ') ducit

virtutem. Jinak skoro jen ve větách záporných: Neminem me miseriorem

terra tulit.

2. Při jiném pádě nepřímém než při akk. neužívat se ubl. comp. Tudyž jen:

hominis doctioris quam Claudius fuit.
\

Uasto i dvojsmysl je příčinou, že se ablativu comp. užití nemůže.

Tudyž

jen: Hibernia dimidio *) minor quam Britannia.
3. Jediné ublutivu comp. může dáti se místo při náměstee vztažné v zá.
pornýcli větách relativných. V te'případnosti užíváme předl. nad. Phidiae simulacra.
quibus nihil vidimus praestantius nad něž jsme nic neSputřili dokonalejšího;
Ca'to, quo nemo fuit doctior; amicitia, qua nihil mčlius habemus.
4. Po komparativech plus. trimus, amplius, longius vypouští se obyčejně
quam před substantivem opatřeným číslovkou určitou anebo před číslovkou sub
stantivně kladenou. při čemž nemění se nic paid přirovnaného předmětu. Onyno
komparativy samy zůstávají beze změny po spůsobu adverbii. Ceciderunt plus
(minus) decem milia hostium,- spätium, quod non est amplius pedum sescentorum;
plus viginti milnerihus acceptis cecidit.
Jeu mohl-li by přirovnaný předmět vyjádřítí se nominativem neb ukkuse—
tivem, může místo tohoto nominativu neb ukkusutivu klásti se abl. comp.: ceci
derunt plus decem milibus hostium. Protož:

Milites amplius quam höras quattuor fortissime pugnaverunt.
„
„
horas quattuor
„
n
„
„
horis quattuor
„
»
Quinctius tčcum plus ammon *) vixit. llöram ciniplius děmóliendo signo
permulti hominesmoliebantur “). Per triginta dies rzi-rounquam nix:uiinus quattuor
l) Též při malle a. při alius nejvíce ve mluvě básnické. Hor.: Nullos his
(: quam hos) mallem lïulos spectasse. (Vereor, ne) putes alium sapiente bonoque
beatum. ') 306, l. “) vše za špatnějši mimo ctnost pokládá. ") v. S'. 280.
") přes rok. “) strhávánun sochy pí'emnoho lidí se hmoždilo.
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pedes alta iacuit. Thrasybülus non plus habuit sicum triginta de suis. Capti
sunt hostium quattuor milia. et septingenti cum iquis plus quingentis. Roscius
nunquam plus triduo Romae fuit. Catilina Initio non amplius duobus milibus
militum habuit.
5. Pamatujme zvláště rčení, jako: Venit opinione, spe, exspectatione ce
lerius přišel rychleji než se myslilo, než se kdo nadál, než kdo očekával č. rychleji
nad pomyšlení, nad očekávání; serius spe později než se kdo nadúl; exspectatione
maior, tranquillior nad očekávání větší, pokojnější.
Tak i: plus aequo, iusto vice než slušno, spravedlivo č. až příliš; solito
mägis vice než obyčejně, nadobyčejně; dicto citius rychleji než se říci mohlo;
longius necessario déle než třeba. Cicero užívá raději věty s quam: magis quam
sölet; plus quam aequum (quam par) est.

g. 280. VI. Ablativus mensurae nebodilferentiae t. ablatiu
mii-y nebo rozdílu. Ten klade se na označení míry, oč která věc
kterou předčí: dimidio mm'or O polovici větší.
Zvláště: multo mnohem neb 0 mnoho, paulo něčim neb o něco,
poněkud, nihilo ničím, o nic, quanto — tanto oč — o tolik, o to;
čím —- tím, podobně quo — eo (hoc) čím — tím, aliquanto značne,
o hodně, altero tanto ještě o jednou tolik.

Ablcmn'suřďem "

1. při komparativeeh: biennio maior, triennio minor, mensis úno
(lie longior.

Verres Segestänis ') quidquid e-rat čněla—Ls
impömbat,

ali

quanto amplius quam ferre possent. Homines quo (quanto) plüra
häbent, eo (tanto) capiant anzpliora. (O jiném vyjadřování českého
čím —- tim viz 306, Pozn. 3).
2. při slovesecll zavírajících v sobě pojem komparativný: mnlto
malo, multo praestat, multo (paulo) antecädo. Meo iüdicio multo stare
malo, quam omnium reliquorum
Diögöqwsdisputare solebat, quanto
r?:gemPersarum sit?!fortünäque superaret.
Poznam. 1. Při slovesech pře Ičiti znamenajícíeh české daleko z pra
vidla slove longe a jeu výjimkou multe: longe ante.-cedo.Casto i: multum, tantum,

quantum, aliquantum antecedo.
2. Při superlativech české daleko též z pravidla vyjadřuje se příslovcem
longe, časem i multo: Alcibiades fuit longe (multo) formösissimus (v. 5. 306, 2).

š. 28l. Ablativus mensurae klade se

při komparativných

pi'íslovclch ante a post na otázku: o jaký čas dříve nebo později?
Tudyž „o tři léta dříve nebo později“ vyjádří se:

tribus annis ante (post) anebo tertio anno ante (post).
tribus ante (post) annis anebo tertio ante (post) anno.
') Sigesta mě. na sev. břehu sicilském; obyv. chcstam' -orum Segesťnné.
') Chci mnohem raději podle Své hlavy činiti, než podle hlavy všech ostatních_
v. s. 270, l'. 4.

M*
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„O tři léta později než otec umřel“ vyjádří se:

_ tribus annis post
tertio anno post

(tribus post annis )
(tertio post anno )

! quam pater

post
tres annos
(tres postpost
annos
post tertium
annum (tertium
armum))

! decesserat '),

Podobně: pridie, postridie quam pater decesserat o den dříve, o den po
zději než otec umřel.

Themistöcllzsfecit idem, quod viginti (amis ante apud nos fecerat
(.briolanus. Biduo post Ariövistus ad Caesarem lěgatos mittit. Aristides
secto fčre (umo, postquam c.x-Pulsuscrat, in patriam restitütus est. Dům
post diem tertium., quam Siciliam attigerat, b'yracüsas introiit. Umlč
címo die, postquam a tc discesserant, hoc littw'm'um ad tc- «mai-avia).
Jsou-li ante a post předložky, kladou se za určením časovým

před akkusativem na nich závislým: Home:-ns annis multis fuit ante
Rönmlum. Caesar paulo post mediam noctem naves solvit.
Poznani. l. Někdy příslovce post při ablativě, zvláště je-li opatřen číslov
kou řadovou, před quam se vypouští: tertio anno, quam páter děcesserat.
2. Místo quam klade se někdy cum anebo náměstka vztažná v abl.:
tribus armis, quam, cum, quibus [
tertio anno, quam, cum, quo
Í pat" decesserat"
3. „Minule tomu dnes anebo ted' tři leta, co otec umřel“ (t. j. před třemi
lety, počítá-li se ode dneška) Vyjúdří se:
abhinc tres annos
] pater de—zřídka:
abhinc tribus annis | pater
his tribus ani-iis
| cessit. ještě řidčeji: ante hos tres annos l decessit =').

ästhänes

abhinc amws pröpe trecentosfuit. Hoc factum est ferme

abhinc biennium. Roscius litem decidit abhinc nomis quattuor.

g. 282. VII. Ablativus separationis.

Při slovesech označu

jících nčjaké odlučování klade se na otázku, odkud se. něco odlučujc,
ablativ odluky bud bez předložky aneb i s předložkami a, de, eæ, při
osobách vždy a. V češtině klade se genitiv budto bez předložky nebo
s předl. od, ze.
.) Stran času v. 5. 349, P. 1. 2) naškrtal jsem. ') srov. též: A Scipionis
morte tertius hic et tricěsimus armus est. Cic.
K 5. 282. Básníci a pozdější prosaisté od Livia počínajíc Pouhým abl.
odluky vynášejí určení místa jakékoli na otázku odkud? Verg.: dcprömere těla

pharetris (: ex pharetris) vyndavati,effundere mänlbus habEnaspouštěti, columba
exterrita tecto v_vstrašena ze svého bydla; — Hor.: carcěr-ibus mittere curras
z ohrady pouštěti; -— Ovid.: cänis jlm't unda capillis, dens-ifunduntur vertice
n'oz. caeli) nimbi hustí dešťové lüi se z výše, pectore sollicito repetens suspiria
z hloubí prsou zkormoucenýcb vyvozlúe povzdecliy; -— Tac.: těla testüdine lä
'
(mms..nth 1-

.-
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A. Slovesa taková jsou, jež znamenají:
') vzda'liti a se vzclalovati z zu'g'jakěhomista;
2) zdrä'cti a se zdržovatí vuíčnlw;
3) osvobodítí Echo.
') pello aliquem regn-o(ea:regno) svrhnji !
nepřítelivútěku.vlonpežení;aliquem
s trůnu; patria, cii-itate vypovídámcalamitate vystříhám; p. hostem a
ďčpcllo hostes loco. e loco. ab urbe, de
pugna, aliquem ab iniüria.
moenibus: cl. aliquem de spe, (le cö- eæclüdo aliquem moenibus neponštím
natu, de suscepta causa, de sententia '
někoho do města; exel. aliquem a re
nntím někoho, aby se vzdal naděje atd.
frmnmtáfia Odtiskuji (odrážím) ně
móvcoaliquem loco vytiskujiněkohozpo- |
kOhO0(l Špíže, a reditu zamezují ně
stavení, tribu, semita vyvrhnji, vylnkomu návrat.
čuji z trůje, ze senatu,
1 abstineo ini-üriä zdržují SP křivdy.
..lčturbo hostem. de moenibus srážím; d. \ děSÍStOcönätu, ab incepto upouštím od
aliquem de spe, clesänitate ac mente
pOdniklmtí

zbavují.
supersědeo labore nechávám práce.
deicio honore, principatu vytiskuji | ") libero aliquem "läu
z úřadu. z prvního mista, (le gradu
"730 "lulum" anf", Cüfis ïba-"'.!!
z pevného postavení.
solvo civitatem religione Sproštnji obec
cčdo, eæcedourbe (ex urbe), vítá (dc vita).

"álmže'lSké

abeomagistratu. abrlïcomemagistratu.

"hqu

(lictätüra (též abdico magisträtam,
dictaturam) vzdávám se (děkuji se
z) úřadu aul", v,

219, (;, b),

1300113435055; Salvo

lembus

C-FPäd'wme omni "'de-ma (a" 0- "L)
vyplétám, vymotúvúm SP
. (soli—itus,liber omni cura, ab omni mo

eæeo
aerealiquem
alieno zbavují
10850)
') arceo
tecto (a set.) dluhů.
odvmcuji I (Pföcul
Patří“ č- P- apud";
koho od příbytku, nedúvám mu tam.
Cid (MMO: Sine dubio)

rOV-Pm'

prohibeo hostemfüga, rapinis překážím

Viri böni lapidibus fóru (e foro) pcdsi sunt. Vercingötöriw(ab)
oppugnatione destitit atqae obviam (laesa:-i proficiscitur. Timötlu-us
Cyzicum obsidione lilmwvíf. Lacedaemönii de diuturna contentione de—
stiterunt. Ego somno solatus siun.
Poznani. 'l'éměř vždy s předl. a Spojuje se v klass. prose sloveso absum
jsem vzdálen: absum a culpa, a vitiis, a cupiditate pec-tiniae etc. \'yjímají se
některá. určení místní, kterážto při absum vytýkají se též ablativem bez předložky:
absum (lömo, föro, urbe, patria vedle absum a domo, a foro, ab urbe (ea:urbe),

a patria.
jest n 'lac. nhl. při mlj. recens m. klass. r. ab ii.-rum.; recentia caede vestigia
stopS-lod vraždění ještě čerstvé, recens victbriä miles účinky vítězství živě na.sobě
citů. milites stipendiis recentes kteří právě žokl obdrželi. Afer recens praetüra
-\. jsu.nedávno praetorem, Germanicus recens dolore et ira G. jsn ještě ruzechvčn
Imlostí a hněvem a. t. d.
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B. Slovesa znamenající:
') oddilz'ti, 2) odciziti,
3) rozeznati, ') se lis-"iti

obyčejně s předložkou a se spojují*).
') sčgrěgo, seiungo publicam causam a

privata.
sicerno me a mätis.
siparo meum consilium a reliquorum
consilio.
') alieno, abaliöno a te voluntatem meam
odvracuji od tebe svou náklonnost;
(aliěnua ab aliquo odcizen, nepřízniv
někomu; alienus a litteris; alienum
est a dignitate, též dignitati nesrov—
nává. se s důstojnosti, jest proti d.).

") distinguo, discerno věra a falsis.

') poätae dijärunt ab örätoribus.
malitia plurimum distat a prudentia.
hoc multum discröpat ab humanitate.
discordo, discrepo, dissentio, dissideo
ab aliquo (cum aliquo) nesrovmivsm
se (sváiíím, nesnadnim se) a kým.

möres tui a meis non abhorrent nerůzuí
se; rovněž: těměritas non procul ab

horret ab insänia.

Alpes Itäliam a Gallia seiungunt. Lacedaemönii timore ab Alci
biäde alienati sunt. Voluntatem a facto distinguimus. ('äto Censorius
a Scipione Africano peipätua dissemit vita.

g. 283. VIII. Ablativus copiae et. inopiae klade se při slo
vesech, jež znamenají:
1. oplývati něčím: abundo, redundo '), afluit, circumjluo.
2. nedostatek míti něčeho n. v něčem: cäreo, ögeo, indigeo, väco.
3. naplniti něčím: compleo, impleo, e.vpleo, refercio, cümülo,
önöro, sätio.

4. zbaviti čeho: orba, priva, spölio, nüdo, fraudo.
Abl. copiae toliko za. zvláštní druh ablativu instrumentalnóho (5. 273),
abl. inopiae za druh ablativu separativ'nöho (5. 282) pokládati dlužno.

abundo. redundo auro oplyvtim zlatem; ] indigeo pecunia jest mi třeba. peněz.
abundo ötio mám času nazbyt; digito vaco culpa, sölätio jsem prost viny,
uno redundat má o jeden prst více.
útěchy; vacans corpore beztěluý.
afflua, circumjtuo opibus.
compleo, eæpleonáves militibus naplňují
lodi vojskem.
careo consuitüdine amicorum jsem bez
důvěrného obcování s přaitely; lěge refercio civium aures sermonibus.
carens civitas obec beze zákonův.
! cumulo äras dönis zanáším (vl. hro
egeo paucis rebus potřebuji málo věcí. |
madím) oltáře dury.
") Básníci spojují slovesa.významu tohoto i sdntivem (srov. öuxtpiqopuitm).

llor.: Comoedia dijïert sermoni. Distat inertiae virtus. Longe mca discrepat istis
et voa: et rätio. Ano i u Cic.: lusi-sibi, ging-uiidisci-cru!ut???"r
') redundare in (ad) alqm nu. nick. přejití (se vylití), nékoum se dostati,
někoho zasúlmouti: nullum in me periculum ei: loo-:bene-liciaredundat; ad servos
"If-..-.-. ..-.. --.' .' --.'.. -..-.... .' ...— ..... ...
..
uuquanium ea; cviiidianw
smrt;/ic.le reduůďui.
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onero náves commedia obřemeňuji lodi l orbo jilium pátruo regno.
špíží.
spolio aliquem fortunis.
satiari non possum delectatione hiiius mulo urbem praesidio.
rei nemohuse této věcidosti nakochati. fraudo aliquem fructu victoriae.
pri-vo aliquem öcülis zbavuji někoho očí.

Sem náležejí též adjektiva, která se slovesy jmenovanými stej
ného jsou významu:
dives dönis dary (na dary) bohat
ópůlentus (apímus, onustus) praeda.
räcuus c-üris starostí prost.

orbus omnibus rebus zbaven všech věcí.
urbs nuda praesidio městobez posádky.

epistúlo inänis aliquä re suavi.

Germania rivis jiämim'busque abundat. ['IOI'tlljcru-ení sensu. V 
care culpii ') magnum cst sölütiuni. Africanus čloqueutia cii-mulauit.2)
bellicam glöriam. Dčmocrítus dicitur oculis se prívasse. Tullus Sabinis
bellum indicit, genti opulentissi'nmc viris armisque.
Pomam. ]. Sloveso vaco a pak adjektiva nedostatek označující: vacuus,
orbus, nudus, inanis pojí se též s předložkou a, zejména při osobách: vaco ab
opere jsem prost prace (hradební), oppidum vacuum a defensoribus, respublica
nuda a magistratibus, contio ab optimatibus orba. O vacare srov. %.242, 9.
O plen-us a refertus $. 264, P. 1. 2.
2. indigeo potřebuji spojuje se často s genitivem: indigeo consilii, zřídka

také egeo: egeo auxilii ').

š. 284. Při výrazu opus ast třeba jest označuje se osoba nebo
věc, které třeba jest: 1. ab \. 'vem neosobně-li se onen výraz klade,
2. nominativeín, klade-li se opus ust osobně. Přidává-li se osoba, které
něčeho třeba jest, vynáší se dativem: opus est mihi dňce, ducibus ,
opus est milii diu,-, opus sunt mihi duces.
Osobně užívá se vždy opus est, ozanuje-li semtřebná věc střed
ním rodem adjektiva nebo náměstky: multa opus sunt, quod opus est,
quae opus sunt, quantum opus est, alíqmmtum tempme nobis opus est.
Auctöritate tua uobis opus est et consilio. Uorpm-i multo cibo,
multa potione opus ost. Huius rei "mltti nobis enemplu opus sunt.
Verres aiebat multa sibi opus esse, multa cänibus suis. 'Hicmi'stö'clcs
celeriter, quae opus m'a-iit, inveniebat.
') abesse-a
culpa. *) dovršil. a) Verba.i adjekt., jež znamenají plnost,
tiMi-eho
jeho protiva, spojují se též po spůsobéíeu. s genitivem, nejvíce
ve mluvěbásnické. Verg.: implentur veteris Bal-chi ilo sytn.na,-W starého vína,
animum explere ultricis flammae ducha nasytiti plumennou (horoucí) pomstou; —
Horat.: dives pecoris, pauper argenti et auri a t. d. Avšak i u Cic.: convivium
vicinorum complere, ollam dänäriorum implere, completus mercatorum carcer
a pod. Srov. 264, 6.

'
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Poznani. l. 'Ve větách buďto skutečné nebo smyslem záporných jest vazba
neosobnú pravidlem: nihil simulätione opus est; quid Opus est verbis?
".'. Označuje-li se vše potřebná slovesem, klade se:

a) inlinit. praes.: Quid opus est multa dicere?
b) okk. s infinit.: Quid opus est te tam multa dicere?
0) ablativ neutrius purticipii perf.: consulto, facto, mätürato, properato
opus est třeba jest, aby se dobře rada. vzalo, aby se něco stalo,
aby se pospišilo č. třeba jest porady (rozvahy), činu, urychlení.
Někdy klade se takovéto partic. k substantivu v ablativě jsoucímu:
mihi hoc homine convento pæne-dat musim toho člověka navštíviti.
d) supím-m v u (řidčeji): opus Cutfactu.

Quid opus est de Dionysio tam valde q(l'irmare? ') Opus est te corporc
calere, ut vigere possis anima. Priusquam incipias consulto, et ubi consuluěfis
mätüre facto opus est. Opusfnit Hirtio convento. Non longius, quam quod scitu
Opus est, in narrando procedetur.

285. IX. Ablativus temporis.

Tento klade se bez před

ložky a udává se jím čas:
l. na otázku kdy? UEN!na juře, (testate v létě, supremo vitac
die posledního (lnc životu, dic. nätäli v den narození, nocte v noci.
Quinto quöqne anno každého pátého roku; anno trecentesimo roku třístého:
horä nona o deváté hodině; caelo serěno za.jasného nebe (poi-asi); adventu. dis
cessu hostium; comitiis v čas komioií, za. komicii; lüdis v čas her; Cereálibus
o slavnosti Cereřiné (nom. Cerealia); bello, päce za války, za míru (avšak in
bello cecidit padl ve válce bez vedlejšího pojmu časového; bello superatus est
ab]. instr.).

Abeunt hírmulínvs hibernis owns-ibm. Quo anno C(u-tlmgo deleta
"st, r'ödv'm interiit (i)-nmi". Söcräh's stolu-mno vitae die multa de im
mortalitate animi (li—putarit.
N't otázku kdy.-' klade se předložka in s abl.:

q ) při subst. tempus, znamená-li tolik co stav, Ponu'fry, potat-'In:
in tali houpow, in illo templu-0. lloc in tmnpore (v této náhlé pu
třebč) nulla cu'itas Atlu'nirnsíbus (tion-iliofnit praeter Plalm'enscs. (l"
tmn-pure wnirc nebo jen temporc venire V čas pï'ichaizeti.)
b) udává-li se věk lidský nebo podobné poměry časové: in [nw
ritia za. paclloletství. in iut-'nunc', in seruat-tuto,in ritu. 'l'olikóž říká
se vyl-radula: in prav.—cvicimneb in praesenti v tomto okomženl, t(
chvíle. právě. Než s acqukúvx .,ubyi'vjuö bez předložky: prima invcn
hale, art:-rum. Bl'nl'l'fldl'.
') K ('l-inu tukové ujištuvúlu' strun Dionysia?
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in omni aetate, in qua aetate. in

2. klade se ublativ bez [»i-mucila- na o_t_á_zk__u:
za jaký čas?
V
o
'
W
W _. .“
***—=<
;;7:
..:—
Aga'nu'wmon vu: dz'cem (mms ) mmm calm urban.
V této přípzulnosti klade se též intra : intru. decwn. annus; též

in, jmenovitě z pravidlu 've spojenlch jako:

in die dvakrát za den.

ter 'in mense třikrát za měsíc, ter in (mno tí—ikráte do roku.
U abl. mensurae na otázku: 0 jaký čas dřive nebo později? v.

286. X. Ablativus

loci.

2:51.

Udání místu na otázku kde!

z pravidlu pronáší se ahlutivem s předl. in: in .-lsc'a, in urbc.
l'on/q] ablrltív klade SP:

l. vyřizuje-lise udání místu slovem Wspojonýln

s adjekti

vem anebo s adjektivnou nálnéstkou, anebo vyřizuje-li se udání mista.
kterýmkoliv jiným suhstuntivem spojeným s přívlastkmn tow—f multis
locíx, tota Asia, tota urbe. Non eodem semper loco sól örïtm- aut occi
dit.'lbtis castris testiinu'nhz obsígnablmtur.
Hoc laco na tomto místě, opportüno (idöneo) loco na. příhodném místě.
nuopuk aliěno laco, a. tak zejména ve smyslu přeneseném: co laco, meliore (peiore)
laco res sunt nostrae tak, lépe (hůře) maji se věci naše '); laco (též in laco)
anebo suo loco fäcere aliquid v hod, vhodnou dobou, ve svůj čas nch činiti:
laco nel) žn loco alieüius jest velmi běžné opsání předložky pro: parentis loco

neb in parentis loco aliquem hach za otce si vážím koho, nulla laco numero
nic si nevážim (parentis numero habcar nebo sum za otce jsem pokhldzln; avšak
in deorum numero habcor mezi boh)l jsem počítán). Srov. 227, c) Pozn. 1.

Sem dlužno připočísti obraty: terra ma)-7ch po vodě i pn suše
l,iwï-mkjednotlivě: in terra prospěl—umproelium fm't, .llarccllcw pcriit
in muri); «l:-.L'früpo pravici, laeua, sinisträ po levici, qua. na které
straně, kde, kde na této straně., zde, illa na oné straně, tam.
Pozuam.
1. Mai-Ii nummi-iti se, že čim se něco na jednotlivých mist-od;
prostoru nějakého, dlužno kllÍStÍ vždy předl. in. I)íplómata“) in
šřovinciu

passim
dátasunt.

') sotva. za. deset let t. sotva. dobou desíti let. ') též: eo statu res erat
věci byly v té míře-, res vest-rae qua státu eunt? ") doporučovucí listy státní.
K š. ;'.-«i, l. \'e lghlnggýonll-ké & v pozdější prostomluvě oluflvin poči—
nujír jest užívání ublutivu lokuluého bez předložky na otázku kde? mnohem roz
mihie-isiinež u pros. Spisovutclů doby klussické u zejména u Cic. ()vid.: ncc vcrba
"tinde-ta jixo aere legebantur; silvis agrisque vlis-qua corpóru focda iacent,- —
Ven-n.:habitabant vallibus min;—- Liv.: carpento sedi-re, dčvlo quadam lůyl'ln'o

vivere, plauetro coningem ac liberos habere, para el patenti campo (lunicare; —
'l'ac.: l'uca-rius balineis interficitur, Colonia. plánu sita osudu nu rovine loiici.
cohortes campo stctörc a t. d.
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2. Rovněž praví se o knihách a částecnjmili: de amicitia dictum est hoc
libro, hoc volumine, hac epist-üla t. j. celý spis jedná. o přátelství; de amicitia
dictum est in hoc libro, in hoc volumine, in hac epistula t. j. jednotlivá. místa
ve spise nějakém jednají o přátelství.
O jménech měst v. 5. 232.

2. Pouhý ablativ klade se k označení místa mimo to na otázku:
kterou ceston? Mea-yimsměrem? kudy? Appia via profectns sum Ap

pijskou silnicí. porta Cidlina branou Kollinskon, _fíňmínvArňrí frü
mentum subvěhihu' po řece Aram. Erant omnino iti-nera (luo, quibus
itineribus rlömo emi;-e[falcati-i Possent. Egressus est nim tiis, sed trn
mitibus.
höc itinere, eödem itinere; häc m'a, eädem via, recta via nebo jen rectä
rovnou cestou, zrovna; quä kterou cestou, kudy; häc, ed ton cestou, tudy.

%. 287. ]. línolni slovesa pojí se v latině na otázku kde?
s ablativan loci závislým na předložce in, kdežto my zvykli jsme tá—
zati se slovem kmn? I starší čeština užívala zde lnkalu závislého na
nějaké přeclložce (ve, na) na otázku kde? Jsou to slovesa znamena
jící položiti, postaviti, smlnowrneb se posaditi, napsati & [Wl
pňnn, löco, collöcn,
stätuo, constituo,
consisto, consído,
insa-ibo, incïrlo,
insculpo, düfigo.
pana, repone spem in virtute skládám statuo captivos in mědio.
naději svou ve ctnosti (ve most); constituo praesidia in oppidis.
pono aliquid in oculis conspectuque consisto in suggesto stavím se na lešení.
stavím něco před oči a pohled, znú- consido in ära sedám si na oltář.
zorňuji něco.
inscribo (incido, insculpo) nömen in
loco milites in munimentis umistuji vostatua píši etc. jméno na sochu.
jaky na hradbách, stavímje na hradby. jigo, deliga sicam in carpere vrúžím
colloco exercitum in hibernis.
dýku do těla.

Aegyptii ac Bnbylóníí nmqem cürmn in siderum. cognitione pä
suvrrmt. Platón; in cünis dormienti äpm: in. läbnllis comüdm'imt. Sit
inscriptum. in fronte uniuscüiusqne civis, quid dx-republica sentiat.
2. Naopak pojí se slovesa znamenající při/VH, sjiti se, shro
nuíšdítí, hltísífí jakož i ubgtovuti se a přístatí V latině na otázku
kam? s akknsativem závislým na přodložkách in a ml, jako z většího
(Uhl i V češtině

(110, k)
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advenio in urbem přicházím do města. abstracto (: condo) me in silvam; avšak
convenimus in portum sešli jsme se do
i: nätilra in profundo veritatem pě
přístavu, ve přístavě.
. nitas abstrusit příroda v lnlubiněne
cögo, contraho cöpias in ünum locum \ vystižné pravdu ukryla.
sháním, shromažďují branný lid na . nuntiatum est Römam došla zvěst do
jedno místo.

,

Rima, rozhlásilo se. v Rímě.

congregamus nos in unum locum sbi- appello nävem (classem), appellor ad
nime se na jednom místě.
ï öram přistáním (přirážím) ku břehu,
condo (abdo) me in silvam schovávám
doplavuji se břehu.
se do lesa (v lese); avšak jen abdi- dčverlor ad villam, ad te zastavují se
tus in silvis ').
! v domě venkovském, u tebe.

Ciceronis servandi causa 'in,urbem töta Itália

convenit.

Cives

fenum se in locum ad 2) cia—iamcongrěgabant. Thrasybülus cum praetor
classem ad Ciliciam appül-issct, a. barbaris inteifectas est. Ea? Hispania

fugientes ad Siciliam appulsi sunt.
Poznam.

1. Při conscendere vstoupiti na loď určují latiníci misto, kde

někdona loď vstupuje,na otázkuodkud? Protožcmmgzogqtlý

(£.-M

vstoupiti na loď v Ostii; unde (a quo loco) conscendisti? kde (lm, kterém místě)
na loď jsi vstoupil? inde (ab eo loco) tam (na tom místě).
2. Spojena-li jsou onano slovesa s přislovci místními, rovnají se
předložce in 8 abl. přísl.: ibil ubiI hic: Hic, ibi (Romae) fortunas
meas posui.
,,

in s akk.

„

: 4301313071511“Quo convenistis?

eo, huc

(Romam).
3. Pamatujme rčení: in potestatem esse v moci býti t. iu potestatem ve
m're in eaque esse; in potestatem habere ve své moci míti t. in potestatem acci

pere in eaque habere.' Qui illam partem urbis tenebunt. in eorum potestatem
portus erit. Cum talem virum in potestatem habuero, tum foedus fiet. Podobně:
in amicitiam populi Romani esse.

XI. Ablativus qualitatis. Srov. Gen. qua]. 5. 259. Poznum.
XII. Ablativus pretii. Srov. Gen. pretii g. 261.

Hlava XXXVII. O předložkách.
Předložky poilcl se s akkusativom 5. "5.
1. Ad naznačuje
&. 288. l. poměr prostorový, a to a) smüwwüni k nějakému
předmětu na otázku kam"! ad urbem, «.L-erectumdüco k městu, asun
ad urbem. až k městu, nocturnus ad urbem adventus; proficiscor ml
') Ostatně srov. occulto

273. ") před.

ggU
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bellum (nikoliv in h., avšak dobře prof. in pugnam '); l)) trvání ve
blízkosti osoby nebo věci na otázku kde! Corinthm síta erat ad duo
maria na (při) dvou mořích, nade dvěma moři 2). Smatus ad aedem
Hellünue habitus est V předchráml.
2. poměr časový: (ul constitutum diem věnímn v ustanovený
(len, ml [dus Aprili-s ke dni 13. dubna. ad numnam usque senectutem
už do nejstarších let, ad tnm/ms hud na čas anebo v určitý čas. ml
multum (lima do bílého due.
3. účel: ml mňnůnwnmm Ciceronis poet—mia»;(luce;-no na pomník.
4. užívá se předložky této, udává—li se počet číslem toliko při—

bližným: fuimus ml, :lüamtos bylo nás ke dvěma. stům, okolo dvou
St't, skoro (usi, bez mála) dvě stě; avšak ad ünm». omnes všickni do
jednoho (bez výjimky).
5. udává ředidlo konání nějakého: homines falläcæs omnia ml
voluntatem loquuntur k libosti, [EL-«'.l'eulpljundle příkladu; ml fibi
dnem. cäno zpívám jsa doprovázen pištcem.
Vzhledemk.... co-do..., týkaje se
vir ad labores belli impiger, ad.
pericula fortis; — ve přirovnáních:

proti: vir bonus et non illz'tteratns, sed

nihil ad Persium; — ad mortem caedere na smrt, do smrti; ——
ad verbum do
slova, doslovně; ad summam. zkrátka, vůbec; — ad senatum referre návrh po

dati senatu, vznésti něco na senat; - ad pópůlum dicere k lidu mluviti: ad
popul-um prövöcare k lidu se odvolali (provocare alqm ad alqd vyzvati); — quid
ad me? co mi do toho?

2. apud na. blízku, u. při: ripu-fl Glosa:-cm, pag-uu apud (: wl)
.Uautc'nïium; —- u přítomnosti, před: verbn fiir-pre apud Senatum.
apud pupillum, apud iudices 3).
apud Platónem legimus u l'lutonu t. j. v jeho spisech (nikdy in. Platone,
než dobře: in Platonis scriptis).

3. ante před; 0 místě zl času: ante [m)-tam, ante wun-tem, ante
lůmurm conditum (ä. 43'9); někdy i o piwluosti (nikoliv u Cic. uni
') Y (fei. užití lzv často slovesu složeného s přmll. do, spojeného s geni

tivem cile: advectus est ad urbem doon města, pervenit ad regem nuntius
došla (donvslu se) krále zpráva, od I'hios mercatores venlitanl Uhiův docházejí
kupci. pervenit ad annum sexagesimum dožil se ooho roku a t. d. ') srov. l'stí
mul Lulwm, mul (\rlící a pod.

s

:")Tacitus užívá často apud 1. o místě m. iu

parta upml Germaniam.h'iumphälla; spirans All-Justusapud urbem

Nolam (mě. v Kmnpanii); Quinniny arms apud munidpium Lánůvlum (mě.
v Latii); 2. 0 čuso m. sub 8 nhl.: alia apud Fabricios, ulla apud Scipiönes pc
cüm'a juit jinak molo se jmění za. Fahriciův, jinak zu. Scipionův, Galvia (jm.
žvny) apud Galbam illaesa fuit zu Uulby.
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ll Caes.): (mt/.'. ("ilios carissimus
Opak předložky ' té jest“

nad jiné,
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ante omnes, ante omnia.

4. post za, po: post portam, Post mortem; post hominum m.o
mörinm (post homines natos, post gěnus hominum natum) za (od) pa
měti lidské, od paměti světa, co svět světem stojí; post Christum
natum ($. 439).

ö. adversus (u pozdějších mium-sum)proti. k; o místě: ml
rersus montem; — ve přátelském i nepřátelském smysle: fidus ml
rersus Romano.-:,pietas adversus deos, adversus hostem.pugnare, adver
sus rempublicamfäcere. Srov. 263, Pozn. 1.
li. contra proti; 0 místě.: insňla, quae contra Brundisi-num.
Portum est; — ve s_myslenepřátelském: est aliquid contra me (opakt
pro me), dispňfn contra aliquem, facio contra lügen;; contra omnium
opinionem mimo nadání, Contra ea. tomu naproti. naopak.

7. erga k; na označení přátelského smýšlení: pictus erga pn
rentrs, divina bonitas crgn homines. Srov. 263, Pozn. 1 ').
8. circa, circum okolo, kolem; O místě: circa m'bmn läcus
est, terra circum aæem se convertit, circum (circa) oppida mittere le
:«]ätua'po městech; — někdy též na označení neurčitého
horam tertiam (u Cicerona circiter) 2).

času: circa.

Sl. circiter okolo, k, asi 0: circiter meridiem Okolopoledne;—
častěji adverbium-ä: nvidia circiter nocte asi () půl noci. circiter ses
centi okolo Šesti set.
_
_
IU. cis s této st 'any; nejvíce na otázku kde? 'incölo cis Rheam?
v Pí'edrýní, cis Alpes. Opak toho

11. trans s oné (druhé) strany, za: incölu h-ans [thamni v Zá
r řnl, trans Alpes; — též na otázku kam? ob onu stranu, za, přes:
anm-citum.tra-ns Bluma-m transdüco (srov. 223, Pozn. 2).
') \'e pros" pozdější, zvl. u__'_1lgfqi_ta__té_ž_v_e
smysle ncpřútelském:

perpetuum

erga Römänos odium, invidia erga viventem, fastus erga patrias čpňlas, si
nistra erga Eminentes interpretatio etc. 2) l' Tac. často na označení osoby nebo
věci, k níž vztahuje se nějaká. činnost : týkajíc se, co do, vzhledem k
a
pod.: publica circa bonas artes socordia všeobecná nevšímavost týkajíc ac
dobrých zařízení; Nervii circa ajfectatz'onem Germänicae originis ambitiosi N.
m do bažení po germanském původu mamiví; Nero circa sumana scelera disten
tus t. největšími zločiny zaměstnaný; circa consilium eligendi successöfis in
duas factiones scindebantur týkajíc se porady č. při poradě o volbě nástapníka
na dvě strany se rozštepovali.
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12. citra 8 této strany; na otázku kde? Caesar citra Rübïcö
nem substitit; též na otázku kam? na tuto stranu: citra jlümen exer
citam (lüco.

Opak

13. ultra s oné (druhé) strany, za; a) o prostoru: Ariovistus
ultra Caesarem castra fecit za Caesarem; b) 0 míře: ultra mödum
progrödi přes míru, ultra spem mimo nadání.
14. extra vně., mimo: latröcïm'a extra fines civitatis fiunt, extra
portas; extra módth přes miru; extra ordinem mimo pořádek. Opak
15. intra uvnitř, ve; 0 místě: intra päriätes, se recipere intra
jima; qmlamm' intra lěgem V mezích zákonem vyměřených; —
0 čase: intra de'cemannos. (Srov. 285, 2).
16. inter 11prostřed, mezi; 0 místě.: mons est inter Sef/nános
et Helvätios, inter hostium tela versor; — o čase: inter horam tertiam
et quartam, inter cenam mezi jídlem, u jídla; —-0 vzájemnosti: ama
mus inter nos milujeme se mezi sebou t. vespolek, na vzájem, collo
quuntur inter se, cohortantur inter se (nikoli se inter se Š. 311,
Pozn. 2).
interimam-os alqm accusare (5. 267, P. 2); (läfendere alqm inter sicarios
obllajovati někoho vraždy úkladně; quaestio inter sicarios vyšetřovánípro vraždu
úkladnou; inter [agg-("miasa ulici- srpařské (vl. mezi srpaři).

17. supra nad, přes; 0 místě.: supra lünam omnia aeterna
sant; _ O čase: jaculo sapra hanc. „mně:-iam krátce před tím; —
0 míře a čísle: supra vires pi'es moc, supra viginti milia. Opak
18. infra pod; () místě: infra limam nihil est nisi mortale et
cadücum; — O čase: Hmnärus non infra Lycia-gum.fuit H. ne po
Lykurgovi t. ne později než 1.. živ byl; — o míře: üri sunt magni-'
tudine paulo infra elephantos po slonoch t. j. jsou o málo menší než
slonové.
19. iuxta naznačuje hlízkost', u nebo vedle samé věci: iua-ta
murum.
20. oh před; o místě ve rčení: ob ňcňlos mihi versatur kmitá
(milui) se mi před očima; — obyč. ve smysle přlčinnóm: pro, skrze:
ob čgrčgíam virtutem, zvláště S mw a causa: ob eam rem, ob eam
causam proto, pro tu příčinu, quam ob rem. quam ob causam.; ob
hoc ipsum právě proto.
21. penes při 15. V moci a držení: pčnrs praetorem est iäcli—
candi potestas," penes me est arbitrium huius rei.
22. per skrze; o místě: per nuUius hostes irc stí—edemnepřátel,
por fórum ferre přes tl'll, sanguis per vanas clifanrlitur po žilách, ži—
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lomí, per öram märitïmam po břehu mořském, per altán-usz ruky do
ruky; — o čase: per noctem, per somnum ve smích; —- o prostřed
nictví osoby nějaké: per lägätum skrze legata (5. 273); — o spů
sobu: per dölum lstivě (g. 277, Pozn. 4);—oosol)č, která"je závadou
něčeho, zil-gauč, při licet & posse (čes. pro): si.—;;)—aetatem, per valetu

dinem licet; per me licet pro mne, per me stat záleží na mně; —
při zaklínáních a přísahách: iura per deos přísahám při bozích, skrze
bohy, dokládám se bohův.
23. praeter mimo označuje l. místně: pomíjení nebo nedotý
káuí se nějakého předmětu: praeter castra exercitum düco; ——?. Vý—

jimku: omnes praeter 'it-num;— 3. přednost: praeter ceteros iustus
nad jiné spravedlivý; —-—
4. přílišnost: praeter módum nad míru;
rovněž: praeter consuötüdiwwmmimo obyčej, praeter opinionem., praetor
spem, praeter exspectationem.
24. prope blízko, komp. präpias blíže, sup. pracime nejblíže:
pröpe oppidum, prope me, propius urbem, Proximo 'umpěium.
esse prope ab urbe nedaleko města (od města), abesse propius ab urbe;
proximus ab aliquo nejbližší po někom (srov. g. 239, Pozn. 8).

25. propter

1. jako prapc: propter Oppidum; —-2. o příčiněčes.

pro. k vůli: praptor frigora.
2G. secundum

1. o místě čes. podle., podél: secundum jl'ümcn

exercitum (lz—eco;
——2. o čase

čes. hned

po:

secundum

comitia;

—

posloupnost v ceně neb hodnosti čes. vedle. po: secundum deus
homines hominibus "marinæ ütiles esse possunt; — 4. ředidlo (: ad):
secundum natur-mu vivere; — 5. ve smyslu soudním: secundum prac
sentcm_iudícare ve prospěch přítomného souditi, secundum se. deo-fr
uere ve svůj prospěch, uindicias dům secundum liber-tatam.dáti někomu
svobodu až do konečného věci rozsouzení.

27. versus strunou, směrem k . . . klade se za akkusativem
obyčejně přijhnajíc k sobě (vyjma jména měst) ještě předložky
neb i-n: verti me Arpinum versus, ämum vcrsus; ad Oceanum versus
proficiscor, in Italiam versus uävïgo.
Předložky poilcl se s ablativem 5. l76.
g'. 289. 1. a před souhláskami.
ab před samohláskami a před k vždy, dosti často i před sou
hláskzuni.

abs poněkud zastaralé u toliko před te (abs te).
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l'i'oclložky a č. nb užívá se: 1. 0 místě čes. od: nb urbe pro
jiní.—romy
a tergo ml zadu, a frontr od předu, a lätere od boku, ab
hnis unguibus usqne ml verticem summum od _paty nohy až do vrchu
hlavy; — 2. o čase čes. ml: n. prima nrfnh' me philösöplu'a deludat ;
ab -r'nfrmfr, ". puri-0 (a. pueris, a pueritia), ab mlülescentulo (ab adü
lpscnnfia), !? Hanči-is,u! Graeci dicunt'), unguícňlis od prvního dětin
ství, ml útlého mla'ulí; nb initio; nb m-br' mnrlïta (š. 439); těž hnal
po, často ve spojení se stářím,: (.s-tratím):: cena, ab itinere facere ali

quid; -- 3. udává původce při slovesech passivných anebo význam
passim)" do sebe majících: occidi, iutm-ire, «ufum esse ab aliquo
(ä. 269): — 4. při slovesech nějaké odlučování znamenajících: desístn

ab incepto, distinguo věra. a falsis

282, A).

Stran, týkajíc se, hledíc k..., co clo:firmus ab equitatu, cöpiösus a frü
mento löcus, mediocriter instructus a doctrina; — ab aliquo stare, esse nebo
facere na. straně něčí býti; qui sunt a Zěnime, a disciplína Zenon-is přívrženci.
stoupenci Zenonovi.

'

2. do klade se:
1. o místě na označení směru shora dolů, č. s: dc: muro cädm-e;
též o odlučování se věcí od věci: de sella suo-yere, de fóra díscěderw,
olo vita (le—scalpro
č. arím, de mr'inlbus vým/era; — 2. 0 čase: de mědí"
nor—tvs půl noci, mulm (ln nor-h) za čiré noci, de tertia vigilia pru
fudus mt za třetí hlídky, diem do die (též diem, ea: die) den Ode
dne; — ?». o celku, z něhož se část vyjímá: hömo de plebe muž
z lidu, pauci (ll) nostris, Fenus(lv multis ($. 256, Pozn. 2); — 4. 0 osob(—
nebo věci, o níž mluvíme neho píšeme, čes. o: dicere, ägere, dispu
tare, scribæ-4»(le ojjïcüs, disputah'u dv fata, liberde rčjmblíca, qzmnstin

(lr aliquo (též in aliquem) soudní vyšetřování někoho; iüdïcare de
aliquo &) soluliti (t. domnívati se) () někom, h) souditi někomu (ve
smysle sondnim); iud. aliquem (aliquid) de (eæ) aliqua re somliti
o někom z něčeho; — 5. () příčině: páter de filii morte jm oplakává
smrti (srov. 217); qua de re, qua de causa (srov. quam ob rem.
qcmm ob causam);

grävi

de causa

z důležité

příčiny; ——6. 0 při-—

měřenosti čes. poule; dc cousílío, (le sentl'ntía, dc more patris alí
quid a',/rrv.
"
de integro, denuo (: de nóvo) znova, de impröviso z nenadání, de indu
stria naschvál; and-irc de aliquo buď slyšeti od někoho (srov. quaerere de aliquo
2:40,3) aneb o někom; uber non de puero scriptus est, sed a puero ne
o chlapci, nylan od t'hlnpce.

') též: ut in (r'raecomm prava-bio est; a, tak vždy s takovýmto přídav—
kem, poněvadž je to přísloví fat-ke: cg duuhöv övixzaw.
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l. o místě čes. Z, 5: eJr urbe, me cita clčcčzlvre („S.2542,

A), m: č'th pugnare S koně 13.na koni bojovati; m' arböre Iwmle're
Ro stromu t.. na stromě viseti; gladius- P-läcimiu-i sčtil «quina aptus
meč od stropu (na strOpé) za žíni visící; — 2. o čase: m: eo tem
pore od toho času (počínajíc), ea: que od doby, co; ma consular-n
profectus est in Galliam. hned po konsulatč, oppidum ar itinere op—
png-nam coqmrunt ještě na pochodu. (lit-m a_ndie e.:mpw'tlu'e den ode.
dne., den jako den (srov. din". de. die);
3. 0 původu a příčině:
aliquid em aliquo audire, cogwwscw-ru(su-ov. de); uppellmw m.- ulic/uo po
někom poiuwnovati; e.:: doctrina 'mibřlís učeností proslulý : "J! pědíbus

laborare

270, Pozn. 2); e.:: wt emas-u,eæ ea re, qua

causa, qua

e.v re (srov. ob a de) ; -— 4. O látce: stätuu 43.1:
aere factu, pöcülum
e.v um'o
2439, Pozn. 2); — :"),v dělivém smysle: imus m' "cultis
(srov. mom tlv mult-ix); -— (i. o přiměřenosti čes. podle: ea: sententia
(Srov. de sent); ea: Züge; ceteros m: sua natura jz'ngere jiné dle Sebe

posuzovati.
ea: memöria dicere, responde:-e z paměti, ex adverse naproti, z protější
strany, ex animo upřímně, c.::improviso (srov. de imm-ou), ea: tempore ihned, na
místě, z patra, ea: compöstto dle úmluvy, ea: industria (srov. de ind.), ea: parte

;. části. euestigio ihned, eregione naproti (buď s dat.: e r. castris. anebo sgenit.:
e r. castrorum); triumphare e.: (de) vítězství slaviti nad, m'etöriam reportare ea:
o) vítězství dobytí nad;
e republica est, eure—mea est jest ve prospěch obce,
v můj prOSpěch; ea: usu est je prospěšno', verbum e verbo ewprimere (jinak

ad verbum exprimere, verbum pro verbo reddere, totidem verbis transferre); heres
ex: asse hlavni dědic (v. bod. 11. 46).

CL prav l. místně. čes. před tělní—řjen ve rčenich: prae se
äguw' na př. hostes před sebou hnáti a prae se ferre před sebou no
sit-i (držeti) na př. pfl-yilmem; zvláště, „na odiv salvi-ti, na jevo dávati,
osvi—dčovati“:fidüeimn, seč/,us lmue mefoi-rr; -— 2. ve přirovnání čes.
proti. při: prm- m: omnes contemnit, hmnim'm prae se neminem pütat,
prm- mv beata.-«est; —- 3. O překážce v záporných větách: prae gan
Jío, [)L-(n'[url-inuia:scribere mm. possum.
271, Pozn. 2).

C_i). pro l. o místě čes. před liší se od ante tím, že toto před
mot ke předmětu tváří obráceným líčí, pro zady: Pro castris staa-e; ——
2. o ochraně (stupuji [n'-ed něco, abych toho chránil“ dimicare pro
lea/ïbna:za zákony (t. k ochraně zakonův) hoiovati; naopak contra:
hoc mm, mňdo pro me, swd Contra inn ('.-«st;— 3. znam. třes. na místě,

za při zastupo'aní
llah'l'

i'm—'(?
atimi

nókolm. ano i při unu'-toni osob nebo věcí: pro
býti llt'kOlllll 7.21utcc;

silni. pro untur"

'IIMH'Unbl'l'l'tlt;

zvláště. při Usoluiull úřodnírh: Pro (tuns-üle, pro prodal-r, pro questum
lnwfw'tlts est;
4. o primáře-nosti (res. malle, dlo, na: pro tthv/uittae
Prof. Joa. Kořínek: Lat. mim-nice. &.vyd.

234;
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laudare ulic/tmm,pro (na) multitudine hominum angustos jines habm-e;
pro viribus seč síly jsou, pro tna průdentía při tVó opatrnosti
(V. 319, 3), pro tempore ac rv dle, času a okolností, pro parte dle
určitého dílu, pro mna, pro tua pra-fe mou měrou, tvou měrou, pro
sua. quisqu" pra-te každý svou měrou, pro vir-ili parte seč někdo
jest, dle Síly, pro mea tänui infirmaque parte SOČmé Skrovné a slabé
síly jsou; Pro portíóm' vedle miry.
pro suggestu prönuntiare s výstupku (s řečuiště t. j. ve shromážděni) ohlásiti.
rov. pro rostris dicere, pro contione laudare,- pro test-imön-iodicere při výslechu
svědků vyprávěti, za svědectví vyprávěti.

li. coram

tváří v tvář; před: cörmn iädc'ce, comm nnmibtw.

Jsouc přislovkon překládá. se často českým osobně, ústně: coram adesse,
coram ňgere osobně tu býti, osobně c. ústně vyjednávuti.

7. tenus klzulc se za slovcm řízeným čes. až po: Tam-o těšim.—
rrgnarr, verbo h'n-us acuta (lixa-ereri: jen co do slova. (3. jen slovem'l
vtipné prmnlouvati (namp. re cu do věcí); hactenus až sem.
Tenus pojí se též s genit.: rumores Cumarum tcnus calucrunt pověsti jen
až po l(umy horlivě byly roztroušeny.

'

'

"""

N'. ('lllll s 1. O spoluhytl, doprovázeni: cum omnibus amicis "wia
«.r url:: lmgfrctus saun; cum mag-mc pecunia venio; cum impéria cs.—u:
vrchní velitelství míti: bvllmn cum [%:—sis
"') válka s Peršany 3): —
2. 0 Spüsohll: cmn da,/nímu: vim-rr, cum- qtfcnsiom' s pohoršenlm.
k pohoršení ($. 277, I:, 2l;
23.(» ease: cum prima. lúcc s úsvitem.
na úsvitě. Opak

!|. sine bez: sim: [um-r, sín" ",/("illioprq/icisci, sine diibio 4) hoz
pochyhy, sin-' ulla (Inhitnh'mu' heze vší pochybnosti (nikoli puk si.-or
ullo (Zubin. Srov. $. 331, Pozn.).

Předložky pojící se s akkusalivem i ablativem š. I77.

290. l. u) hl s akkuszitivmnznačí ]. místo na otázku kam!
čes. clo, na: Ím in urbem, in montem., in Gun-ciam:

in longítmlím'm.

') nikoliv snzul „dn slovu, dosluvně“, o čemž v. předl. c, m: lin. ') též:
bellum cum Persis yestmn. b. Persarum, b. Persicum. “) Misto cum s ubl. klmlo
mluva básnická. častěji dativ při sinu-sach znunwnnjícich stýkati se s někým (pi-ai
tvlsky nelm nepřátel—ky).Verg.: Equus pressis pugnat hahčnís. Solus tibi certe!
Amy/num. ——
Hor.: Luctantcm Icuriisjlnctibus
Africum. A mk: sc miscere riri-x'.

par iungatur půri., serpentes nongcmimmturcivibus nepiiří se „miky etc. ') též:
prom!

dubio

L).—".),
A.
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in altitudinem l); — 2. čas čes. na: invitare aliquem in posterum
diem.; in diem vivere ze dne na den, na zclařhůh žíti; iu dies den

ode dne, čím dále tím více; in praesens, in futurum (in posterum),
in perpětuum na ten čas, na příští čas, na věky; ——3. konec a eil?)
čes. na: pecu-uiam (läre in rem militarem; nübere in familiae luctu-m.
vclaiti se na. zármutek rodiny; in matrimonium (lucere v manželství po
jati; hoc in rem est to vede k cíli; in vicem na. vzájem, in späciem na
oko; — 4. poměr přátelský nel) i nepřátelský čes; k, proti: änwr in

patriam laiska.k vlasti, oratio in Catilinam řeč proti K. (srov. 263,
Pozn. l); — 5. rozdělení: dividere in tres partes; — li. spůsob: ho
stilem, servilem, mirum, admirabilem in mödum (srov. 277, A, 2).
Senatus děcrětum factum est in sententiam Marcelli ve smysl Marcellův;
locutus est in hanc sententiam, in hunc mödum, in haec verba v ten smysl, vten
spůsob. v tu slova.

b) in 8 ablativem značí 1. místo na otázku kde? čes. v, na:
essa in urbe, in monte, pontem facere in Istro jlümine most přes řeku
vystavěti; ——2. čas čes. zn, ve: in consulatu, in bello, in pueritia,
ter in anno (š. ..:-15,2); — 3. třídu nebo množství, ku kterému někdo
neh něco náleží nebo se čítá: 'l'hälEs in septem sapientibus fuit, nu
meratur, habetur ; aliquid in mdlís ducere; —- 4. poměry & okolnosti,
stav a postavení. v němž někdo aneb něco lest: in, magna paupertate
(läcädere, in magna cüpia rerum; magno in aere alimo magnas etiam
Possessiones habere
VBIkýCll(llllZÍCll.
in te hoc laudo to při tobě chválím; in eo est, ut faciam aliquid jest na
tom, abych něco učinil (5. 379, 6); in fide alicuius manere věrným někomu zů—

stávati; in dicione, in potestate alicuius esse poddaným býti.

2. a) 'sub 8 aikkusaitivem označuje 1. misto na otázku kam!
čes. pod:- ire sub tectum, sub montem succeclm'e; sub ictum veuire lm
ránu přijíti; — 2. čas: snb vesperum pod večer, sub 'noctem na noc,

mb lucem k ránu, ke dni; řidčeji čes. hned po: sub eas litteras stä
!ím recitatae sunt tuae; — 3. podřízení pod něco: snb potestatem re
digere pod se podbiti č. podmaniti.
') cadere in terram dnpadnouti země, adicere tělum in litus (losti-(aliabřehu
a t. cl. Srov. předl. ad S'. 288 pod čarou. Místo předl. in s akk. užívají básníci

často dativu cíle. Verg.: It clïlmor caelo (: in caelum). Pělňyo Danaum dona
praecipitare iubent. JIultos Danaum dammi-musOrco. — Ovid.: (Lou) praecipi
tatur äquis. —-Hor.: Iam satis terris nivis misit pater. ') U búsníkův u.u Tacita
in s :lkk. někdy zmun. účel. Verg.: In jlammus iugulant

boves &. iuy. b., ut

jlammis iniciaut. Taurus irasci in cornua discit t. irasceris exercet se ad cornuum
usum. — 'l':u'.: Agricola nihil appetebat iu iactationem t.. po ničem ncbnžil za.
tím účelem, aby se tim honosil.
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b) sub s ablativem pod na otázku kde? esse sub tecto, sub
'nwntt', sul: regno, sub impéria alicuius; o čase: sub ipsa profectione
právě za pochodu.
sub coröna tendere (zajatce) v otroctví prodávnti ');
dražbou (veřejné) prodávati ').

sub hasta vendere

3. subter s akkusativem na otázku kam! i kde? subter ma)-um
pod zeď i pode zdí. S nblativem témeř jen u básníku se spojuje.
4. a) super 8 akknsativem na otázku kdr! i kam? čes. nad,
přes (Opak sub) : super aspídem considere na zmiji se posaditi (vl. mul
zmiji): super vallum praecipitari přes násep se vrhnouti, super Sání-um
nm,-Fynn: nad S. se plaviti.

b) super 3 ahlativem \' dobré prostomluvč témeř jen ve smyslo
předložky de: scribere, disputare super aliqua re.
_
Poznani.

antezantea,

Mnohým—h
předložek užívá. se též adverhialne

beze všeho pádu:

post : postea.; sed contra, ut cont-ra než naopak; extra et intus

hostem habere,- sätis superque dictum est dosti & vice než dosti se řeklo; ut
supra dixi jak jsem dříve pověděl a. t. d.

Hl. XXXVIII. Zvláštnosti latinské řeči v užívání
jmen & náměstek.

0 iméně podstatném.
%. 291. Latinář užívá jmen Sl'ostitých (konkretnýcll)
odtažitých (abstraktných):

místo

1. udává-li věk, ve kterém aneb ode kterého počínajíc něco se
stalo: puer, adülescens (admodum adulescens, adulescentulus), iuvenis,
sěnea: (admodum se:-nex,grandís 3) natu) m. in pueritia, in adulescentia,
in iuventute etc.; — ab infante, a parvulo, ab adulescentulo (o něko
lika osobách v plur.: ab infantibus &t. d.) od détinství, od mladosti;
'nöbis pueris (abl. absol.) za. našeho chlapectví. Srov. š. 208, 1.
2. udává—lidobu dle ú'ndování kousulův, praetorův a jiných osob
zastávajících úřady státní: Jimram: cuusůlc za konsulatu Ciceronova,
Sulla praetore za pmetnry Sullovy, ante nebo po:—"Ciceronem consulem
před konsulntom Ciccronovým anebo po konsulatu Ciceronové.
l'bzmml.

Je-li úřední osoba podmětem, označím—se úřad její obyčejné

jmenem konkretným, než itaké nbstrnktným: ('lödius tribunus plěbis (též in tri
bünätu plebis) lěges civitäti perniciosissimus tulit Ii. jsa tribum-m lidu (nebo
za Svého tribunatu) zákony státu velmi záhubné navrhl.
') \'eučili Řínmné ty válečné zajatce, kteří zu. otroky prodáni býti meli.
') Dřeva—„f=
(hasta)

zntýknlo se k vyznamenání místu, kde dražba se ubila. 8)v. š. 278.
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místo

konkretných jako my v češtině:
iuventus mládež ln. iuvent-s(nikoliv (ulidcscentía), nobilitas Šlechta
m. nobiles, vicinitas sousedstvo m. vicini, ligatio poslanectvo m. lE
gati, custötlia stráž m. custüdcs, coniuratio spiklenstvo m. cením—((tala
tröcïniuni lotrovstvo m. lati-wirs, servitium otroctvo m. servi, grátis
u lčris (L:-milicí
ra těžké a lehké zbrojenstvo m. graviter a levit":- armatis
ming mawiman největší větroplaši a
Podobně klade se nihil m. něma 8 quid m. quis zvláště při kompurutivech:
Nihil est insipiente farním—zlointoleräbïlius. Tarquinio věra quid impudentius?

š. 293. -lbshwktna' substantiva kladou se s důrazem místo ad—
jektiv, jako V češtině: (lilii/until: discipulorum laudatur m. diligentes
discipuli laudantur; rovněž: in hac tanta. varietate studiorum Vtukové.
růzuotě náchylnosti, pí-i tak různých náchylnostech; fortuna." tmm-í
tnte fidere lm slepé štěstí spoléhati; vereri magnitudhienz silvarum,
velikých lesů se Initi; upinionuni vanitas marné. domněnky, imbecil
litas (mimm-uni slabé mysli, Iěm'tus Orationis řeč povlovná a j.

š. 294. Jednočet

některých konkretných klade se ve smysle

souborném. (kollrktivmfm) :
l. jmen osobných: nii/,vs') vojsko (milite cingitur elánem), hostis ')

nepřátelé (hostis ade ), äquvsjezdectvo (equiti mlmöh'sunt Equi), pädrs
pěchotu, [tö-manus voisko římské (Roma-nus ira "dieque pugnabat).
2. jmen věcných zejména rostlin jakož i domácích zvířat?) fäba
vesci hoby se živiti, in rösa dormire na růžích spati, abundare porco,
hae.—do,
agno, gallina míti nazbyt prasat, kůzlat a t. (l.

295. Mnolwčtu užívá se místo jeduočtu odchylně.od češtiny:
1. Abstrakta pronášejí se mnohočtem, mai-li mluvící jednotlivé
pripady nebo Spůsohy na mysli, kterými ahstruktum se jeví: insaniae
šíleně kousky, pracsrntiue deorum jovem se bohův, omm-s ignöminiau
všeliká potupu, sommm ('t cčtvrac quiäh's spaní a ostatní spůsoby od
počinku, mOriG'ssmrti t. spůsohy smrti. ánřnu' ac spiritus vysoko
myslné & hrdí“—
počínání, donu'sh'cuc furtítúdínes

hrdinské skutky v čus

míru; nuopuk fortitudines militares.
Jindy muohočtmu abstraktu význam jednočtu se vzmocňujo (plu
ralis iuh'usirux vznuwňující) t. j. ukazuje M' jím neobyčejný stupen
toho, co jcdnočtmn substantiva so vyjadřuje: incurrm-c in ödia lm
') Spojení :ulj. multus s joduočtem jmcn milcs a. hostis je básnické: (llc
(enmn) multo repetet Graecia milite. llor. Pcd-»D.:trudit . . . multa canc apros
štve (eorum! bijí kam-o.
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minum ubíhati v jízlivou nenávisf, invidiae multitudinis zjevná závist
obecného lidu; podobne, udává-li se počasí: calöres parno, frigora
mraz, uiu.-s metelice, cbumelice, plůviae deštivé počasí, Slota, imbres
příval, grandines Silné krupobití & j.
2. Jména hmotná (materialia) kladou se druhdy do mnohočtu,
aby označily se buď jednotlivé. druhy nebo jednotlivé kusy latky: vina
vína t. j. druhy vína, pices druhy sníůlv, ligna polena, kusy dříví,
carnes kusy masa, (wm kovové desky, cčrae desky voštěnó.
2-3.Jak jména konkretna tak i abstraktná pronášejí se mnohočteni,
aby naznačilo se, že věci náležejí po jedné několika osobám (pluralis
distributivus podílný): milites terga (la-nt (rei-tuni) paty ukazují t.. utí
kají (vl. hřbety obracejí), corpóra cup-(mt, lävuut hovéjí sobě (úclůlu,
kostelu), myjí se, cäpita militum praecidvru hlavy vojínum Stíti, ani-mas
addere militibus mysli (srdce) dodati vojákům, WU'NtIfS
iúdicum impium-('.
&. 296. Mnolwäi-tjam: vlastnich značí bud' členy rodu nějakého:

Metelli Metellové, anebo muže, kteří se jmenovanómu podobají:
tönes, Scipio-nes, Brüt-i mužové jako Kato, Scipio, Brutus.

Ca

0 jméně přídavném.

g'. 297. Adjektiva a participia zhusta mívají do sebe platnost

substantiv :

1. v rode mnišském obyčejně jen

v nmohočtu,

b_v označila se

jistá třída lidí. l'řipomýšlíť se při nich jméno homines: böni dobrí
(v politickém smysle: dobře smýšlející, konservativnii, málí zlí, zlo—
synové, divites bobatci, paupěres chudí, chudasové; uóbiles, ignóbilrs;
summi, injinu'; mei, tui, sui, nostri, vestri a t. (1. Quid est tam commünc
quam spiritus vivis, terra mortuis, märc j/uctwmtilms, litus eiectis?
\' jednočtu rodu mužského kladou se adjektiva a participia sub
stantivně toliko v pádech nepřímých, zvláště při protivach: Lagi-"(tionis
ius «.L-terno,non civi conqmmtmn est. .llaau'mum ('at in amicitia supe
rior'm pá:-rm «'.-cs"iufi'riori. Qui ') «listingw-s artifici»: ub inscio?
Piňrimum in facime iutm-«st inter doctum. «! 'riulwm. Facilius est cur
rentem, incitare, quam commovere languriw'm; — pak V genitivu pi'i

est: stulti est, dementis est, constantis ('si, ignórantis ust etc.

2:32)

') jak. — l\' 's'. 295. l'živúní mnohočtu konkret. i abstrakt. substantiv jo
v řeči basu. daleko rozsáhlejší nežli ve prose. ("-astomnohočteln takovým výraz
se rozvádí (mnplitikuje) t. vyličuje se jim velikost, vznešenost, velebnost' a neoby
čejnost aneb i rozšířenost pi'edmétův (pluralis ulmea-tuticus): Priami regna;

mlspicis in timidá fortia této mánu; lac-ua, dich quae munem Dido fecerat,
clipeus, Didymuonis artes; alta Capitolia ; amorcs, motus a t. d.
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Pozn:-m 1. V nominativi: rodu mužského přistupuje k adjektivu podstatné
wr neb hómo, protož: učenec : 'homo doctus anebo vir doctus; boháč : hömo
dives; Riman : homo Römäniis. Ceské určité přechodníky substantivum":položené
opisují se v nom. větami vztažnými: řečníci č. řečník: is, qui dicit, posloucha

jící:

is, qui audit., milnjici: is. qui ümat etc..

?. líčenci neb učený svět : hominesdocti anebo jen docti, velký učenec-:
homo doctissimus, pravý učenec : homo vire doctus, mnozí učenci : multi et
ii docti, všivkni učenci : omnes docti homines, quivis doctus, doctissimus quisque
(š. :!:-li.),1), žádný učenec němu ductus (š. :::-m).

3. Epaminondas Thčbňmm Ep. Thebský ('l'hebau, z Them; jinak slove
„Thebau“ homo Thebanus anebo Thebanus quidam. pravý 'I'lu-ban homo věra
Thebanus.

2 v "rodě sti-minim, a to:

a) v singula:-n. jako v češtině, na označení pojmu abstraktm'dno:
bňnmn dobré (šlechetnosf), maium zlé, Ím'm'sium poi-estne- (počestuost'),
iih'lc užitečné, ím'uu' prázdný prostor, 1m:-pčri reform! (Ndděrv) stejné
stejným splaceti. Vždy praví se věrnm.') Ve smysle čes. slova "pravdu":
remm Iliam-il.

Velmi běžné jest neutrum sing. suhstautivnč kladeného adjektiva
v genitivi-: natüra iusti et aequi mïiti'r spravedlivosti a muli-nosti
matka, quidquid nöi-i cokoli nového, jakož i po pi'edložkách: dc médiu
follerv se světa Sprovoditi, odkliditi. in „ua-diu relínqlufro zatím pone
chati, jiným k uvážení a rozsudku zůstaviti pí'ipustiti. in praeceps
dům v uebezpečeuství uvrci, nach in aridum. Subdücerlf lodi na sucho
(na břeh) vytalmouti, in tam esse, intuta collocari»,- rovněž: in publico
u veřejnosti, na ulici, dc sim ze svého, ze své kapsy, dr alimo z ci
zího, z cizích peněz, slow diibio hež pochyby, avšak nikd) sine ullo
diibio, nýbrž jen sim» ulla dübiiütiom beze vší pochvlmosti (š. 289,
sim?), in dubium voca;-p hráti v pochybnost.
b) v plul-alu na označení více nebo všech jednotlivých věci téhož

druhu. V jazyce českém tento plural hud singularem adjektiva se vynáší,
aneb užívá se opisuého spůsob“ pomocí pmlstatného „věci“ anebo suh
stantiva nějakého odmžitého neb i jiného: miilta mnoho, mnohé věci,
omnia všecko, všecky veci, utilia, věci užitečné, užitečnost, iusta sprave—
dlivost', Pulchra krasa, mm. můj statek a t. d. Omnia pravdiva räm.
l'nzlmm. Zhusta místo neutr. plur. býva opsaní substantiva rcs, zvláště
v pádech nepřímých, aby zamezil sedvojsmysl: res mlrersac věci protivné, proti—
venstvi, 'res secundae štěstí. res leviöres trety, a rebus turpibus abhorrere, rerum
['uti—irarum scientia.

298. '\Ínoha adjektiva i participia jsou významu i-isti-substan
livnc'ho. Taková jsou: amicus přítel, fluuium-is důvěrník, inimicus uo
') v'čritas: pravdivost.
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přítel, (cdrw-sdrňls protivník, umnülus Suk, arlüh-sm-ns mladík, íňrčm's
jinouh, säum: lunet, cognatus příbuzný, peregrinus cizinec, vicinus
soused — )nälmn zlo. bňunm dobro, hitlím'um kratochvíl. hříčka.
dir-mm slovo, průpoved, prrleel'pfum předpis, r ,spolmnm odpověd, Pec
catum, hřích a. j.
Pročež: amicus meus,p'rölms adulescens, doctus senex, magnum bonum ete.:
však i: amicissimus mcus můj nejlepší přítel, familiaríssinms mcus můj velmi
důvěrný přítel.

299. Jako v jazyce českem adjektiva přítvorky sic;/' a m
tvořená, tak \“ latině adjektiva

tVořenú přítvorky Em, ïm:-s, illa, celi.-«.

inus, ann.-:, ausis a pod. rada zastupují místo buďto pouheho genitivu
neho pádu nejakeho závislého na předložce: gestus órňhn'hw t'ai'eni
se řečníkovo, turba pravím-in družina praetorova, bellum, Punicum
válka punska', Oratio Philippica. řeč proti Filippovi, pugna -Ilärä—
thöm'n hitva Marathouskz', Ilerrňlws .Ymophonfífusll. Xenol'ontův, fá
bzdae Lití/mrte Liviovy kusy č. lll'_\'divadelní, bellum servili: válka
s otroky. ïfm- Brundishmm cesta do lšrundisia, ih'r campestre cesta
přes pole. (pí-ospoluli).

'/.husta potkáváme se. \' latine i s genitivem., kde v jazyce českem
klade se jmeno pi'h|a\'m'-.: castra lum-fiamtábor nepřátelský, dmniciliu
hominum ohydlí lidska. omnium _qamlímu.všeobecná rat-dost, prarcrptu
philusoplu'm' nebo [wm-cul).philosophut-mn předpisy tilosoh'rkó, zvláště.
když \' latine příslušného adiektiva se nedostává: eo:-puris dolui-rs
telesnú holesti, ňm'mí mollitia duševní zmalatnelosf, stňdín. litteræ-um
zaměstnaní valor-kd. re:-mu capital hun qmwsfimues pï'0-lll'dPlllÍ, srrnunu's
connnmu'catio [istim rozmlonva'ml. m.čmóría rerum pamet věcná, inter
prětňh'n ver/forum. výklad slovný.

300. .\djektiva prunus, artrimms, pustrčmus, ultimus, in'/imus.
nummus, „uhlím

pí'ekladaií

se adjektivy,

pí'irovm'wa—li se milo-Zeno:

k nim substantivum kjiuým předmětům ta'-hoždruhu.— avsak dlužno
přeložiti je. suhstautivy na pi'enlložkach závislými. oznamují-li se jimi
jen čast-i náležeiícillu k nim substantiva. .lesli tudy: in summo mohl.
na neivyšší lloi'e. (proti jiným horám) i na vrehole hory; in. in_línu.
monh' u paty hory; in. mwliu riu na prostřední restů a u prosti'ed
cesty. Tak: prímo i'm-e počátkem jara, nuntio rei-e. u prostřed jara.
('.r'trl'mu rui-r na konci jara (koncem jara); in sumum áqua na po—
vrehu vod); in summa, urlnwu na vršku stromu. prim-rl uoctu ?. pů

Í'atku noci (počátkem noci). primu lücr na úsvitč (primo dir prvního
dum;

(trh-emu (UHU)koncem roku.

in c.chw:u1 urbc lmbitm'ť l'č'dlt'ti
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na konci města; agmen primum, medimn, cætremum (norissimmn) předni
stráže, střední vojsko, zásobní vojsko ').
Podobně při jménech svátků, které slaví se po několik dní, říká se na př.

místo primus dies Saturnälium obyč. prima Saturnalia, atak i secunda, tertia
první, druhý, třetí den č. svátek Szlturnnlií.

301. V latině. přistupuje adjektivum přímo ke _jmr'mocla.—'!
m'nm pravidelně. jen na rozlišenou dvou nebo více osob společného
jménu: Cäto J!:u'm- K. starší, .—llv.l'au(lm'Magnus Alexander Velký,
L(u'lius Säpicns L. Moudlý (pí—íjmí)n t. d.; jinak vyjádří se. na př.
„moudrý Plato“ Plňto, humo snpimtc'ssinms, „udatný Kato“ (*äto. vír
fm'tíssímus, „Slavný Pompeius" Pompeius, vír clarissimus. „bohatý
Korinth
])ríntlms, urbs appwlcntissima. .\však též: sapiens illc

Plato, doctus illc I'm-ro. (Srov.

302. Kompa 'ativ

312 illa, l'oznam. l).

klade, se v latině čath i base zïvjnuf/w

přirovnání. Takový kompzn'ntiv překládáme bud posiiit-vfm spojeným
se slovem přiliš, anebo komparativem spojeným se slovci něco. pn—
někml. Thumisfňclcs líbčríns riwa
Th. Žil příliš volně. Senec,-tus(fo
natura lognacim- stáří jesti povahou neco (poněkud) hovornčjší.
Poznani. Pro multit-üdiue hominum angustos films habcrc na množství
lidí příliš úzké území míti; longum est bylo by příliš obšírno; rovněž: dürum.
magnum, dijüc-ïlc cst (srov. 362, 2 .

303. l'i'irovmivaji-li se dvě vlastností mezi sebou, vytýkají se,
jako v češtině, bud' obě knmpm-ativmz, anebo vynášejí se positive-.m
smiom'wn se slovci mňgis — quam čes. Spíše. (radeji, více) — než.
na tak — jako. Romani in, nonnullis brllís jbrtinra-s quam felece'arm
few-mu b_vli statečně—jšínežli šťastnější, anebo magis fam.-; quam, _fu

licrs spíše. (raději. více) stateční než šťastni ne tak šťastni jako
stateční. Pestilentia minaciur fuit quam p-væculdsivrnebo magis mina-r
quam prl-iunius". ' 'cmwritatis est calidius qumu, callidius "guru nebo
calida magis quam callidi-.
š. 304. Přirovmtvujl—li se dva. llřl'll)lu7tll/,vynáší se v latině, jako

ollyčqjuč i v češtině, :uljoktivmn konqmmtírmn : Uter frah-mn umím
mml oust! Rovněž: lmrs Prim- u [nu-s pusfärim- (č. altri-a), skládal-li
se na pr. knilm ze dvou (::istl, labrum, mapě:-im:vt införins, lfälia su
pf'rl'or vf inferior, (hi./live citt'rím' ('t ultri-iur, .l.-"'a. mïnm' otc.
l'nnmtnjlne komparativ s quam pro: Prov-(ium atröcius quam pro numero
pugnantium editur bitku přiliš krutá na ten počet bojujících.
') srov.

'.!üüpod čarou.'
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305. Latinský superlativ

často přeložiti dlužno do češtiny

positio-um spojeným s předponou pře nebo se slovci wl-mi, nad míru.
"ml)nyij
mít-umně a pod.: vír :loch'ssímns, fie—zmen
hiis-simum atque
altissimum. peditus velocissimi alqm! _fbrtíssimi, homo tm' símíllínms
tobe zcela (úplne) podobný.

306.

[ ke knmparativu i k superlativu přistupují sim-n

o:.:nmcňovací :

1. Ceské ještě při lmmparative buďto se. nepřekládá. nebo vyja
dřuje se slovceul ähfmn; tudyž „ještě učenější“ bud pouze doctior
aneb m'mn (turrim-, nikoli snad mllmr- .) (lodím-.
2. ('eské ncnoht-m, (lalrkn při komparative slove lnu/tn, ceské da
leko pí'i superlativě. longe, někdy
nm./to: muito mňim- mnohem, da—
leko větší. longe marinum daleko největší. (Srov. 280, 1. a Pozn. 2).
Poznani. Slov longe a multo užívá se též ke vzmocňování adjektiv, adverbií
a sloves znmnenajícicb rozdílnost, vzdálenost, přednosť: longe tilius. diversita,
dissbnřlís; hoc longe alio spectat to daleko (zcela) jinam míří (čelí. bije.); longe
abesse, abhorrere. dissentire,- longe antecellere, praestare; — multo aliter, non
multo sěcus; multo praestat, multo antepöno, multo mälo a t. (1. V. 280.

3. Superlativ vzmocuuje. se. slovem imus čes. (lale-ko, mul jimi
a ještě dů 'azučji mms omnium, čes. nade všecky jiní : Smrz—čiamnnnm
Noah-nf civitatis et ínyčm'o rt iustitia, prncstanh'ssímnm (ualeo deam-r.

Eloqw'nh'ares mm mt omninm clg'jfim'llíma.Též slovemnsi.
sami, ?': sophish's wl marinum. [leii :Ic'imusml w'l optima „'llvssanrw.
4. Superlativ vzmocňuje, se slovem quam čes. co, nebo slovem
quam spojeným se. slovesem Possum anebo fix-ri potest:
( 1m'a-nrquam, mamřmís ití'm'ríbus in Galliam confrmh'f anebo

0:10er quam. maa,-imispotest itineribus in Gal/iam contrudit; těž

anebo

( (Im-mr qumztís mmcimz's lmtwsf ifinvribom in Galliam

et)-inundi!)

Caesar quam mmrimis jivri potes! iHum-ilumin Galliam contrudit:
('es. Caesar m (mo.-Emi)mjučtšímí pochody do Gallie spěchá.
Poznani. 1. České „jak jen někdo může, jak jen možná“ vynáší se. v la
tině slovvi tam — quam qui neb ita (sic) — ut qui spojenými se superlativem.

Tam sani-(2539;„img/£qu umyli-Wu,?

Tammitissum,quamqm'

larissimus "). T_e_.s_cmper
sic_cčh1u,_ut quem (liligema'aiue

').

') mlhuc : do nynějška, posavad: adhuc semper idem'. ') rozuměj amicus
Psi t. jsem přítelem obce, jak jen někdo nejvíce jím býti může. č..jak jen komu
nejvíce možna. “) roz. est t. jsem krotký, jak jen kdo (jak jen človek) nejmírnější
býti může. ") roz. colam t. ctiti tebe budu vždy, jak jen koho nejpečlivěji etiti
mi možna.
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?. Palllatlljt_PL-.1Qn_ú(fi—mor
in 'omnes-nos tantus est, u: nihil supra possit

č. ut nihil supra possit addi
' č. ut nihil possit accidere. Pisonova láska k nám

všem je svrchované velká. c. taková, že nic nad ní býti nemůže.
El. Čím kdo — tím v souvětích úmémých přede dvěma komparativy vynáší
se v latině:

a) quo quisque (quia — We)

(We/tiv!

nebo quanto quisque (quis) ?- tama se

b) ut qnis-qupf ita se dvenmcsuperlntivy.
c) vypustí se ut — est, ita n klade se jen qotisque.fae_dw_,supei'lui_v_\'.
Zní tedy souvětí: „Čím kdo jest učené—jší,tim bývá skromnější“ v latině bud'
3) Quo (quanto) quisque (quis) est doctior, co (hoc, tanto) est modestior anc-h
b) ('t quisque est doctissimus, ita. est modestissimus anebo
(') Doctissimus quisque est modestissimus (v. g. 322, ?,.

0 n á ni ě s l c e.

n) Náměstky osobně a přivlastňovací.
&. 307. Jako zamlčují se náměstky osoby prvé. a druhé v no

minativě: ego, tu, nos, vos, jsou-li bez důrazu (š. 196, 1), tak ne
kladou se v latině. ani odvozená od nich possessivn: meus. tuus,
noster. vester jakož i suus, jsou-li bezdůrazná a možná-li snadno
pi*imysliti je ze souvislosti: Filias patrem. änmt. Tak: tolleru ócňlns
OČÍ svých pozdvilnwutí, ('.ctmutwv'mámu, operire ös, advenere äninmm,
cutem/ere animum, aetatum consitum-r' etc.
Kde by jich ze souvislosti nebylo možná pi—imysliti, nebo kdo
pronášejí se důrazně, tut neSinéjí se zanilčeti. nýbrž kladou se, jsou-Ii
důrazná, vždy před substantive-.m. jinak po něm: ["i-at:»rmmm soma-mn.
hmm ämut. 'l'u tnam, ütilitntmn prmþonis publica.'. [[nec mm .) máma
scripsi. Pročež vždy: sem qunm,- dobrovolně. sám od sebe, mao Jim—fw
uliquid áyo 0 sve moci, mrc—t"
quidum snntvutiä dle mého mínění, mm
iüru rv.—spondmprávem, jež mi přísluší. .llm' moji t. příbuzní přá

telé, a tak tui, sui atd.

'

O rozdílu mezi genitivy nostri a nostrum, vestri o. vestrum v.

Poznani. 2.

263,

308. ()sobná námi-stku zvratuá srbc, sobě a t. d. jen tehdáž
vyjádřiti smí se v latině reflexiva!!! sui., sibi. se. odnáší-li se k pod
mi-tu osoby třetí.
(hluáší—li se však ceská mimi—stkusolu', sobě a t. d. k podmětu

osoby první nebo druhé, dlužno klásti v latině pády nepřímé namestek
osobných osoby první noho druhů.
') nikoli propria .'
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memor sunt mei pamětliv jsem sebe
memor es tui pamětliv jsi sebe
memor est sui pamětliv je sebe

memoressumns nostri pamětlívijsme sebe
memores estis vestri pamétlivi jste sebe
memores sunt sui pamětlivi jsou sebe.

laudo me chválím se
laudas te clívúlíš se
laudat se chválí se

laudamusnos chválíme se
laudatis 'vos chválíte se
laudant se chválí se.

,

nöcco mihi škodim si
noces tibi škodíš si
nocet sibi škodí si

nocemus nobis äkodime si
nocen's vobis škodíte si
nocent sibi škodí si.

Rovněž: u me ipse dissidet) lít-Souhlasím sinu se sebou, a te ipse rlissidcs,
a se ipse dissidet etc.; mccum dis-cardo, tecum discordas, secum discordat etc.

5. 309. l'í'isvojovací náměstka zvratna smy. smí, svu' a I;. d. je

diné tehdáž vyjádřiti smí se v latině roňexivem suus.

sua. smím.

vlastní-li se něco poulmvtu osoby třetl._
Vlastní-li se však českou náměstkou svůj, sui, své atd. něco
podníůtu osoby první neho druhé, dlužno klásti namestky 'nu'us, tuus,
'nosh'r, veste-r.
laudo amicum meum (filios meos)
chválím přítele svého
laudas amicum tuum (filios tuos)
| chválíš přítele svého
laudat amicum. suum (filios suos)
a t. d.
laudamus amicum uostrum (lilios nostras)
(chválím syny své)
laudatis anncum vestrum (filios vestros)
(clnvailixï'
syny své)
laudant amicum suum (filios suos)
a t. d.

Poznani. České náměstky jeho, jqji, (jejiho, jejímu atd.), jejich. přivlast
ímjíce něco osobě třetí, která není podmětem, vyllúšl'jí se v latině genitivy Eins
(jc-lm,její, jejího atd.), corum, mmm (jejich).
Civis necatus est; (lomus eius incendio con-flagravit.
Cives necati sunt; domus eorum incendio con/(agrariam.
Mäter aegrotat; _rilius eius calet..

Jlatres aegrotant; jilii earmn valent.
Rovněž: dům jvjžho syna shořel:cius filii (lomus incendio con/lugravit;
odpustil jsem jqiimu synu, jejim synům: igmïvi eius filio, eius jiliis; odcestoval
jsem sjqiimsym-m, sjejimi syny : profectus sum cum eiusjilio, cum eiusjiliis etc.

310. Zvratna minm-stkaosolmaisui, sibi, se, jakož i posses
sívum suns, sua, suum klade se tcaly, naznačuje-li se vztah k pod
lllůtll osoby třetí tóŽO věty.

.s'rr' (š. 308 a 309).

Ces. Suba, sobě, si, se, svme a. svůj. sni,

Unum dnl-mal sr diligit sche miluje.

lustitia

pruph-r susa colenda «si pro sche. Bcstic's lwmím's ňh' po.—maniad suam.

militatum ko svému užitku.
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-\však oddílně od českého jazyka klade se:
1. náměstka suus, sua, sumu tam, kde zuameuajíc české jeho
(_jejich) vlastni označuje vztah i k jinému jménu téže věty, a ne to—
liko k podmětu osohy třetí: DF,-sinantinsidiäri (lömi snu/' consuli at
přestanou strojiti úklady konsulovi v juho Elast-ním domě. Hmmibňlmn
sui cives (: civitate číěcěruut. Sua qw'mquefraus curat '). Sui znamená
pi'ílmzenstvo, rod. Fuit hoc luctuosum sais. (Srov. 307 fin.)
2. namestkv sui. sibi, se a suus kladou se při vazbě akkUSa
tivu s infinitivem (š. 414, 1"), ve větách účelných (š. 376 sledý). roz
kazovacích \,S. 377) a závislých tazacích, iná-li označiti se náměstkou
osoba tatáž, která je podmětem věty řídící. V češtině užívá se. v té

případnosti mimi-sth třetí osoby: on, ona, ono, jeho, jemu a t. d.
Caesar semper afírmabat sr non sibi vixisse, sed patriae že (on) sobě
nežil. Ubii orabant, ut sibi Caesar actvïlium ferret aby jim pomoci
poskytl. Orator sagaciter pervestigat, quid sui cives cogitent co jeho
spoluobčané myslí.
3. náměstky sui, sibi, se a suus kladou se. vůbec ve všech
konjunktivných větách závislých, jestliže se těmito větami pronáší
úsudek podmětu řídící věty, odnášejí-li se náměstky ony k tomuto
podmětu. V češtině i zde náměstky třetí osoby: john, jemu a t. d.
Themistöcles quidem cápcre non poho—at, quod sc llliltia'dis tropaea
a sunmo suscitat-ent poněvadž prý ho vítězná znamení Miltiadova ze
sna budila (úsudek to Themistokleův; avšak: quod mm — suscítabanl
byl hy úsudek osoby píšící nebo mluvící).
Srovnej: Paetus omnes libros, quos fräter suus reliquisset, mihi
donavit a Paetus omnes libros, quos frater eius reliquerat, mihi do
navit. Söcrätcs vitia, quae sibi insita essent (quae ei insita erant),
magno stádia čma'udavít 392).
Poznam. 1. Ve větách konsekutivných (5. 379), jakož iv časových s cum,
označuje se vztah kpodmětu hlavní věty náměstkouc's: Antonius petiit, ut senatus
sibi crederet, sed ita Egit. ut nemo ei posset fidem habere. Alcibiades, cum ei
mant-ins missus esset, ut dómum rediret, trtrömem conscendit.
2. Někdy osoba, ku které náměstka zvratná zpět se nese, jen podle smyslu
býva podmětem věty řídicí (logický, nikoli gramnmtický to podmět): A. Caesare
invitor, sibi ut sim legatus t. c. Caesar me invitat, sibi otc.
3. Náměstky sui, sibi, se a suus mohou vtétěž větě odnášeti se k podmětům
rozličným, k podmětu totiž téže věty i !( podmětu věty řídicí-: Ariovistus äit, ně
minem secum sine sud pernicie contendisse že nikdo s nim (s Ariovistem) hczo
své zaihuby (odnáší se k neminem) nvzsipasil.
') Srov. Svá. vlast každému nejmilejší, & mně má. Burt. Skl. str. 32.
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4. Někdy klade se méně Správně místo reflexiva demonstrativum is: Hel
vätii persuádent finitimis, ut oppidis suis exustis ímá cum iis (m. secum) pro
Iiciscantur.

€. 311.

K označení vespolnosti

užívá čeština buď uáměstky

zvmtué (sehr se otazovali, taizali se mezi sebou) nebo výrazů: ve
spolek, spolu, jeden druhého (druhému a t. d.), (l;-uh druha (druhu
a t. d.), člověk člověka (řlově7cua t. d.). Podobně vyjadřuje se v lat.
jazyce vespoluost':

1. výrazy: inter nos., inter vos, inter se, inter ipsos: (,bhortmnnr
inter nos. Rf'slmblic/c nos int/v- nas reconciliat smiřujc nás mezi sebou.
Pueri inter se ánmnt, inter se ce:-tant, inter se obii-iactant. Res inter 54:
diversae,

more.-3inte-r se dissimiles.

Pozuam. 1. Pueri se amant chlapci se milují t. každý sebe, pueri amant
mtcr se chlapci se miluji mezi sebou t. j. jeden druhého.
2. Nepřímé pády náměstky osobné při výrazech inter nos, inter vos etc.
se vypouštějí, jsou-li osoby vespolně jednající zároven podmětem slovesa. té věty:
tenuamus inter nos (nikoli snad: nos inter nos) milujeme se mezi sebou; inter vos
contemnitis svysoka na sebe vespolek(druh na druhu) bledíto; inter se coniungunt
spojují se mezi sebou; inter nos prösünms (nikoli snad: nobis inter nos pr.) pro
spíváme sobě vespolek (druh druhu); inter vos nocetis škodíte sobě vespolek:
obsides inter se dederunt č. cavea-unt inter se obsidibus dali si mezi sebou zat
stuvence, zaručili se vespolek skrze zastavení-e a t. d.
Avšak nejsou-li osoby vespolně jednající zároveň podmětem slovesa té
věty, nepřímé pády náměsth osobněse.kladou: respublica nos inter nos coniungit.

2. opakováním téhož slovu,: .lIánns manum lämt. Cit-vs civibus
prav/esse oportet. .llngní [allicis est statuere, quid quemque «ruique'l
[nuce-tare oporteat. Uti-r utri :) insidias frcit? Alter alterum. 3) complea'í
sum-us.

(Im-qui' utriquc cai-«li ('si 4).

Poznani. Ne vždy opatkovíinímtakovým vespolnost se naznačuje: e.vdómu
in domum migrare dům od domu cboditi; to platí zvlášť o alius alium (v. š. 335).

b) Náměstky ukazovací.
312. Ilit“ tento jest ukazovací na'uněstkou osoby prvé. t. uku
zujo se jí nu, předmět. který místem a casem mluvící osob(- blízký
just, a protož casto významem svým rovná se náměstkám meus & uoster,
unob i S temito llííméstkmni spojeno bývá: hic. mim-s iiim-, hiv nustv'r
[ibm-, Imar m-Im t. j. naše město, lum- iuniperi: t j. uuše ('. nyní-jší čus“
') každý kazdemu. ") kdo Iamm. ") druh druhu. ')též;
est obu. druh druhu uu. srdci jsou. Srov. 336 lin.

uterque a-ltcri cord
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'

hi "wres- duch našeho c. nynějšího věku. "ibat-ine páter! haec arma
rt hanc militum pröpïtio jlümine accipias '). — Pročež znamená hic
často svěřence (při soudě), hi soudce.
'l'o (č. tolik) jest jisto: 1190 (nikoli
certum, e.vploratmu est.
«...- tantu-m!) --.,-w....

Iste ten/aln, ten jest ukazovací nitničstkou osoby druhé t. ozna
čuje se jím všecko, eo oslovené osobě buď náleží. anebo vůbec nějak
s ní spojeno jest, a protož často tolik co tama anebo w.«-m-aneb
i s těmito náměstkami Spojene: iste tuus liber, iste vester lib/u', ista
vestis t. j. tvůj oděv. meer
istam milïte'am. ("-asto jmenuji se na
městkou tou protivníci (při soudě), z čehož v_vviuulo se uzivani na
městky te ve smysle potupném (čes. ten). Exponmn, Quirites. ca:
quibus gwwrlbas hominam istae cöpc'ac'comparentur.

llle ow.-ujest ukazovací náměstkou osoby třetí t. označuje se
jim vše, co třetí (uepřitomnó) osobě náleží, aneb nějak s ní je spo—
_iono, co však místem a časem od mluvící osoby je vzdáleno, protož
také tolik co tana-jší, tehdejší: illa eius llber, män- lllml ono (vzda
lent-, dříve jmenované) moře, tempora illa ony (tehdejší) časy.
Poznani. 1. Náměstkou illc. jako v češtině míměstkou onen, označuje Se.
osoba nebo vec vůbec známá, proslavená., na slovo vzata neb i pověstná. V to při—
čině klade se zhusta za subst., aneb opatřeno-li subst. ješte adjektivem. mívaiillc

místo mezi oběma prostřední: Söcrätcs illc. J'Iedäa illa. Praeclarum illud "') So
löm's. Anti-pdter ille Sidönlus. Magnus illc Alexander. Antiquo illo mörc.
Jinak kladou se miměstkyukaz. z pravidla před subst.: Huic JIlltlädl mus
Iwnos tribütus est. Vcneramiui illum Iövem. Istam artem totam dimittcmus.
l'i'istupuje-li náměstka posseSsivná, klade se demonstrativum před tuto: his mcis
litteris, huic mcac laudi, huic uostro stádia, ista tua cupiditas c(lränäta.
2. ('o o náměstkaeh hic, iste, illc povčdíno, lllíltl též o adverbiieli hic, istic,
illic; Mic, ístúc, illuc; hinc, istinc, illinc; pročež:
hic zde (u mne, unus) ? istic tam (u tebe, u vas)
hucsem<ke mne, kmim) 5 istuc tam (k tobě, k vám)
hinc odsud tode mne, istinc odtamtud (od tebe.
od nás)

i

od vás)

illic tam (u nebo, u nich
illuc uuam (k nemu. k nim.
illinc odonud lod nebo. od
nit—In.

Prius hic tc nos, quam istic tu nos ridebis. Huc ades. Dabo operam, ut
istuc zcn-iam. Eyo hinc pcrcndic mánc cögito. ". Num istaec mulicr illinc venit?
') Tak vzýva Horatius Cocles u Livia (II, to, ll) boha řeky Tibora, v jehož
proud se vrhá.: Otče 'l'iberino! tuto (t. mou) zbraň a tohoto vojína xt. mnel vn
svůj milostivý proud přijali. 2) Výtečná ona výpoved' Solanum. "\ Jii mlsud pozejti'i
rano zamýšlím (roz. odeestovati discědcrc), & tuk zhusta cogito o zamýšleném n:..
cestu se .vydání ve slohu listovním: In Cumanum
coulito.
Lepidus
,- suum
..
'n "'N—»...—:,my.“.. Inn!

crascogclabat.

umam—......'“

n-M-öm
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erilrh'S', největší muž své doby“ vvjadří se: Pericleakgymmuavír films
(ætatis ě. I'., quo něma mm fuit clärior ě. P., rir'ömfnïum, qui tum ' fuerunt,
rlnrmsimus.
_

313. Ukazujíee ke slovům něěím nebo k v_větunějakému,
klademe v češtině zhusta. příčestí mislwhgje'vimísto správní-jšího touto.
\" latině klade se v ta'-příčině z pravidla hiv: lu "
.
' 0,
in (ml) [uum nun/um. promluvil v ten špůsob (smysl. rozuím; vrrha
wins ]U'ílfcfum-mit;

hm- contrmlo.

.len ma-li se nummi-iti, že to, (:o nasleduje, bud' něco vubec
známí—boneb obzvláštní důležitosti jest. anebo mít-li se vytknouti pro
tiva k předešlé—nm,klade se náměstka illy: b'w/ hang. gt. co povědíno
jest) terim-rt., illa (co nasleduje) vero (ira:-iore! eg vmware

314. Odnašejí-li se naníěstky hic — illa ke dvěma í'ozlioným
dříve jmenovaným předmětům, naznačuje se obyčejně., jako v češtině,
uáměstkou illa. předmět dříve jmenovaný (tedy vzdálenější), náměst
kou lu'c předmět později jmenovaný (čili bližší): Caesar hem./iuis atque
münijiccntia magnus habvbatur, integritate vita:: (.-'äto.[lle ( i. e. Cca:st
mansnčtúdine (ft misew'cowlia elm-us factus, huic r:. neumi) savč
ritas «hy/"itatem ("illicita-at.
Poznani. 1. Někdy ukazuje
k prvému předmětu, zdá.-li se tento mlu
vícímu býti důležitě'ším: llíělior est certa pax, quam späräta victoria; haec (pars)

in tuä, illa (MÉ)-

in deorummanibusest.

2. Neodnášejíee se ke dvěmapředmětůmznamenajínáměstky?
jeden -—druhý: Homines (ilii aliis stüdiis diam-tur:
Imm dat. ille quaestui deditae est.

ille též

hic honoribus petendis ópě—

%. 315. ls tm klade se:
F

. spojeno-li s qui čes. fm, khu'g'; fam, jimž :

Som-nus rec-mat

vos, qui fassi sunt laboribus.
2. odkazujeme-li k osobě. nebo věci dříve jmenované. Ad cas
rus conjiea'mulas Orgčtňrůe deligitur. ls ') sibi lagatimwm ad civitates
suscěpít.

In eo itím-re persia-Fakt C'ash'co etc.

3. zastupuje osobnou náměstka třetí osoby, které se latině ne
dostává. avšak jen v pádech nepřímých; čes. jeho, jemu (mu), jajich
a t. d.

Drum. (lg-nesehnala m,- opet-ilan eius.

Hannibal

quantalia

i-n

[tä-lia fuit, namo ei in dei:: restitit.
l'oznam. Lópojeno jsoth squi vypouští se. is často, zvláště v nominativě,
časro těž za relative—mqui se klade: Maximum omämentum amicitiae tollit, qui
ex ea tollit verecundiam. Málo se res habet, cum, quod virtute qiiia-iděbet, id ')
tentatur pec-üm'a.
') ten, nikoli týž. a)

319, l.
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2. \'ypouští se obyčejně is, kdyby se slovem dříve jmenovaným. ku kterému
odkazuje, býti mělo v témž pádě: Deum cólít, qui nóvit (m. qui eum novit). Ignäm'a

corpus hebetat, läbor firmat. Virtus conciliat amicitias et conserrat.

€. 316. České výrazy: a síce, a to, záporně asicr ne, a to ne,
donáší-li se jimi příznak nějaký ke jménu podstatnému. vyjadřují se
v latině slovy: et is, ct is (hic) quidam, atque is, ;'.-«quc,záporně neque

is, nec is. Unam rem m'plícabo eam,un maximam. Erant in Torquäto
plürimae

litterae nec eae malym—es
l).

Náleží-li příznak takový ke slovesu, klade se idque, atque id
(hoc), neque id : Apollonium doctum komínem. cognövi idque a puero.

$. 317. Idem týž, tentýž ukazuje jednakost' nějakého předmětu,
a překládá se do češtiny slovy zároveň (ü, spolu. (i), když totiž při
čiimjí se k téže osobě nebo věci dva rozličné příznaky. Quidquid ho
nestum est, idem 2) est mila Nihil uti/r, quod non idem honestum.

[m,-enti sunt multi, qui vitam prěfuntlvrr pro patria parati essent,
iidem 3) gloriae iactüram 'ne minimam quidem fäcärv vellent. Quidam
nimis magnum stádium in res obscüras atquc dcf'iciles confärum
msdemque non necessarias. Srov. 460, Pozn.
Poznani. 1. Jsou-li osoby rozdílny, a přičiňuje-li se k nim týž příznak,
klade se item čes. tolikéž, rovněž: Aderat Römülus augur cumfratre item augůre.

2. Zhusta spojuje se idem snáměstkami hic, ille, iste čes. tentýž, zrovna týž,
právé týž: Quod probat multitudo, hoc idem doctis probandum est.

$. 318. Ipse su'm, on sám. t. j. ten a nikdo jiný. klade se při
udaních časových a při číslovkách m. českého Hail-ě "Elim-na: ipso
illo die pravě onoho dne-, nunc ipsum zrovna teď. pravehníýní, tum
ipsum tu právě, v tu dobu právě; triginta erant (lies ipsa', cum has

Jäbam litteras právě třicet dní, ne více a ne mene.
Ipso nomine terruit hostes pouhým jmenem postrašil _nepřútely, val-vue se
ipsae aperuerunt dvéře se samy od sebe otevřely; ipse mca, tna, sua sponte
(š. 277, l'ozn. ö).

Spojono jsouc s naničstkaini osobnými klade se. ipua»,jako české
sám„ do téhož pádu, ve kterém protiva jeho býti by měla: Jla ipse
consölor těšim se sám t. sám a nikdo jiný; mv ipsum consolor
těším sebe sama roz. a nikoho jiného. Noscc tu ipsu-mznej sebe sauna
t. nejprve sebe a pak teprv jiné. Mater Därü ipsa sibi mortem conscivit.
') mnohostranná učenosc, a to ne všední. ') bud: totéž jest nžitečno, nebo:
zaroveň ijest nžitečno. ') zaroveň pak ani za mák slávy své pozbytí nechtěli.
Pro/. Joa. Kořínek.- th. mluvnice. 6. vyd.

16
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Mnohdy však klade se. nominativ ipse i tam, kde protiva by Žzidulu.p:"uln

jineho:

Tc consölor, cum ipse me non possim. Tuk: per me ipse, per se ipse.

Per nos (nu—mer)ipsi bellum aes.-rigtig.

Gonitiv muni—stky [Ps-' spojen jsu s minu-stkzuni possessivnými
v_vjaulřuái'ovurOŠké,:uljfrlustui(srov. 251, Pozn.): mvnm ipsius (Fynn
nvylěgo svého vlastního zákonu si nevšímzim. tomm ipsius legem nr
glc'yis. uostrum

:)).—forumlvy/um iuy/«ginum etc.

.\všuk:

mmm ipse lt:

grm niy/rgo jai sám nevšímám si svého zákonu, hmm ipso Iugum nr
ylrgís t_v sám ltPVŠílltáŠ Si svého zákonu., nosh'as ipse' ll'u's tu's/legimus
my sumi nevšímáme si svých zákonův u t. d.
Poznani. et ipse překládá se do češtiny také vyrazy

' "

iä,

propo

vídá—lise mt;-z o dvou rozličných osobách nebo vecech: Locri urbs desciuerat cr
ipsa ad Pomos. Mesto L. přistoupilo i samo č. přistoupilo rovnež lroz. jakož
ostatni města k P. Víctor ex Volscis inglequou transiit et ipsos bellum molientes
kteří i sami č. kteří rovnež (roz. jako \'olskové) válku obmýšleli.

r) Náměstka vztažná.
&. 319. Jméno, k nemuz by relativum qui, (ln-'M.,quod odku
zomti melo, pošipe se zhusta do věty relativně u shoduje se v půdě

s namestkou relatirnou:
l. .Ide-li věta relativná před hlavní; tu klade se ve větě hlavní

is nel) bic. Podobne v češtině na místě: „Budeme procovuti hlavně.
v těch vecech. ku kterým nejschOpnejší budeme“ může se říci: „Ku
kterým vecem nejschopnější budeme, v těch hlavně budeme praemat? ;
lat.: ."ld quas res «piissimi ärinuw, in it's potíssínuun člabórábinms.
Quum quisth nórít artum, in hac so carere-wt. Quibus rubus qlfíciuntcu
volnptates. lnu! non sunt in poto-statu scqn'entís.

:3. l'růuje-li se podstatne. jakesi jméno názvem nějakým obec

nějším po sposob" apposite, pošiucse wíce

tuto dogg? relativne

jako ve správné proso česke. Tak místo: ,,.huanus Syrii od ("irin-ic
odděluje, horu, to, kteráž pinu bylo nepřátel“ řekne se správní—ji „kte—
l'áŽt-o horu pinu byla“ u t. d., v latině

pak jen:

Alumim-.- dýl-imo

a Cilicia dividit, qui mons vm! hostium plants. Firmi et constantes
amici (liili/muli sunt, mins generis est magna pěnúría. .-l "(mim-nis
('a—anumquam (?:-ovcí tmn urbem, tcm-brud, capiuntur.
vír, quar H's, qui de'-'s, quo lo'mljorc etc.

Tuk:

Cáto qui

3. ()pisuje-li se předložka pro (vedle.) voto" relativnou. Místo
pro tu.-'l,„mona-'a mulmm! i'Írí bud' quae «sf hui prudrntiá jakož jo
tvai obezí'elost, onoho (lud m prudentia jako jsi obezi'elosti, obojí ve
smyslc: „jakož do tve obezrclosti muliti se jest“ nebo „vedle ;tvo
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obezi'elosti“, kterýžto poslední spůsob proslovení Čechovi je nejoblí
benější. Rovněž: quae tua ('si hümduifus anebo (luft rs qunrmituh',
qui nmus ('i'/nor in te est nneho quo sum in. te umore. .lia.r, quo anima

fm'ssr h-mlitur etc. Ajax vedle povahy, kterou prý incl. Quanta inge
nia iu. nush'is hominibus inesse video, non (lea-paro etc.

Podle zname—

nitých schopností, jež vidím a t. d. (Srov. š. 289 předl. pro).
4. Mai-li nějaký superlativ, k němuž náměstka qui odkazuje,
býti pronesen důrazně, pošine. se do vety relativně: Tlmnistncles de
servis suis, quam habuit fidelissimum, ad Xcræem misit kterého měl
nejvěrnějšího m. nejvěrnějšího, kterého měl. JI. Popíllíus in túmulo,
quem proximum cäpm-e pötuit, vallum (li—(cere
coepit na nejbližším pa
horku, který osaditi mohl. Ilěvóverat, quod pulcherrimum natum, pssct

co nejkrásnějšího vyrostlo.

&. 320.

České rčení „axony“

nikdy jinak než větou rela—

tivnou: qui dicitur, vocatu-r,- quum.dicimus, dicunt (qui dicebatur,
vocabatur etc.) se nevyjadřuje. 'es-tra, quur dicitur, ritu mors est.

Rovnež: „ggchnpi'ipmnenutyí“ nebo „dotčený“ vyjádří se: guem
supra (ante) día-í (día'inms), nominaci, mömörrwi a pod.

Totéž platí o slově „hudoucí“: qui m-ätor est futurus
řečník, qui rripublicae praefuturi sunt hudoucl Stï'ttnICi.

budoucí

5. 321. \'ztažná náměstka mnohdy zaujímá. místo náměstky
ukazovací spojené s některou spojkou soui'adnou, jako v češtině:
qui : et is, is autem, is igitur etc. Vztažnou náměstku takovou
nazýváme relativen: spojovacím. Res loquitur ipsa, quae (et ea) semper
válet plurimum. Nihil est umňbilíus virtutc, quain (cum igitur) sequěre,
qcmeso, studiósc.
Poznan). Takové též platnosti býti mohoujina slovavztažná, jako: qualis ::
ct mus, talis autem etc., ubízet ibi, ibi autem etc., unde : et inde etc.

&. 322. Aby těsněji pí'ilnuly k větám předcházejícím, počínají
se v latině velmi zhusta věty ode vztažné náměstky qui, jako ve
starší přesně. prose české: C'unön (ičcem annorum eæsïlio inuitatus
est. Caius facti celčríus Athenienses qumu ipsum paenituit. Tak:
Quare, (ziuumbrnm, Qcodprnptw, uuu dc causa, Quo facto, 1) Quo
( Quibus- rcbus) factum eat, uo. . ., Quan cum im siut.
Poznani. Mnohdyza týmž ucelem přede spojkami klade se quod, jež na jazyk
český ani se nepřekládá; tak zvl. qugqsi, řidčeji quodnisi, quo-(Legi, quod cum,
') načež.

[S*
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quod ubi etc. Coluntur tyranni simulatione durntarat ad tempus. Quodsi forte
ceciderint, tum intellegitur, quam inopes fuerint amicorum.

š. 323. Ve větách příromavacích užívá se v latině na označení
jednakosti čili totožnosti slov souvzmžnýeh idem — qui čes. týž —
který, neh i méně přesně týž—cr) (jako). Servi iisdem moribus erant,
quibus ') dom.-inus. Indem est utilitatis, quae honestatis rogula.
Podobně klade se na označení shody co do vlastnosti: talis —
quai-is čes. takový — jaký (jako), na označení shody co do velikosti
nebo stupně Síly: tantus -— quantus čes. tak veliký — jak!/' (jako),
na označení shody co do počtu: tot -— quot čes. tolik — kolik (co),
totidem — quot čes. právě tolik — kolik (co). Talis est quaeque res
publica, qualis eius aut natura aut voluntas, qui illam rägit. Aliquid
tale, quale de Homéra scribit Ennius. Tanta dimicatio, quanta nuu
quam fuit. Tot populi, quot defecerunt. Quot orationum genera sunt,
totidem. oratorum reperiuntur.
$. 324. Místo přirovnavacího qui, qualis, quot může za slovy idem,
talis, totidem, následovati i spojka ac nel) atque. Virtus eädem in ho
mine ac Deo est. Cum totidem navibus atque erat profectus Atheuas rediit.
Podobným spůsobem kladou se spojky ac. atque za všemi při
davnými jmény a příslovci znamenajícími steinosf a podobnost aneb
opak toho.
aequus, pár, dispar, diversus, älius, perinde ac. aeque ac, iuxta ac, pariter
snizil-is,dissimilis, conträrius,
perinde, aeque, iuxta, pariter,
proinde, contra, secus, aliter.

ac tak jako; proinde ac tou měrou
jako; contra ac zcela.jinak než; secus
ac, aliter ac jinak než.

Simile fecit atque äl ii. Non (lici secus ac sentiebam. Aliter atque
ostenderam facio. Longe alia ac tu scripseras narrantur. Res tibi est
aeque nota ac mihi. Omnia fire contra ac dixisti owner-unt.
Poznam. Alius, aliter, secus, contra kladou se obyčejně se Spojkou quam
ve větách záporných. Atticus nudius hErEd-itatesnulla alia re quam bonitate est
consecutus. Nie jiného než t. právě to : nihil aliud quam; uic jiného leč (kromě)

t. jen to :nihil aliud nisi. Virtus nihil aliud est, quam in se perfecta natura
Erat historia nihil aliud nisi annalium confectio.

(I) Náměstky tazari.

š. . 25. Quis? kdo! quid? co? Náměstkou substantivum“quis?
tiieme se po osobě, náměstka quid? po věci, žádnjíce, aby se na.ně
ukázalo, aneb aby se poimenomly. Quis hoc dala,-it?—-Hic, ille, Pläto
') nikoli: quam anebo ut dominus.
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dicit. Quid (lil-it? — Hoc, illud (lia-it. Quis l)iöncm S'yräcüsium doc
trinis omnibus e.vpolivit? .Vou Pläto?

š. 326. Quis? qnae? quod? který? která? která? Náměstkami
těmito adjektivnými se jmény podstatnými spojenými tážeme se po
osobách anebo věcech, rovněž žádajlce, aby se na ně ukázalo, aneb
aby se pojmenovaly (srov. 325). Quis vir? — Hic, ille vír ; Caius.
Quod oppidum? — Hoc, illud oppidum; Tibur. Quis reae unquam fuit,
quis populus, qui non ute-returpraedictione divina?

&. 327. Qui? qnae? quod? ký! jaký? Námestkou touto ad
jektivnou tažeme se po podstatné vlastnosti osoby nebo věci. Qui
row? — Hic est rex säpiens. Quae rěgína? -— Haec est regi-na poten
tissima. Quod oppidum! — Hoc est oppidum opulentissimum. Qui
huius rlölor, qui illius maeror erit;? quae utriusque lamentatio?
v) Náměstky neurčité.

%. 328. Aliquis někdo, aliquid něco (substantivně), aliqui(s),
aliqua. aliqnod nějak-;;, «i, -e' (adjektivně) označují předmět ne
určitý. Sit aliquis, qui nihil mäli häbeat. Ego tibi aliquid de meis
scriptis mittam. Mitte ad nos de tuis aliquem tabellari-um.
Poznani. Ego quoque sum aliquid ijájsem něco (protiva nihil), in aliquo
numero sum stojim za něco, aliquid tibi succenseo poněkud se na tebe horším
(na tebe nevražím g. 236).

g. 329. Quis (n.-:")kdo,quid (ne?)cha quis, quae, quod (ne?)
kier-g', wi, -e' nestává nikdy od počátku věty a je zcela bezdůrazné.
Fíěrz' pótest, ut recte quis sentiat. Alituum est a iustitia (let-rähere
quid de aliquo.
Zvláště klade se quis po slovcích si -li,. jestliže, nisi ne-li,
jestliže ne, cum když, ne aby ne, nm a aby ne, quo, quanto čím,
uum zda, zdali a po jiných relativech. Iustitiae primum münus est,
ne cui quis uöceat. Num quae ') te veæat cara?
Poznani. Po SlOVCÍCllprávě uvedených klade se aliquis m. quis, mai-li
náměstka s důrazem se pronésti (protiva : mnoho, všecko): Timebat Pompäius omnia,
ne aliquid vos timentis t. něčeho isebe menšího. Si alicuius iniuriae sibi conscius
fuisset populus Romanus, non difficile fuit cavere t. nějaké i sebe menší křivdy.
Si aliquid dandum est voluptati jestliže v skutku něco dopřúti jest rozkoší.
A tak vždy, znamená-li aliquid „poněkud“ (5. 235). Věreor, ne aliquid mihi
succensetw.

*) Zda jaká, tě trapi sinrosi?
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330. Qlliílillll něktmw',jcdm, jistý, jakýsi, jehož zevrulměji
označiti bud' nechceme bud' nemůžeme. Scriptores quidam, quidam e.v
advocatis; Pythius quidam jakýs Pythius. osoba jen lcdnhvlo známá.
Spojeno jsouc s přídavnými jmény značí quidam zhusta stupen
vlastnosti, který se určití nedá, často s připojeným quňsi; čes. jaksi,
af tak (linn, abych řekl. Iustitia mirifica quaedam multitudini videtur.
A'onuuili virtutem duram rt quasi ferream quandam. colunt.
&. 331. Quisquam (ne")kclo, quidquam (ne")co (substantivum)

a ullus, ulla, ullum (näher-,], -u', -u.'(adjektivní-), jakoz i adverbia
usquam (ně)kde, quoquam (ni»)kam. unquam (ličikdy kladou se:
1. nejvíce ve větách záporných a v řečnických otázkách, které
smyslem rovnají se větám záporným. I'Fni Athifnas. nvque mo quis
quam (neque mc ullus kóma) ibi agnöcit t. ueiuo (uul/us homo) 'm'e
Athenis (ignovit. Estne quiSq-uam omm'um qum-talium sapi-'utz'or? t. j.
nemo est omnium mortalium sapientior. (IV:!ch quiescam usquam. noctu
neque interdiu. IVemouuquam audivit). A'quf quisquam : et nemo;

nequequidquam :

et nihil. Srov.

474. 2 a

475.

Poznam. Tak po slovesech: nego, veto, nescio, iguöro, jakož i po před
ložce sim: : Negat sinefurörc ])emocrftus quemquam poetam »:ayn um esseposse. —
Sine ulla spe beze vší naděje (mm sine aliqua spe:cum aliqua Spe ne beze
všeliké naděje-); srov. sine ulla mora, sine ulla dubitatione. sme ulla faculta't
navium etc.

2. ve větách výminecných, přirovnn'acích a jiných vedlejších
větách., jež mají do sebe smysl záporný. Si quisquam, crrtr Söcrätes
sapiens fuit jestliže vůbec kdo (t. j. nebyl-li kdo), byl zajisté S.
moudrý. Ven-es tetrior tyrannus Syracusanis fuit. quam quisquam
superiorum t. j. nikdo z dřívějších t_vranův nebyl Syrakusským tak
protivný jako Verres. (Si unquam in dicendo fuimus uliquid).
š. 332. Quisque každý (pro sebe) je bezdůmzné a opírá. se
Vždy 0 slovo jiné. Laudati omnes sunt a'önatique pro märito quisque.
Klade se pak zvláště:
]. za mimöstkami zvratnými sui, sibi, se a suus. Sibi quisqu pro—
æimus est. b'uae quisch fortunam faber est. Suum cuiqur-každému své.
2. za superlativy '). V té pí'ípzulnosti v češtinc ani se nepře
kládá, superlativ však vyjadřuje se mnohočtcm spojeným se slovcom
prác-ě: optimus quisqun rt gravissimus corq/itütm-pí'áví' nejvýtcčnójšl
') U búsnikův a pozdějších prosnistů někdy též za positi:-y. Hor.: Singula
quaeque locum teneant. Všechno ukuzdinké stůj na místo;—.
- 'l'uc.: Trepulätione
vulgi invalidus- quisque obtriti (sunt). ihizlivým lidu pospechmn kde kdo mdlý
pošlnpún. lx'lnss. místo lolio quivis nob onmis.
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a neivážnějšl přiznávají se k tomu, optimum quidque právě nejlepší
věci: neutr. též v plur.: e.:-uelimtissima quaeque, altissima quaeque
j/ünu'na. Optimum quidque rurissimmu est. Srov. 3043, Pozn. 3.
.“.. za číslovkami řadovými: primus quisque každý první, quinto
quoque anno každého pátého roku, primo quoque twnipore m možná
nejdříve, čím dříve tím lépe, vi..: m'nfíe'sínms quisqu." ze. sto sotva jeden.
Každého dne singulis diebus, každého druhého dne (obden) alýermqhus.
——
Složeninn quotusquisque? mmm. kolikátý pak? Quotusquisque disertus est? (té
měř : pauci diserti sunt). Kolikátý pak je výmluvný? Jak málo je lidí
výmluvnýcli !

4. zn náměstkomi relativnými, za tamními mimi—stkmnia pří
SlOVCia za spojkami ut 3. ubi; čes. kdo (nikoli každy/'). Quam. quisque
nörit artem, in hac se «marceat. Jl'lagni iutm-est, quos quisque audiat

cottidie domi.

Ut quisque me viderat, narrabat.

ubi quiqu est; nescio, quid quisquefaciat,
V. 306, Pozn. 3.

Quod quisque j'äcit,

cur quidque fiat

otc.

Poznani. Užívání náměstký quisque znázorňuje tento vzorec:
!. Laudäti onmes sunt (lönätique pro měrito quisque;
pro sua. quisque dignitate. l
;'. Lau/lati omnes sunt, sed optimus quisque maxime;
[
sed ut quisque erat optimus, ita maæime. l
3. Non onmibus annis hoc jit, sed quinto quoque anno.
t. Non onmes idem faciunt. sed quod quisun vult.

g. 333. Quisquis

kdokoli a quicunque

lem-,;koh',jakýkoli

jsou relativa rázu všeobecného, neurčitého a žádají určitého slovesa..
Quidquid ortum est, aliquando intereat est necesse. (lu-Oscuqu de te
qw'äri audiri, quacunque potui ratione Pläcrwi.
I'ozuanl. ]. Přimyslíme-li slovn fieri potest n pod., vysvětlíme si výrazy:
quacunque ratione, quocunque móda, quoquo modo kterýmkoli spůsobem, jakkoli.
Quae säuari pote-runt, quacunque rati-me sam-bo.

2. Mělo-li by se quicuuque opakovati, užívá se jen qui m. quieunque.
Quaecunque nävis ea:Asia, quae ex Sf/ria, quae Tgyro,quae Alexandria venerat
stalim certis indicibus et custödibus tenebatur.


%. 334. Vterque

[jeden i druhý, uim'). každého jednotlivého

o Solu- horouc, pročež výrok v jedlum-.m (umbo :. olm t. Ilva spolu
noh zároveň). L'tw-que frater mumms ('.-clt.. j. každý umřel jiného
času. ( Eteocles et Fall/uices mul;» perim-unt t.. j..0bu dva. zároven).
') ll lnísnikův od Ovidin & u prosnistův od Livin počínajíc místo uterque

naskýtá. se někdy quiqu (5.332). "vid.: Atque ita quisque (sc.Hero et Leander)
suas iterum redeamus ad urbes. --—Liv.: 'l'unlus terror Etruscos incessit, ut
nmho emm-citus, Veiens Tarquiniensisque, suas quisque abirent domus.
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V mnohočtu obyč. klade se jen při slovech, kteráž maji v ji
stém významu toliko množné číslo: utráth castra, utra-eque litterae
oba dopisy, aneb užívá. se ho tak o dvou stranách, když na každé
aneb alespoň na jedné několik jest osob: Utrique, Rama-ni et Graeci
obojí, Římané i ite-ci; utrique, Demosthärws et Graeci; utriquc düces
vůdcové nu obojí straně; vos utriqne mihi placetis vy na obou stra
nách a t. d.

Alius jby/', alter druhy'.
š. 335. 1. Při rozličných výrocích značí alius — alius jiný ——

jiný, alii — alii jini (někteří) — jiní: alius iam capta. castra prč
nuntiat, alius deleto e.vercitn atqne imperatore victores barbaros vě
nisse contendit. Alii gloriat- inserviant, alii peca—mine.— Alter —
alter, též mms ——alter jeden — druhý (O dvou): consulum alter
eæercitmn perdidit, alter vendidit ; alter-i— alteri jedni -—-druzí \0 dvou
stranäch): alt fri dimicant, alteri victorem timent.

2. Při témž výroku vynáší se druhé alius aneb alter pádem
nepřímým: aliae-"alium jiný jiného, alii alios jini jiné, alter alterum
jeden druhého: druh druhu. Alias alio mörc vivit jiný jiným spů
sobem žije č. jeden tím, jiný oním spůsobem; alii aliud pläcet jinému
jiná věc se líbí č..jednomu líbí se to, jinému ono; alius in alia est
re nulla/is ütilis.

Rovněž: aliter alii mTl-unt
.jiní jinak žijí č. jedni tak, jiní onak;
alii alio nu'ssi snnt jiní jinam č. jedni sem, jiní tam; aliis aliunde
est periculum jiným odjinud aneb jedněm odtud, druhým odonud
hrozí nebezpečenství.
Pamatuj: uterque — alter: uterque alteri obicit oba sobě vespolek (oba je
den druhému, oba druh druhu) vytýkají; tak: uterque contemnit alterum, utraque

res sine altera debilis est.

Rovněž: uterque -- uterque: uterque utrique exercitus cst in conspectu obe
vojska stojí proti sobě (jedno proti druhému), uterque utrumque vituperato ut. d.
Srov. &. 311, 2.

336. Nemo ') nil.-do klade se v latine někdy i tam, kde
v češtině udjektivného žádný, nížtídný užíváme:
1. při adjektivech substantivně. kladených: něma sápiem ni—
žádný intuli-oc (vl. nikdo moudrý); umo doctth nižaidný učenec; v zá
pomých větách nec qnisqnmn sapiens.
') V genit. nikdy a v ablat. zřídka kdy se užívá,. V. 5. 98 (na. konci).
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2. při jménech národův, i když skutečnými substantivy jsou:
nemo Atlæm'ensis, nemo Romanus, nemo Gallus, nemo Mácčdo.

3. zhusta při jménech, která jsou názvy ošíbnými:
lesceus, wann polita,. nemo pictor.

memo adü

Poznani. Noíinemo někdo; nemo non kuždičký; nemo non videt každičký
vidí (bije to v oči); podobně nonm'hil něco, nihil non vše dočista; nonnulli ně
kteří, nullus non všecek. Srov. Š. 477, 2.

Hlava XXXIX. O rodě slovesa.

Aciivum.
5. 337. Rod činný znamená někdy to, co podmět někým jiným
činiti dává. Pompeius fnïment-um exercitui navibus supportabat dová
žeti dával. Cimon complures pauperes mortuos suo sumptu eætülit
pohřbiti dal. Tak: sibi anulum fäcere dáti sobě udělati prsten, secari
aliquem percutere dáti sekerou odpraviti, convivium appärare dáti ho
stinu připraviti a t. d.
&. 338. Některá slovesa maji v činném rodě i nopřechodný
(zvmtný) význam vedle přechodného '); na př.:
mato sententiam měním své mínění;

annóna nihil mütävit cena. obilní nic

abe-tinea milites direptione zdržují vo

abstineo iniürid, vitiis

jáky ode drápežení; a. mýtus ab
aliquo, a. m cibo etc.;
deflecte aliquem de via schylujiněkoho

_ křivdy, vad.

se „nezměnila. „

de./lecto _d_evia, _& vei-itate

zdržují

se

uchyluji se

a cesty (obrazně), od pravdivosti.
a cesty; d. me de curriculo dávám se
s závodiště;
haben coronam in capite mám věnec na bene habet dobře jest.
hlavě; res ita (bene, praeclare) _.ge

habe!;
praecipito equitem e.x:equo srážím jezdce
a koně; 19.me de turri. ea: saxo;

Nilus praecipitat eæaltissimis montibus
řítí se, valí se; agl, hiemspraecipitat

ojj'e'ndo eæistimätionem alicuius škodiin
dobré pověsti něčí;

k núklonku se schyluje.
a_(fcndo apud plebem vzbuzuji nevoli
lidu; q(l'endo (též Offendor) in aliquo
urážím se na někom.

suppědíto alicui pecuniam. zuklúdum ně— vires suppeditant sil jest hojnost (do

koho penězi;

statek, a dostatek); vita suppeditat
život dostačuje.

') pod. v češtině: hnuti dobytek a buáti na nepřítele, udeřiti někoho &zimu
udeřila, túhnouti pluh a túhnouti do boje a t. d.

251)

HI. XXXIX. O rodě slovesa: Passivum.

l'uzuam. ]. Rovněž některá participia. praes.: minuente aestu ') při ubýva
jleim vlnobití (nbýváním vlnobití , res mörentcs movité stolky, cctqris exercentibus

kdyždruzise cvičili.

2. Některá slovesa toliko zdánlivě maji význam nepi—erllodný, kterýžto
doplněním předmětu v nkknsativě vysvětlení svého (lot-hází; nppellq nd ripam
přirážím kn bi'ohn (dgpljlvnjigg lvi-elm'. obyčejněji appello nňre—nÍÍc-lassem)na při.
in Italiam; mórm lij-Iramse odněkud, ob_vč.marea castra: solvo odraiiim odněkud.,
roz. solvo ancöram. narem; III-alius ducit quam proxime ad hostem potest táhne..
roz. ducit crcrcitum. capias. lrgionrs; rov. Vercingétorix ea“oppido _ědůcit.

Passivum.
Rodu trpného se. užívá:
339. 1. při slovesech přechodných ve všech osobách: úmor,
amaris, amatur etc.. Fňbíus Cunctator imperii sci-(tumt'ocäbatm'. Cïtm
et Inui-6700fämes

sitit-'qui' ((FPPUÍÍM'.

2. při slovesech lit—přechodných, avšak jen ve třetí osobě jedno—

('tu: itur jde se, dormiebatm' spalo se, ventum "st přišlo se. ho.-:tipar
catur nepřítele bude šotřeno 2).

340. Verba depom'ntín rqu

trpného nemají; místo něho

užívá se bud' rodu činného: jsi mzmn thpl'OVáZOllto comitnr, anebo
spůsobn nějakého opisnóho. Měla-li hy se na př. latinsky vyjádi'iti

věta: „l)ohrodónl má zzlponwnnta jsmn“ i'ekne se:
Bene cia mea in oblívímmn mmm-unt (adducta sunt),
in oblivíonr hire-nt. oblá—inneobrům sunt,

u: hominum animis (:(/"lat.t'ernnt.

e.:: hominum. mwuóría acciderunt (dilapsa sunt) otc.
Podobně.: „\'ýnllnvnost s nemalým jest' podivenlnr: Eloqiwntiu
magnae est admirationi 247. I), nebo in magna est admiratione,
nebo magna admirationi- inficit-ur (š. 274). nebo Floquenh'ac magna
est admiratio.

— „Zaislnh tvých vděčně vzpomína'tno bývá—: Mei-ita

tua grata. recordatione renovantur etc.
V.

Poznani. Že participia port. některých deponentií mají trpný význam, o tom
431, Pozn. 1.
') opak: cum aestus m'incitavissct když vlnobití se rozprondilo. když proud

se přivnlil. zl Básníci zn. příkladem řečtiny tvoři passivum osobné iod sloves ne»

pi'm-hmlnýeh,zvláště takových, jež Spojují se sdativem. ll.-r.: Ego curinvïdcor?
( : Jljlu' cur inri-Ietur?). llaec ego procurare imperat-. (: Mihi imparati", «!
haec Fun-mem). ——
Vel-g.: ( 'nssmulm non unquam credit"

il'eucris. (:

('., em"

nun-quam creditum est « 'I'eut'ris'). Fatis nunquam concessa morari apparet ('a
marinu. (.; (7, cuifatis nunquam com-assum.prat. ut move-retur). —- Uvid.: Via."
„padem effertur.( :_-Vir;mihicrcclctm'). An den mm, clu/n'th ; de malubitatur) etc.
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V jazyce českém vynáší se rod trpný jen v některých pí'ípadnostech pří
čestím trpným spojeným s pomocným slavesem býti (být—am: Iaudor jsem (hý
váml chválen, laudaris jsi u»;-mg) cliválen atd.
Častěji stává. se, že latinské passivum v jazyce českém v_vnúšíme rodem
činným, hud
I. větu trpnou v činnou mimice: (Iiscipüli a magistro laudantur učitel
chválí žáky. lúpz' ab agnis timentur jehňata bojí se vlků; bud
?. rod činný se zvratnou náměstkou sc spojujíce: tempora mittant-ur časy
se mění; cibi sälc condiuntur jidla solí se koření; bud'
:]. jiných obratův užívajice, nejvíce sl0ves: být-i, bráti, vziti, přijíti, do
jíti s příslušnýmijmény slovesnými: qui alias contemnit, ipse contemnitur kdo
jinými pohrdá, sám v pohrdání bývá; laedar locru úraz, praemio donati sumus
vzali jsme odměnu, aucto-ritas eius non minuetur vážnost jeho nevezme unu-n
šení; urbs dělěm cst město na zkázu přišlo, tribunicia potestas restituta est
moc tribunská k obnově přišla. ad ampliorem grädum prömötue est přišel 1:po

výšení, amphitheatri cäsu nmlta milia hominum obtrita sunt sesutim alntitheatru
mnoho tisíc lidí k rozmačkaní přišlo atd.

Činnost zvratná (reflexivnä).
341. V češtině. vyjadřuje se činnost zvrntná (reliexivná) for
mou činnou s náměstkou zvratnou sp: bráním sv, bai-ím se atd. V ja
zyce latinském ji vyjadřujeme:
1. formou činnou spojenou s pády nepřímými osobné a zvratnó
náměstky. Me libris delecto bavím se.
'crra circum. a.:-om.se co'u

vertit. Confer tě, Catilina, ad .'lluulium. Aduatüci n finitimis se (I:
jïmderc non possunt.
pouze činnou formou mnohých nepřechoclných sloves: mum-un

'nihil mutarit etc. V.

338.

Polliam. Některá sloveso jsou v českém jazyce zvratnú, nikoli však v jn
zyre latinském: timeo, metuo bojím se, gaudeo radují se, rideo směji se, öro
modlim se, pudet mc stydím se. atd.
Nekdy srovmivii se české slov:-so zvratné s latinským krytoi-inným:

admi—

ror divím se, mlvcrsor protivim se, fätcor přiznávám se, reor, arbitror domnívám
se. irascor lmévúm se atd.

3. formou trpnou:
«umeri veličiti se
c.:-(andi, porrigi tiilinonti
congregari shromážditi se I
se. rozprostírati se

mutari měnili se.
mat-cri 'iij'lmti se

delectari I)aviti se

' falli klnnmti se

praecipitari svrlmouti se

en'crceri
cvičili se
cti'umli vylévuti
se

ojl'vrn'nosti
nnskytnouti
vom ulum-.m
se atd. se
! ferri
se, linari suse
propagare"
rozšiřovati
| lurari mýti se, konpati se |
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Aě'r movetur. Savi lavantur in jluminibus. Päres cum paribus
facillime congregantur ').

Mára neque redundat unquam neque efem—

ditur").
&. 342. České sloveso zcratne' v latine." dlužno vždy Vynašeti
formou trpnou, kdykoli činnost slovesem tím vyjádřená nikoli nevy
chází od podmětu, nýbrž příčina její Spíše jest mimo podmět. „Kajus
bavil se divadlem tím“ : Caius hoc spectaculo delectabatur. (Baveni
se nevyšlo od Kaja samého, jako spíše příčinou jeho bylo divadlo).
Litteris sustentor ac recreor posiluji se a osvěžuji. Boni pudore ad
virtutem inct'tantur pobádají se. Illultí inveniuntur, reperi-untur nalézají
se. A tak téměř vždycky, je-li podmětem věc neživotná: occasio
ofert-ur příležitost se naskytuje, spes ostenditur naděje se ukazuje,
rulgí voluntas mütätn est vůle sprostého lidu se změnila.
Poznam. 1. Činnou formou spojenou s nepřímými pády náměstky zvratné
a. osobně samočinnost podmětu staví se v popředí. Stav. impii anu-m se in löcum

ad curiam congregabunt a improbi unum in locum congreyentur; hoc se labore
durant adulescentes atque hoc genere venätiom's exercent a pueri ämant inter
se, discunt, exercentur; Iuppiter in imaginemtauri se vertit aomnia in peiorem
partem versa sunt.
2. Česká náměstka zvratná se spojuje se často s fraseologickými ") slovesy:
viděti, souditi, cititi, dáti, býti lze. V latině v té případnosti pouhé passivum do
stačuje: vidím, soudím, cítím se býti polmuta, k tomu přivedena commöveor, atl
ducor; vidímse býti nucena cögor; vidím se býti zklamána deceptus sum; prosbami
mými dal se pohnoutiprlcibus meis commotus est; nesnadno dá se rozcznati láska.
pravá. a tvářemi.non fäcile diiudicatur úmor verus et jictus.
Mimo to vyjadřuje se české dáti a býti lze s inlinitivem:
a) pouhým aktivem, když podmět něco někým vykonávati dává.. V. s. 837.
b) slovesem posse spojeným s intinitivem passivným zvláště ve větách zá.
porných: Praeterita mutari non possunt věci minulé nedají se změniti č. věcí
minulých nelze změniti. Res diutius dissimulari non potuit věc nedalo se déle
tnjiti č. věci nebylo lze déle tajiti.
c) slovcsy iubere a.vetare (nedati): Cicero principes coniurationis interfici
iussit dal odpraviti. Dux quemquam eæire a Castris vetuit nedal nikomu z ležení
vyjití. Lycurgus urbem muniri retuit. (š. 416).
d) slovesem curare spojeným s gerundivem: Caesar pontem faciendum
curavi C. dal most dělati. (5. 447).
e) slovesy päti a sinere, znamená.-li dáti tolik co dopustiti, nechati:
Caesar pantem jien' passus est. Lycurgus nulla se negatio implicari passus est
L. nedal se zaplésti žádnou věcí (vúleěnou). Venätores sól-iscalore uri se patiuntur.
Lěges civem Römdnum verberari non sinebant. (5. 416).

') se stovaryšuji. ') ani nepřetékú nikdy ani se nevylěvá. ') t. takovymi,
jimižto se sice řeč šíří. ale která. bez ujmy smyslu vypustiti by se mohla.

Hl. XI-. O užívání časův: Praesens.
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Hlava XL. 0 užívání časův.
Praesens.

343. Praesens je čas děje v přítomnosti trvajícího t. j. tva
rem praesentis označuje se to, co právě. nyní, co obyčejní-_ co každého
času se přihazí. V českém jazyce užíváme přítomného času sloves
prostě trvacích & opětovacích. Lěgo') hunc librum; gaudio ay'icior,
dum lego. Cottídíe lego!) Platonem. Tempestas nöcrt 3! frügibus.
Poznam. Tvarem praesentis uvádíme též mínění a výroky spisovatelův.
Zeno aliter iüdicat. Chrysippus dispůtat aethera esse Iovem.

344. V živém vypravování označují se praesentem událostí
minula? (praesens historicum). V češtině má. místo bud' přítomný čas
sloves trvacích, anebo budoucí sloves končících a jednodobých. Caesar

m, quae sunt üsui ad armandas naves, ea:Hispania adportari iübet*).
Ipsc in Illyricam proficiscitur 5); civitatibus milites imperat ") oca-tumque.
in. löcu-m convenire žňbet

g'. 345. Spojka dum čes. co ve větách časových spojuje se i na
označení děje minuleho obyčejně s tvarem praesentis misto očekáva
ného tvaru imperfecti. Dum obsäqaor adi'descentibus, me sčnmn esse
oblitus sum. Dum. pauca retinere völo, omnia perdidi. Dum haec in
collöquio geruntur, (beam—ínuntiatum est etc.
Dum haec geruntur možná přeložití často slovem zatim.
Poznam. Přece však spojuje se dum též s imperfektem na označení aou
časného trvání: Dum Sulla in aliis rebus erat occupatus, erant interea, qui
suis vulneribus meděrentur. — Méně zhusta bývá. dum spojeno s perfektem:
Mürena, dum mmm ascendere grädu-m dignitatis conatus est, věm'tin periculum,

ne omnia amittat.

š. 346. Spojky rantěqzmm a prim.-quam čes. dříve než spojují se
s tvarem praesentis i k vyjádření děje vlastně budoucího. V hlavní
větě bývá v témřípadnosti bud' praesens anebo futurum I. Antěqumn
de Siciliae incom'nwdis dico "), panca mihi vidmctar esse de provinciae
dignitate (lievnda. Däbo operam, ut istüc 9) veniam., a-nthwcm planc
m: änimo tuo «30le l"). Priusquam de ceteris rebus respondeo"), de
me pauca dicam.
Ustatně viz o antequam a priusquam š. 385.
') čtu, roz. nyní. ') čítam. ') škodí, roz. každého času. ') káže. *) se
odehéře. 6) postaviti káže. ï) poručí. “) dříve než promluvím. a) tam k tobě
5. 312, Pozn.. 2. '") dříve než zcela zpaměti tvé vymiznu. ") dříve než odpovím.
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Perfectum.
Peifectum je dvojí :
š.: 7. l. Pa:/lednu; _praesmítírw, kterým naznačuje se děj vzhledem
k přítomnosti dovršeuý. Stav dovršením takovým vzniklý trvá ještě
v době., kdy vypravující osoba mluví, a protož obyčejné i jinak časem
přítomným v_vjadí'iti se da.

[);/licí

littm-as Gram—cs naučil jsem

se

řecké literatuře t. j. mé učení nyní je dovršeno, stav pak učením tím
vzniklý u_vníješte trva t. j. znam se v řecké literatuře. Tak: constl'ti
stanul jsem, stojím; con.-sediposadil jsem se (a nyní ještě) sedím;
vici dožil jsem, jsem s žitím u konce; po)-ii zahynul jsem, je po mne..
Št opera et čleum Plu'lnlvgíae nostrae Periit ') čas a práce na \'ědeCké
učení naše v_vnuložená je mama. Is mus usque ad hunc diem per
mansit zvyk ten až podnes zůstal, až podnes ješte. trva. Fuit Ilium
bylo Ilium, a nyní je po něm. nyní ho už není. l'roúež i: memini
pomuím, vl. uvedl jsem si na paměť, növi znám, vl. seznal jsem. ödi
nenávidím, vl. vzal jsem si v nenávist, zanevřel jsem.
Poznani. 1. Partic. perf. pass. spojeno jsouc se. slovesem sum pozbývá.
často významu perfektně-ho a znamená. pouhý stav podmětu spůsobený dovršením
trpného děje t.j.rovmí se úplně pouhémuadjektiva. Tudyž znamená. nävis armata
est netoliko: „loď se ozbrojila“, nýbrž i: „jest ozlírojena“ t. j. „trvá. ve stavu

ozbrojení“; u_avisarmata erat, fuit, ]uerat etc.
2. Mocněji vyjadřuje se stav dovršením deje vzniklý partieipiem perf. pass.
Spojeným se slovesem habeo nebo těneo: perspectum habeo, coniürätiuncm cou
strictam teneo (v. g. 4:38).

2. Peifofctum lufsturicmn, jímžto vypravují se., jako řeckým aori
udalosti minulé. t. j. sběhší se před dobou. ve které v_vpravu—
jící osoba mluví, když nepřihlíží se ani ke. krátkosti nebo délce jejich
trvání ani k jinému ději minulému. V češtiue klademe minulý čas
sloves jeduodobýclí a koní.—icích,anebo hledíce k prmlleuějšímu trvání
stem,

') podobné: et opemm et oleum perdidi.
K 5. 347, 2. Básníci užívají perfekta hist. po spůsobu řec. aoristu na ozna
čení děje do kterékoli doby časové padajícího. který že stal se již jednou i po
druhé, může kdykoli staíti.se_ zase. V češ. praesens sloves bud trvaríclí nebo
jednodohýa-h. Hor.: Plerumflue grätac divitibus vicessollicitam explicuere frontem
zkormoucene vyjasííují čelo.Fortuna hinc upicem sustulit, hic posuisseyaudet odtud
korunu odnese u tu ruda ji postaví. Non domus et fundus, non aeris aceruun
et auri aegroto domino deduxit corpore febres horečky z tela nevyžeue. Rovnež
ve přirovnáníelí. Verg.: [inprovisum aspris celfui qui sentibus anguem pressit
huun' nitens trepidusque repente refugit: hand secus Audroycos visu treme
factus ali-"bat.

lll. XL. U užívání čnsi'ív: l'. rfcctum.
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(lčjo, i minulý čas sloves trvzwich. (Ju-sm- Pompeium devicit '). lie
g/ülus in senatum rauit *), niruulata «J.-pösuit3). (lumm- ad oppidum
.Voviodünum contundit"; [cl farina-qnarenon potuit. Duodvquadragin'a
annns 'Dionysu'us Syracusis rumem-35). Gram-í 'l'röimn (lčcem (uanus
obscssmn trnu-want “).
Poznani. I'm—faktahist. užívají Latini.-i u vypmvovam někdy mlle plus
quampcrfekta, clítí—liděj před jiným minulým dějem dovršený naznačiti pouze
jakožto událost minulou nolíledíce ke vzájvnméímí poměru jednoho děje ke dru

hému. Bellu perfecto ab iis Caesar haec facta cognöcit. qui scrm-öniinterfuerunt.
Paucis dám. rč—niaest qui inermes in dřditiónmn venerunt 7].

348. I'm-fc-ktumw větách vztažných, časových :t podmíňcwa
uic/z označuje často (by opaci-an;]; v hlavní větě klade se v tom ]Í'Í
padě praesens. Ceštiím vyjadřuje tukové porfektum časem přítomným
sloves jindy pčtovacích jindy končících. Quocunque adspexisti"). ut
fili-iae£ sic tibi tum; occurrunt iniuriae. Cum jbïtuna—L-qlavit 9), «gütli

gimiir. Si ad lwrüriam libidinum intemperfmtia aa;-egit "'), duplex

"Wu cst.

"'

:,

*wir/m "

»

%. 319. Spojky mající do sebe význam jak, jak mile, jak brzy :
ut, ubi, ut primum, ubi primum, cum primum;
simul ut, simulac "l, sínmlatqzw; postquam, posteaquam
Spojují se u vypravování s pan/Natum Iu'storiclqim na označení děje
minulého, za nímž jde děj hlavní věty v zápětí. Ubi de Caesaris a.d—
ventu- Heli-Et:? cln-times facti sunt. lägätos a'l eum. mittunt. Cingätörc'w,
simulatque de Husai-is adventu cognitum est. ad eum venit. Postquam
Xerxes in Graeci/un descendit, Aristides in patriam restc'tütus est.
l'oznam. l. Nenastoupil-li déj věty hlavní po ději věty časové ihned bez
prostředně, klade se při postquam plusquumperf. To zvláště bývá, když vyměřuje
se čas určitéji dle dní, měsíců, roků. Hannibal tertio anno, postquam dama pro

fugerat. in Africam venit. Srov.

281.

2. Xn označení činův opětovanýcb spojují se vytknuto spojky buď s impor
fektcm (š. 350, 2), anebo s pluscluamperl'ektem (š. 351, Pozn.). Y hlavní vete
bývá. obyč. imperfektum: Me.-latinum ut quis-quc uenerat "), haec visere solebat.

Alcibiades simulac se remiserat neque causa suberat "), cur anima:dolorcm pcr
fcrrct, dissolütus reperiebatur.
') přemohl.

2) přišel.

") vyložil.

*) pospíšil.

"') panoval.

*) v Ollll'ŽQ'llOSll

dl'Žl'll. :) Tak zvláště ve mluvě básnické vo větách vedlejších, vyjadřuje—li se alt-j

hlavní tva.an praesentis historici. Verg.: Iamque dicsultcrque ullosprocessit: et
aurae vola vocant. ') kamkoli pohlédneš. pohlédni kam pol-ledhi. ") kdykoli so
zví'tnv. "') se přidruží. l') simulac neklmlv se v klaus. proso. přod samohláskami
ani před h. Srov. ac š. 457. ") t. pokaždé jak mile tam kdo přišel. ") pokaždú
jak sc.-zotavil &.piiöigy nebylo=

975

Hl. XL. 0 užívání čnsův: Imperfectum.

Imperfectum.

š. 350. Imperfektem označuje se děj v minulosti trvající. V če
štinč užíváme času minulého sloves trvacích a opétovacích.

Latinské imperfektum klade se:
1. aby se vyjádřilo, že nějaký děj trval ještě, když se dělo aneb
událo něco jiného. Cum haec scribebam, in c.l'spectntiö-neerant omnia.
Haec scribebam, cum amicus rEnit.
Zvláště klade se imperfektum v historickém vypravování, mají-li
vytknouti se vedlejší okolnosti, které udalost. nějakou (historickým
perfektem vyjádřenou; současně doprovázely, jakož i ma-li se něco
zevrubněji vypisovati nebo "citi. REgu/us (1'artlzňginmu rediit. Nčq'uč
věra tum ignorabat se ad acquisita supplicia proficisci, sed iusiurandum

conservamlum putabat. — Cimon celeriter ad principatum pervenit.
Habebat enim sätis eloquentiae. — Themistocles, quod non satis tritum
Se Argis videbat, Corcyram (laniat-(urit. — Pausanias 'non möres pa
trios sölum, sed etiam cultum vestitumque out—darů. Apparatu

regio

utebatur, satellites subsequebantur, epulabatur more Persarum, aditum
petentibus conveniendi non däbat, superbe respondebat, crudeliter im
perabat. Spartam redire nolebat. Colöuas se contulerat; ibi consilia
cum patriae tum sibi inimica capiebat. I'd postquam Lacedacmönii
rescierit-nt, lagatos ad eum miserunt '). —- Caesar Aläsiam circumval
la're instituit. Ipsum erat oppidum in colle summo, cuius radices duo
duabus e.vpartibus flumina subluebmit; ante oppidum planities medio
cris patebat, reliquis onmibus e.v partibus col/es oppidum cingebant.
2. aby se vyjadřin děje v minulosti opetované, jako: mravy,
obyčeje, zvyklosti, zřízení a pod. Ut Raman consules, sic Carthagine
quotannis bini rcges creabantur. -— Themistocles saepe in iudiciis ver
sabatur, saepe in contionemprödibat; 'nulla res "citior sine eo gerebatur.
celeriter-qvæ, quae opus erant, inveniebat. —- Socrates dicebat (diei-re
solebat) 2).— Dicebat melius quam scripsit Hortensius 3).— ]» Graecia
musici jioi-uerunt "), discebanth 5) id omnes.
Poznam. 1. Imperfectum dc conatu naznačuje děj započatý, který do
vršení svého nedospěl. Srov. čce. chytal ale nechytil, kupoval ale nekoupil atd.

Quid est Catilina? Num dubitas id me imperante facere, quod iam tua sponte
faciebas ")?
') perfektem dále se vypravuje. ') též: dicere solitus est beze zvláštního
rozdílu významu; nikdy však plusqmpf. ,) mluvival lépe než psáno zůstavil, než
to v jeho spisech shledáváme 5. 347. ') vzkvetli, vynikli. “) učivali se. ') po
koušel jsi se o to.

lll. XI..
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?. Infinitivus historicus. Jako misto historického pertekta klade se v živěj—
čím vypravování často praesens historicum ($. 344), tak klade se infinitivus prae
sentis misto imperfekta. má.—lise něco živěji vypisomti nebo lii-iti. Cottïdie Caesar
Haeduos frümentum, quod essent publice polliciti, jiägitare; diem eæ-die (lücere
Haedui ; conferri, comportari. adesse dicere.

Plusquamperfectum.
351.
dovršený,

Plnsqumnpvr/řktvm vyjadřuje so děj v minulosti dříve

než nastal

minulý

děj jiný.

ö'rri-psm-mn (Pi.-«tilman, cmn,

,mu'cus mlfuít. mečnías
:'ntll'm.lňco srpultnu mt, ubi vitum posuerat.
l'Imn-istocL-sdómícřlřumllluynüsim- sibi mnsh'mif : nun:qu hanc urbem
ei nu.- donaverat.
7.

Poznani. O plusqmpf. po spojkúch ut, ubi etc. na označení opětování
349, Pozn. 2.

g. 352. V dopisech přenáší se latinlk zhusta duchem v tu dobu,
kdy list jeho má hýti čten. a klade ty časy, kterých by příjemce listu
užil, kdyby příběhy v dopisu oznamované vypravoval sám. Užívá tedy
]. imperfekta misto praesentl! o ději v době spisování listu
právo se rozviieiícím;
2. perfekta rovněž místo praexentu, avšak o ději. který ieviti se
má -("t.ouci1nuudálostí hotovou:

3. plusmlamperfekta
listu dovršemim.

místo perfekta o ději v době spisovaul

Při tom vyjádří se "('a'-rn slovu-em prædia, dum: slovci :'() div, ugmf

;! Ponal jak obyčejně Slovci nunc :! «cd/mr.
Tak píše Cicero Attikovi: Nihil haba-bam, quod scribm-em');
urgu" «uim nňrí quidquam malim-mn vt ad Imm annuus «pf'sfi'dtw rescri
[murnm pral/"""). .\tt.ikus, ()lltll'ŽtWlist, vypravoval h_vpřlběhy ty takto:

"lerra nihil Imbrbat, quod m-ríbvrvt; m:un mim noci quidquam :m
clím'at rt nd mom—omnes apíxtňlas rv.—:crípsvrntprůliv.

„unc

«pix-füan

dium-:") ara/ms in www!/:*).„:ch scripsi:? prnpvrrms.

'

lovnbžz Inufc sc-m'brbmu media noctr toto píši 0 píd noci;
nihil vrut „paul nn.—:noví—ho nic—.není u nás;

m

nóvi

(Ur nm:" nihil acci

dur/tt dues noveho nic se nepřihodilo: m dir apud amicum. nu'wlu
prom cauum-us dnes hodlám u přítele svého ohčdvati.
Avšak jen:

jemce listu řekl:

.1Ia.m'm.ifu smnpm- feci rt _fám'u, ponevadž

by při

.Ila.rim.i "w m'mpvr fra-ii vf facit.

') Neumím ti co periti. ") včera jsem odepsal. ") diktuji. ') raeda vůz ce
stovni o čtyřech kolech. ") Toto píši na spěch.
Pro]. Joa. Kai-luck: Lal. mluvnice. a. vyd.
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lll. XL. O užívání čusův: Futurum I. Futurum ll.

Poznam. [. Spojky ut, ubi etc., které jinak s perfektem se pojí (5. 349).
spojují se při takovémto líčení s plusqpf. Ut Athanas veneram, exspectabam ibi
iam quartum diem Pomptim'um.
'
2. Mimo to i velmi zhusta. obyčejné časy: Pläne deest, quod ad te scribam;
nec ipse habeo, quod a te exspectem.

Futurum I. (simplex).

š. 353. Futurum prosté označuje každý děj budoucí. \' jazyce
českém užívá se futura sloves brzy trvaclch, brzy jednodohých a kou
čicích. Nec te Crassus defcnulrft1) nec poteris "') adhibere Denwsthčnem.
Carus omnibus ur,-spectatusth venies 3). Prius Bocötc'a, Leach-a, tollcn

hor"), quam [Ju-quae Leuctricac glön'a.

Futurum Il. (exactum).
€. 351. Tvarem futuri ea.-activyjadřuje se děj v budoucnosti
dříve dovršený, než jiný děj v budoucnosti může nastati. V češtině
klade se futurum sloves jednodobých a' končících. Ut sunwntcm fe
ceris 5), ita metus.

355. Je-li v hlavní větě futurum [. (též imperativ anebo
misto něho konjunktiv), klade se ve větě vedlejší
1. futurum [, je—liděj věty vedlejší s dějem věty hlavní někte
1ými dobami současný. V češtině klade se v té případnosti futurum
sloves trvaeícll. Nätüram si sequemur 5) ducem., "tanquam abm'rabimus.
Fortasse a uobis plura scribentur, si vita. magu.-tet.
2. futurum sanctum, je-li děj věty vedlejši dovršeu dříve než
děj věty hlavní. V češtině klade se futurum sloves jednodobých
a končících. Cum rus venero '), tibi scribam. Cum rus veneris, mihi
.scríbítn.
Poznani. 1. Futurum [. slovesu vólo ve větě vedlejší přeložiti lze zhusm
i časem přítomným: Qui adipisci väram glöriam válet "), iustitiae-fungatur q(l'icic's.

Tržsz

meis libris tantum temporis, quantum voles.

2. Ve větách podmiňovacích označuje se dej budouci prucsvntmn, lnu-li Se
vyjádřiti, že děj věty podmiňovací jižjiž nastati může. Si vincimus 9), omnia mta

erunt.

.

3. Místo futura. I. klude se druhdy futurum ll.:
') luijiti bude. ") hudvš moci. “) přijdeš. *) budou vyhlazena.
"') juk
zaseješ. “) mislědovuti budeme. ') přijdu. ") kdo dojíti chce vl. chtítl bude.
a) jestliže tiuyui) zvítězíme.

Hl. XLI. O Souslednosti časův.
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«) si voluero, si potuero. si licuerit, si placuerit bývá často tam, kde by
chom očekávali: si volum. si potero etc.
b) videro a viderimus (ve větě hlavní) misto videbo, videbimus ve spojení
se slovci: mom.postea, alias, alio loco: Quae fuerit causa, mou: videro ).
c) má.—lise naznačiti, že děj věty hlavní ihned za dějem věty vedlejší skut
kem Se stane, klade se v obou větách futurum II. V jazyce českém v té příčině
ve hlavni větě perfekta slovesa jednodohého užíti možná: Qui Anton-ium op
pressa-it. is bellum confecerit. Kdo Antonia.potlačí, ten válku dokonal. Podobně:

Da mihi hoc (: si. mihi hoc dederis): iam tibi maximam partem defensionis
praecideris "). Připust mi toto: a v tu chvíli jsi se připravil o nejdůležitější
částku obrany.
4. Pozoruj na poměr časový v těchto souvětích:
cum Rómam venero, tibi scribam
'" až do Říma příjdu, budu ti psáti.
(5. 355, 2).

E

cum Romam venissem, tibi scripsi
(g. 351).

když jsem do Ř. přišel, napsal jsem ti
list.

cum Romam veni, scribo tibi (ä. 348).
cum Romam veneram. scribebam tibi
erov. %.349, Poznam. 2. a š. 387, II, 2).

kdykoli do Ř. přijdu, píši ti.
pokaždé jak jsem do Ř. přišel, psal
jsem ti.

L] „\

\

Hlava XLI. O souslednosti časův. Consecutio

temporum.
356. Sloveso věty vedlejší, je-li v konjunktivě, závisí co do
času na slovese věty hlavní t. j. na jisté časy ve větách hlavních
mohou výhradně jen jistí čašové ve větách vedlejších nasledovati,
a okolnost ta zove se souslednosti čas-úv (consecutio tempomm).
Konjunktivné takové vedlejší věty počínají se buď
1. od spojek podřadných, jako: ut, ne, quin etc. (vedlejší věty
Spojkovélg aneb
2. od vztažných náměstek & příslovcí (vedlejší věty vztažné);
anebo konečně
3. od tazacích náměstek a přísloch (vedlejší věty tazací).
3-57. Souslednost“-časů řídí se těmito hlavními pravidly:
1. Je-li V hlavní větě preces-ens,peti/'corampraesentiae, futurum [.
anebo __frmu'nm[[., může ve vetě vedlejší naslmlovati jedině konjunktiv
praesentis, pioferri a Praesr-nh's coniugationis prl-iphrasticm' activae.
2. Je—li V hlavní vet.'-. imper «'dum, per comm historicum. anebo

phaquminul/lidma,

může ve větě vedlejší klasti se toliko konjunktiv

') ln'zy uhlídam. 2) Všimni si toho, že za takovým imperativem, jenž za
stupuje misto věty vedlejši, jde fut. exact. baza spojky ct. (Srov. š. 374, Pozn. :l, a).
17'“
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impwfecti, Plusquanipmfecti a inapr-yfucticoniugationis Periphrasticae
activae.
Konjunktiv praesentis u impeifecti se klade. „ie—livýpověd věty
vedlejši s výpovědí věty hlavní souřasmí.
Konjunktiv prlfcch' a plusquampm'feclí se klade, jde-li výpověd“
vety vedlejší co do (rasu zu'-ed výpovědí vety hlavní.
Konjunktiv ulnis-n."knujugrwe se klade. jde-li výpověd vety ve
dlejší co do času za výpovědí věty hlavní.
audio doslýchám se
audit-i doslechl jsem se «vinu
audiam budu slyšeti (uslyším.
cum audiero až uslyším
audiebam- slyšel jsem
audim' uslyšel jsem

cum audissem když jsem uslyšel

.
.

quid ligas co děláš,
quid Fyeris co jsi dělal (udělal),
quid acturus sis ('o délati budeš (ulli-lais,».

'
'
:

quid ageres co děláš \co bys dělal),
quid egisses ('o jsi udělal (co bys byl
udělal),

'

quid
acturus
uděláš).

esses co budeš lli-lati

Quid est, Catilina. quod te iam 'in lm:- urbe delectare possit! in
qua něma est. qui te. non mätuat. uenio, qui mm öde;-it. Non est pró
m'ucía, quam nun adierit Augustus. ille.-):lbrl'sütim-urprins quam didicimus

(— scimus). cuius ea utilitatis causa habeamus. Oblitus es : nescis),
quid initio diem-im. Nuno řrif, qui censeat « virtutc: essi recedendum.
Jlörati

melius Primus. cum. diatim-riuum. quw' natura

desideri-t.

[_q'uň—

rumu.-;, quam longa uns-trum cuiusque eita futura sit.
Quaeri-r:- solebat Sám-čna quid bönum mälumre esset. Accusa
batur Alcibiades, quod Ilermas') «leia-isset,. .lliltiades accusatus est
prailitinuis, quod cum. l'a'rmn e.v-pugnare lun.-set2), :( röga corruptus
iufv'ch's rebus discessisset. Cura incesserat patres. nr plebs tribunu.—»
militum «.r plebe ereum-t. Non (lubitu/mm, quiu hanc epistulam fáma
ess'/'l ipsa sua Celei-itate superatum.
Poznani.

]. .le—liverbum věty hlavní praesens historicum

ve větě vedlejší kläsli se cast-via řady první nebo druhé.

Caesar eng/nescit, quid hoste.

344), mohou
\

\ faciant, fäceriut. facturi sint,

I jacerent. fecissent. facturi essent.
"'(/ii pčtunt atque örant. ut ( 'fu'em' sibi parcat. Boniilcar Iugurtham
móuet, ut aliquando sibi pröimleat. Mittuntur ml Metellum legati. qui Iugur
') llermy t. sloupy llennovy, hlavy a poprsí jeho nemající uni rukou uni
nohou, postavem" nu sloupcích; stávaly zvl. v Athemicb na veřejných prostorách.
') ačkoli by dobytí mohl m. ačkoli by byl dobytí mohl za příčinou současnosti
dějů 371, 3. l'ozn. 2.
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tham imperata facturam: diferent. Jlnrius, üti suis receptui Iöcus esset, colles
duos propinquos inter -e occupat.
2. Je-li verbum věty hluvní ue.-Uectampraesentiae (š. 317, 1), kladou se ve
vi.—těvedlejší velmi zhusta i časové řady druhé, zvláště ve větách účelných a tu

zacií-h. llaec propterea de me diri ), ut mihi ignoscere.-ï. Sätis "uittas causas
attuli "*"),
cur bellum gerrmlum esset; mum/le belli düce dicam.

358

Věty som-Zmlně([conscientie-m")t.

obsahující výsledek

2 děje věty hlavní (počínající se od ut : tak že, quin, .,m' : ut is)
nejsou po praeteritam pravidly právě vytknutými vázány, nýbrž
v nich bývá týž čas, který by položiti bylo. kdyby věta snusledná.
proměnila se v samostatnou větu hlavní. [ klade se v nich:

]. crnciunctivus praesentis, náleží-li Výsledek přítomnosti.

'ei-res

'iciliam per trimm'mn ita vexarit ac perdidit, ut ea restitui in anti
quum stáhnu nullo modo possit 3). [tn, vin,-i,ut non frustra
esse existimem *).

me natum.

2. cmiimidivus pegma. náleží-li výsledek minulosti a předsta
Vilje-li se jako nyní dovršeuý. Ardebat Hortensius cupiditate dicendi
sic, ut in nullo unquam flagrantius studium viderim 5). Adeo (fæce/,
lebat Aristides abstinentia, ut ünus post hominum měnič)-iam cogno
mine [ustus sit appellatus 'i).
3. coniuncticus impmfecti, náleží-li výsledek minulosti a. před
stavuje-li se jako současný dějem hlavní věty. In illi/tiude erat
cum summa humanitas, tum mira comitas, ut nemo tam humilis esset.
cui non ad eum aditus pateret. 'l'inu'ileontemmater nunquam adspeæit,
quin cum,fratricïdmn appellari-t.
Než i v této prípadnosti klade se často coni. peafecti, srovna
vaje se zcela s perfektem historickým. Aristides in tanta paupermtr
decessit, ut qui elfem-dur vir reliqzwrit 7).
Pozuam. 1. I'ři dvou větách, jejichž děj do minulosti padá a z nichž
jedna je konsekutivna (s quin, qui : ut is), užívá čeština mnohdy optaticu
min. c'asu, kterýžto v lat. nikoli snud konjunktivmu plqmpfcti. nýbrž bud' konjunk
ticem pfcti při ději (low-senem (v. č. 2), anebo konjunktivcm impfcti při ději
s hlavní větou současném (č. 3) vyjádřiti jest: Zúdného témeř místa nebylo, kam

by jméno římské nebon se dostalo. Nullus fere locus fuit, quo nomen Roma

'ï asi : „to proto nyní ode mne slyšíš“ ') asi : ,,tu jsou příčiny dosti
četné.“ ") i. P. Verres Siciliam vacca,-itac perdidit, itaque ea restitui nullomodo
potest. *) i. P. recte vixi, itaque non frustra . . . e.v:istimo. "') i. e. in nullo un
quam . . . vide",quam in Hortensio (jsem nesliutřil). ") i. e. Arist. propter ab

stinentiam cognomine I. appellatus est (jest nazván). ') i. e. Arivt. in. smnnm
paupertate decessit, itaqua . . . vi.v reliquit (pfc. hist.).
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num non pervenerit (nikoli pervenisset). Nic nebylo, co by jej bylo mohlo po
horšiti. Nihil erat, quod animum eius ofendere posset (nikoli potuisset).

/,

2. V substantívných větách sousleduých, obsahujících podmět nebo předměť
věty hlavní (Mm,
per-Mn
est — ut, aggidit _—-__ut;
fčch — ut, assecutus
sum — ut srov. 5. 379, 3 et 4), nemůže, náleží-li výsledek minulosti, po praete—

ritech klásti se leč coni. imperf. Aristides aequitate factum est, ut summa im
perii mdrttimi ab Lacedaemoniis transfigi-retur ad Alhäm'enses. Romulus tantum
est consecutus, ut deorum in numero co ocatus putaretur ').

g. 359. Mimo uvedená hlavni pravidla o souslednosti časů pa
matujme ještě zvláště:
]. Závisí-li konjunktivná vedlejší věta na ji'-ne'konjlmktivne' vedlejší
větě, řídí se souslednost druhé vedlejší věty větou vedlejší prvou.

Nescio, quidnam causae sit, cur nullas ad me litteras des.
cur nullas ad me litteras dederis.
Nescio, quidnam causae fuerit, cur nullas ad me litteras da'res.
Nesciebam, quidnam causae esset, cur nullas ad me litteras dares.
cur nullas ad me litteras dedisses.
Nesciebam, quidnam causae fuisset, cur nullas ad me litteras dares.
Quaeramus, quae tanta vitia sint in jilio, quare is patri displiceat.
Quaeramus, quae tanta vitia fuerint in jüio, quare is patri displiceret.
< 2: Závisí—li věta konjunktivná. na ínfi—nítívěbudto praesentis

nebo futuri, na partícz'pií nebo zastupujícím je adjektiva; na supini?
nebo gerundii, řídí se sloveso v ní, co du času, slovesem věty hlavní.
Volo eum inter-

rogare

i

quid ägatï
quad egeret,

Volui eum inter-

quid acta,-us sit,

"ga"

quid agfnet'
quid egisset,

quid acturus esset.

sefactu,-uni.,

quidquam utile esse,

quidquam utile esse,
Negabat Aristides < quidquam se facturum,

.: quod cum honestate pugnet.
|

\

quod cum honestate pugnaret.

Animadverto quendam scribentnn, ut patria pellaris.
Animadverti quandam scribentem, ut patria. pellere;-is.
o'tat rea: incertus, quantum sit hostium.
fbnstitit rem incertus, quantum. esset hostimn.
Mitto ( mittam) Delphos consultum, quidnam faciam de rebus meis.
') avšak: Ego hoc eum assecutus, ut bonum nomen emistimer že za po
řádného dlužníka jsem pokládán (výsledek náloži přítomnosti &. 358,.1,.
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Jlisi Delphos consultum, quidnam fäcm-mn de rebus meis.
[nor-dit onmes libido sriscita-mli. ad quem regnum ruiturum sit.
Incessit omnes libido sciscitandi, ad gumu. regnum. venturum. esset.

3. Pravidlo to místo má i při minime" mikca)

spojen-li je

s časem nějakým minulosti; spojen-li však infinitivus perfecti 8 prac-—
sentem, klademe v závislé na tulum-infinitivi! větě konjunktiv imper—
chg anebo plusqumgperfegtj, jestliže bychom premi-nice infinitiv v per—

fectum minn

klttsti musili též imperfectum anebo plusqpfc.

Scitis mihi multa _wrbg fítisgnigl

' Přemění—no:satis multa vm-bafeci,.
«plnra gse/ft em.

(i£-72, qua-rc essct hoc bellum nc—

cessnrínm.

Qm'madmödum oj'iria (liga-gutw l
ab honestate, sätis næplimtum
ess—r'arbitror.

b'atis caplicamm est,
qucnwdmodum _
(luet'rentm'.

|

'

.

.'

.

[riani multos fig—880putatis, qw, '
quae ego deferrem., no-n crede:-(mt.

.

D

. .

Quam. mult: jum unt,
quo non credere-nt.

Avšak: Sapientissimum Solönmn dicunt fuissp, mm. qui lčges
scripserit; přeměněno: Sapimtissimus Sňlňn fuit is, qui leges scrip
sit. Scito me, posteaquam venerim, rmliissn; přeměněno: Posteaquam.
veni, redii.
š. 360. Latinská řeč nema žádného konjunkticn futuri; vynáší“
jej bud' opisováním nebo konjunktivem časů jiných.
[. Opisovri'ni má místo nejvíce jen ve větách vedlejších počinu-
jících se od částice qui-n a v nepřímých větách tazacícb. Konjunktiv
futuri I. activi nahrazuje se tu opisuou (pí-rifrastickoul konjugací
f-m'us sim, -urn.s essem) aneh opsáním futurum. sit (man-t) ut 8 násle
dujícím konjunktivem praesentis neb imperfecti.
und,]

Non dübitu, quin hanc Tem ln-čcí confectum.-: sis.
] Now. dubitabam, qui'". hanc rem. bra-i con-facturus rssvs.

nob ] Non dubito, quin futurum sit, ut hanc rma brevi conficias.

\ Non dubitabam., quin j'uturmouasswt, ut hanc rem, brevi cmzjicm'es.
Nepochybuji, nepochyboval jsem, že tu věc brzy ukončíš.

Upsánífuturum sit (esset)ut

nezhytnu:

«) má—linaln'zuliti se konjunktiv fut.. I. activi slovos supina ne

majících.
b) mtt-li nahraditi se konjunktív fut.. ]. pausívi.
c) má—linah'aditi se konjunktiv fut.. lI. activi; tu klade se
rovněž futurum sit (esset; ut. avšak s konjunktivcm perfecti nebo
pluswíampíp'lcctl.
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(1) Non
Non
b) Non
Non

dubito, quin futurum sit,
dubitabam, quin futurum
dubito, quin, futurum sit,
dubitabam, quin futurum

ut diligenter discas.
esset, ut diligenter discrres.
ut haec res brevi a te con-fciatur.
esset, ut haec res brevi a te con

jicerrtur.
c

Non dubito, quin futurum sit, ut hanc rem brevi confecerís.
.Von dubitabam, quin futurum esset, ut hanc rem brevi cau/fecisses.
Mai-li nulu-zalití so konjunktiv futuri II. passivi, tu užívá se pru
viclelně výrazu zkráceného. Tedy místo:
.Von dubito, quin futurum sit, ut res celeriter sit confecta.
Non dubitabam, quin futurum esse!, ut res celeriter confecta
esset, řekne se zkráceně:
Non dubito, quin celeriter confecta-rcs futura sit.
Avon dubitabam, quin celeriter confecta res futura essct.
Rovněž:
.Nescio, 'num sententiam nueam omnibus probaturus sim.
\.a

Nesciebam, num Sententiam 'mea'momnibus probaturus essem etc.
Agämemnou non. dubitat, quin Troia. brävi sit perit-ura. Belli
Euentus qualis futurus sit, ne ros quidem dubitatis. (Non est dübimu.
quin futurum sit, ut libri tui a me. diligenter legantur). Dian-mms, si
res postularet, quanta spectacula änimus in, löcis caelestibus esset ha
biturus. (Nunquam dubitabam, quin futurum esset, ut hominibus virtutc
praeditis aditus in. caelum pateret. lVou dubito, quin futurum sit, ut.
dum tu haec läyas, ego Atticum co-nvmufriml). A'emini dubium esse
poterat, quin futurum esset, ut, si tibi recta proba-nti place:-es, tum
mm modo tete vicisse.-32), sed omnes et omnia).

Non dubito, quin le

ymte te has litteras confecta iam res futura sit.
2. Jinými časy nahrazuje se koujuuktiv futuri v takových vc
dlejších větách, které spojeny jsou s jinými závislými větami futurum
v sobě obsahujícími. I nahrazuje se tu:
a) kon_iuuktiv fut. I. koniunktivem praes. neb imperfecti;
b) konjunktiv futuri II. konjunktivem perfecti nebo plusquam
perfecti;
') Nepochybuji, že, co ty loto čísti budeš, jó. u Attika. budu (byl jsem
na návštěvě. Nezávisle: Dum tu haec leges, ego Atticum con-venero. ') Nikomu
nemohlo býti pochybno, že, budeš-li to, co pravé jest, zkoušeje sobě se libiti.
tu netoliko nad sebou samým zvítězíš (jsi zvítězil), nýbrž uade všemi i nude
vším. Nezávisle: Si tibi rccta probanti placebis, tum non. modo tete viceris, sed
omnes et omnia.
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\" češtině konjunktiv takových vedlejších vět imlikativem hu
«loue-[he času překlúdati dlužno, a to:
a) konjunktiv praes. a imperf. imlikativmu lnul času sloves
trvauzích ;

b) koujunktiv perf. a plus-[pf. imlikativem
jednodobých a končících.

bud. času sloves

a) Si obsides Hclvätii däbunt (budou-lidávati), Caesar plicem cum eis faciet.
Si obsides ab Helvetiis dabunt-nr (budou-li dúvúnj), C.pacem cum eisfacict

Pollicetur

Caesar,

] it;—obsírlťsHelvetii den-t,

Pollicitus | si obsides Helvetii ilii-rent,

est (imm-,]

sese cum eis pacem

| si absidas- ab ilIa-leetiisdentur,!
___—

facturum.
|

si obsidesab Helvetiisdarentur,]

sese cum eis pacem

facturum.

0) Si obsides Helvetii dederint (dají—lí),Caesar cum eis pacem faciet.
Si obsides ab Helvetiis (lati erunt (budou-li (lání), C. cum eis pacem faciet.

Pollieetnr

si obsides Helvetii dederint,
si obsides ab Helvetiisdati sint.

sese cum, eis pacem

Caesar,
Pollicitus
est Caesar,

si obsides Helvetii dedissent,
seobsides ab Heleetusdati essent,

sese sum eis pacem
facturum.

. .

.W

facturum.

Caesar H:,»lvï'tiorum.legatis respondet, si Allobrogibus satisfa
ciant, sese cum iis pacem, esse facturum. Lentulus consul senatui
reique publicae se non defutura»), pollicetur, si audacter ac fortiter
Sententias dicere välint. Catilina sperabat, si consul designatus förrf.
facile se e.:: voluntate António ústa-am. Spei-mnas nos, quae petieri
fnus, impetraturos. Plato tum dcniquc före beatas respublicas putavit,
si docti ac sapientes homines eus regere coepissent. ():-acidum erat
datum, si Codrus íntvnfcctas esset, victrices Athenas fore.

liovnéž ve větách vedle'šlcll, jichžto hlavní vém zavírá v soln
pojcm budoucnosti: Ita res est, ut nisi deus aliqnis nobis subvänerit.
salvi esse nequeam,th '). Vera-espræmium pröpösnit 3), «pii invenisset

növam voluptate.;anAlcibiades dölnino'navis mnlta pollicitus»cam/'
se cmcsvrmssct ").

') l'římě: nisi deus aliqui-4 nobis subvenerit, salvi esse non poterimus.

') propos-nit : se daturum esse dicit.
') zachrání-li ho.

“) pollicitus es.'.: se daturum di.:it.
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Hlava. XLII. O užívání indikativu.
361. _Inclikatív klademe v latině, jako v češtině, když něco
prostě anebo tvu-(limo.anebo popu-(une anebo zpříma po něčem se tá
žeme. Indikativ značí tedy vždy něco skutečného aneb alespon tako
vého. co mluvící za skutečné pokládá. Deus est. Non mc Imunitní
vi.x-isse. Estne. Deus? (O(lp.: Est). Sí Dms ast, sempiternus pst.

%. 362. V lat. jazyce užívá se vždy indikativu v těchto přípa
dech, ve ktelých v jazyce českém může klásti se vedle indikativu
i optativ, a to:

1- Při PUijCh povinností, nutnosti, slušímsti a možrmsti. Pojmy
takové bývají vyjádřeny
a) slovesy příslušného významu: debeo, necesse est, oportet, con
rěm't, děcvt, possum, licet.
b) opisnou konjugaci s partic. futuri pass. spojeným se smn.
c) adjektivy příslušného významu spojenými se sponou sum:
mulun-m, put-r, iustum. ml; nequius. mčlíus, üh'h'ns est a pod.
Čas indikativu řídí se pravidly () užívání časův.

a) Pot/fs aliam ria-m ingredi, sml non vis. Můžeš anebo mohl
bys nastoupiti na jinou cestu (ještě nyní); avšak nechceš. Pam-as
alium. viam ingredi, swl uolebas. Mohl jsi anebo byl bys mohl na
stoupiti na jinou cestu (tenkrateh avšak jsi nechtěl; anebo mohl bys
a můžeš na jinou cestu nastoupiti; avšak nenastnpnješ (swd non ín
grmleris). Potm'sti aliam riam ingredi, sed nunc non potes. Mohl jsi
anebo byl bys mohl na jinou cestu nastoupiti; avšak nyní to možno
není. Fatum-as aliam virun ingredi, sed 'non _fvcish'. Mohl jsi na
jinou cestu nastoupiti anebo byl bys mohl na jinou cestu nastoupiti
(tehdáž); avšak tys toho neučinil. — (lu-03 meri dčbas'), děsěris. Ad
mortem tv, Catilina, «laiciiam prïdwm oportebat
lrrz'tm'i Antóníum
'NONoporhu'l.. Catilinam omnino lil-UM)",I! senatu (mire "0", oportuerat.
l'idm mc «irav-tmn, «. quibus 'minime comwnfvbaf. Multos possum. *)

«:i-rosnómí—nam,qui doloribus pmlagrac ') crucíubantur.

') máš -— bys měl. ", měl jsi býti veden — byl bys měl býti veden, anebo
máš býti veden. ale nejsi veden (sed non. duceris). ') mohu — mohl bych. ') bo
lestmi dnou v noluivb spůsobenými.
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b) Optandum ust '), ut aliquando äliam via'm iugi-uiimm. Alia
ria tibi ingrediener fuit "). Haec condicio fuit non accipiemch potí-us,
quam patria relinquenda.
c) Philösöphi ad rempublicam an-e non accedunt nisi coacti;
aequius autem. erat 3) id vohmtate fieri. Quanto mälius fuerat ') 'in
Phaifthonte promissum patris mm esse servatum.
Poznam. Pamatujme též: non putaram to jsem si nepomyslil, to bych si
nebyl pomyslil; rov. nunquam putavi, non putabam, non arbitrabar. Nunquam
ěgo rätus sum jare, un“ rea: maximus m hac terra prïväto homini grätiam de
běrem. A tak credo. opinor, puto myslim (tuším), myslil bych, zvláště často

jakožto vstavky s příchutí ironie (: snad): Non. credo, idpraecipit Apollo. To.
myslil bych, (to tuším, to snad) neporoučí A. Illa, opinor, tu quoque concčdis
let,-ia esse. To, myslil bych, i ty uznáváš, že malichemo jest.

\ 2. zcela po spůsobě adjektiv, jimiž pojem slušnosti, nutnosti
a t. d. se označuje, užívá se indikativu při výrazech: longum est bylo
hy příliš obšírno (nikoli longius! srov. 302, Pozn.), magnum, im
mmsum, infuitum, difficile, g_i-čce est a pod. Longum est mulorum
pan-sägui utilitates et äsinorum.
* při paene a prope čes. sko'ro, mdlem, bez mála klade se in
dikativ perfecti: Paene dixi skoro bych byl řekl; id paene prat-terri
toho bych byl málem opomenul; paene concidi bez mala bych byl
sklesl; pray oblitus sum malem bych byl zapomnel.
* 4. ve větách uvedených cztašny'mz'náměstkami nebo přislovcí, jež
buďto zdvojmim nebo příponou cunque nahyla významu zevšeobecímjí
ciho: quisquis, quotquot, utut; quicuuque,quantuscunque, qualiscunqræ;
utcunque, ubicunque, uudecunqaw, qæwtieuscunque etc. V češtině v té při:
eine klade se jindy indikativ, jindy optativ, jindy imperativ. L'tut est,
utcuon est, quoquo móda (quocunque modo, quo modo cunch res sr
habet jakkoli se to má, bud' tomu jakkoli, buď tomu jak bud'. Quidquid
crit bud' co buď, at bude co bude. Homines qualescunque sunt lidé af
jsou jacíkoli, buďtež si jacíkoli, buďtež si takoví anebo takoví. Ubi
cunque cris bud' si kde bud', ať budeš kde budeš. 'l'hčsauri, quotquot et
qemnticunque sunt poklady buďtež si sebe množší a sebe větší a t. d.
_5.' při částicích sive -—sive(scu—seu): sive rerum est sivefalsum.
ať je. to pravda at lež, at by to pravda byla ať lež, budiž to pravda
nepravda.

[llo löco libentissime 'uti söleo, site quid 'Ilu'CIlm.ipsv cogito,

sive quid aut scribo aut lägo to jest mé nejzamilovanějšl místečko,
bud' si že o něčem přemýšlím, bud si že něco anebo píši anebo čtu.
') jest přúti, bylo by přáti. ') bylo ti nastoupiti -— bylo by ti bývalo nast.
:) prave-ii by však bylo. ') bylo by bývalo.
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%. 363. Kmy'unktíc je spůsob možností, přání, fil/jistoty, přípon
štční t. j. činnost konjunktivem vyjádřená ani s jistotou netvrdí se ani
nepOpírá., nýbrž toliko za možnou1 nejistou se pokládá, přeje se anebo
připouští. Řeknu-Ii na př. camus, netvrdím ani že jdeme ani že nejdeme.
nýbrž označují toliko, že _iití je možno, že si toho přeji & t. d.

—

Konjunktiv ve větách hlavnich.

„$.364. I. ('oniunctivus

potentialis

t. kunj. nwžností, a to

praesentis & pm:/kai. Záporné klade se před něj non. V češtině klu
deme nejvíce bud' opmtiv, bud' indikativ futuri s částicí snad anebo
bez ní, uneb Obrat možná žn: credat quispiam Věřil by někdo, bude
(snad) někdo věřiti, možná, že někdo bude věřiti.

—

Konjunktiv možnosti klade. se:
1. k označení děje o sobě možného ve větách s podmětem vše
obecně pomýšlenj'fm1náměstkou tazací quis? nebo neurčitou aliquis.
quispiam etc. vyjádřeným. Quis mycí? kdo by popíral? Quis (lu
bítet? kdo by pochyboval? Quis rem tam veta:-cmpro curto afírmet .'
kdo by věc tak starou s jistotou tvrdil? llic quaerat quispiam tu se
(snad) někdo bude táznti. Dicat aliquis někdo bude říkati; deti,-en?
aliquis někdo řekne a t. d.

2. ku pronesení úsudku skromného neb Opatrnébo. Gmseum
soudil bych; (ticum. říkal bych, dixerim řekl bych; hoc rgo nuuquum
laudaverim tobo bych já nikdy nepocbválil; rqu'šrías multos, qui etc.
nalezl bys mnoho těch, kteří a t. d. Fra-ngas pötius quam corrigas, .
quae in pravqu luctuum-unt. Platónem nec nimis ualdc mc nimis
sue (.'.laudaveris.
Poznani. l. Chceme-li vyjádřili, že snad č. že asi něco v skutku just".
byla,-bude, klademefortasse s indikativem anebo forsitan s konjunktiveln. Haec
iangioru fortasse sunt (fuerunt) to je (byla) snad příliš obšírno. Fortasse dices
snml řekneš. Tu fortasse in sententia permanes. Forsitan qua-ratis možná, že
se budete tázati. [Im-c forsitan 'uen'nt non necessaria.

Častěji nium.so vteto přípudnostivazeb s nescioun. haud acto un

nebos püto, arbitrora pod.'l'udyžm.frater iamfortassevenitč.

frater ium forsitan venerit častěji: nescio uu (Ima-t scio um fruter iam vem-rit
č. puto fratrem iam oenis-c. Poslední vužbu nezbytnn je ve větách tuzucích:
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Quid hunc cögitasse putas (arbitraris)? Co si tento asi pomyslil? Spectatores
stantes plaudebant in reficta ; quid arbitramur in věra ') fuisse facturos? Diváci
stojice tleskali při veci smyšlené; co pak by byli asi (teprve) při pravdivé činili?
?. Děj v minulosti možný vyjadřuje se konjunktivnn imperfecti; zvláště
zhusta vyskytují se.tak výrazy: diceres. crederes. patares byl b_vsřekl. |u_vslil.sou
clil (bylo lze říci, mysliti, souditi); ride:-es, cerneres byl h_vsvidél (bylo lze viděti).
Pedites maesti — crederes victos —-reden-nt in castra. Confecto proelio cerneres,

quanta audacia fuisse.'. in exercitu Catilinae.

365. II. ('ouiuuctivus optativus t. 'ko-nj.přácí, a to prar
menlis a peifectí k označení přání, jehož uskutečncuí mluvící možným

býti pokládá, imperfecti pak a phqumnpmfectí k označení přání, jehož
uskutečm'nií maneria,/',". býti soudí. Zápornosf vyjádří se tu částicí m.
\'ehni zhusta opírá se konj. p'rácí o částici ütï11(t)n.2).záporně ntínmn
nv čes. kéž, bndtjž. V češtině indikativ, optativ. imperativ.
Uti-num "rr/:s ! kéž se mýlíš! č. kéž b_vsse mýlil! (t. j. možna.
Ze se mýlíš, & já si toho přeji). ( 'timuu er:-aceris .' kéž jsi se zmýlil!
('. kéž 1in se byl zmýlil! (t. j. možná., že. jsi se zmýlil). Utinam,
rrrm'es! kéž bys se mýlil! (avšak to není možná, ty se uemýlíš:
pročež i :. ach, že se nemýlíš !). l'timun. m-msscs! kéž bys se byl
zmýlil! (avšak to není možná.. ty jsi se uezmýlil: pročež i :. ach. že.
jsi se nezmýlilb Välm'nt 3) cives mei. .s-int inc-öl-ülnes, sint beati .' Hor.
mmm avertat Iuppiter *).' Utinam ( ".S-mima.
suas secum cupias adiecisset .'

Illml utinam ne vare scriberem,!
Poznani. 1. Přání, jichž uskutečnění mluvící možným býti pokládá., opisují
se též konjunktivy tam, nolim, mälim spojenými s konj. praes. a. perf.; přání,
jichž uskutečnění nemožným býti soudí, opisují se i koujunktivy teile-m. nollem,
mallem spojenými s konj. imperf. a. plusquumpf.: vllim redeas vl. chtěl bych,
abys se vrátil. telim redieris, velim mihi ignoscas. scribas teli-m. nolim 'ita ewi
Mtimes; vellem adesse posses, vellem serum fuisset, nollem (lia-issem etc.
2. lionj. pivu-i klade se též v zaříkáních: moriar (intereant. peream, ne
ticam, ne salvus sim). si verum non «lico ut umru (at zahyuu, nt nejsem živ, ut

nejsem zdrav), nemluvím-li pravdy. Sollicitat, ita vivam, me tua valětudo zne
pokojuje mne, jakt' jsem živ, tvoje zdraví. Peream, ni ") ita est at zahynu, není-li
tomu tak.

366. Ill. Conium-tivus ius-sinus (imperativus) t.. kouj.
ruzkazoeaci, a to prm'se'ntís ua označení mimi-jšího rozkazu a pobíd
nuti, a jm ro třetí osobě. Záporuosf ne. Suum. quisque mmm! iugi?
') si res 'De/rafuisset

t. co myslíme. že by byli . . . činili.

V. 5. 3344.3.

') Diis.též 0 si. Ven-g.:0 mihi praeteritas referat si Iuppiter annos! ") ať jsou
zdravi. ') mb" uchovej bůh! “) ni v takovýchto zaříkacírh větách pmvideluč
m. m'si.

;),ïU
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nium poznavej (at poznává) každyr svou přirozenost.

Döm's impii ne

placare audeant deos.
\' druhé osobě jak jednočtu tak mnohočtu užívá, se v této pří—
padnosti z pravidla imperativu. Avšak klade se přece konjunktiv, a to:
1. praesentis ve 2. osobě sing. při podmětě zcela povšechně (ne
určitě) pomýšleuélu ném. man: Färas, quod vitare non potes snášej,
čemu vyhnnuti se nemůžeš č. snášeti se ma, čemu se člověk vyhnouti
nemůže.
2. pmfectí ve 2. osobě sing. Spojený se zápornostl JMLnihil etc.
při podmětě určitém, když důrazně něco zapovidáme. V češtině klade
se tu ars indik. futuri sloves jednodobých a končících: lioc ne je
eeris at'. toho neučiníš. .Vc transikris Ibm-um. Nusquam te vestigio mo
ueris nikam at se z místa nelmeš. De mae-nihiltimueris. Srov. š. 402, 2.

36". IV. Coniunctivus hortativus

t. vgbízecc',
a to prae

sentis jen v 1. osobě mnohočtu, jímž mluvící sám sebe spolu s jinými
k něčemu vybízí. Zápornost nc. Amemus patriam! milujměž vlast!
[miti-nm:- maiores nosti-os! Ne caespectwnus, dum ab amicis öpe nostra
indigentibus rogentur.

g'. 368. V. Coniunctivus deliherativus (dubitativus), ato
pro přítomnost praesentis, pro minulost imperfecti nebo někdy též PN“
fcctí, klade se v otázkách na označení pochybnosti a podiveni, kdežto
my v češtině užíváme bud optativu nebo pomocného slovesa miti
s iniinitivem, ba druhdy též prostého futura *). Zápornost non. maid
faciam .? co mam činiti? Quid facnrcm? co jsem měl činiti? Quid
enumerem artium mnltitmlincm? nač bych vypočítával (nač mam vy
počítavati) množství umění? Antonio cedamus? Ego irasce-rer, mi
'frater? jai. že bych se byl lměval, bratře? Ego te videre noluerim!
ja. že bych tě nebyl chtěl viděti?

369. \'I. (“oniulwtivus concessivus t. připouštěcí,a to
pro přítomnost praesentis, pro minulost ])"):fl'cti, někdy Spojen s ('a
stici ut, záporně s ne, kterýž-to klademe, když druhému v něčem po
volujice nebo jemu ledacos pi'ipouštčjice, preco vyl-(teni své tvrdíme.
V češtině užívá se indikativu neb optativu spojeného se slovci: af.,
třeba„ kdy/by třeba., [)!/f i, dij-me toum že aneb imperativu.

Haco sint

falsa saiw, invidiosa certe' non sunt :lf. to je v skutku nepravo, \' ne
návisf. zajisté to neuvozuje. Ut (limini vircs, tänu'n est laudanda vo—
') Mistře dobrý, co učiním, abych života věčného obdržel? (:
mim?) Bart. Skl. str. 101, 4.

co učiniti
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lautas třeba by nedostávalo se sil, přece jest chvály hodna vůle. M
sit summum, 'mälum dolor, malum certe est nebudiž si největším zlem
bolest a t. d. ]llalus civis Cn. Carbo fuit. Fuerit älc'is, tibi quando
esse cocpit! byť i to byl jiným & I:. d.
Poznam. Z uvedených příkladů vidno, že čeština nemajíc konjunktivu la
tinský konjunktiv hlavně ětverým spůsobem vynáší, a. to:
1. indikativem: servet te Deus! at té zachová Bůh!

2. optativem: utinam páter věniat! kéž by otec přišel!
3. imperativem: ne serviamus pecüniae! neslužme penězům!
4. apüsobem opisným t. j. slovesem nějakým pomocným (míti, moci apod.)
spojeným s iníinitivem: quid fäciam? co mám dělati?

Koniunktiv vo větách podmiňovacích.
&. 370. Podmíňomcímí ( kondicíonalnýmí, hypothetícky'nu) peri—
odami slovou ona souvětí, jichž věta vedlejší vyjadřuje nějakou pod
mínku. na jejíž platnosti záleží i platnost výroku věty hlavní čili
podmíněné.
Věta vedlejší čili podmiňovací uvedena bývá částicí 3; nebo ne
kterou její složeninou, a slove předcětím (protäsis) ; věta hlavní čili
podmíněná nazývá se zrívčtím (apodösis).

371. Latinská řeč má tyto tři hlavní formy souvětí podmi
ilovacícll: 1. skutečností č. [iuli/mtian ; 2. možnosti č. potentialmf;
3. neskutečnosti č. írrcalnc'.

l. indikativné.

V předvětí klade se indikativ, v závětí též

indikativ aneb imperativ. Mluvící vyznačuje poměr mezi předvětim
a závětím za naskrze nezbytný, skutečný. V češtině kladou se v před
vetl spojky -lí, jestliže, ač s indik., v závětí iudikativ aneb imperativ.
Si
Si
Si
Si

id
id
id
id

crědis, erras
credebas, errabas
credidisti, erravisti
credes, crrabis
| v. . 356.
Si id credideris, errabis '
š

věříš-li tomu, klameš se.
věřil-li jsi tomu, klamal jsi se.
uvěřil-lijsi tomu, zklamal jsi se.
budeš—li tomu věřiti, zklameš se.
. „„ .
..

"vens-ll tomu, zklmues se.

55 dius "st, lücct. Si tibi hoc accůierc Potuit, quid nobis ji'/'t!
Si quis sibi plus appetat, ululabit ius lmnmurw societatis. Sí de mt!
ipso plum cíli:/bor (liam-u, :::/noscitotr'. Ni n.:-Emeris o' mihi:-u rerum bc
nuvolrmh'wf ium-fimum, ncc (lňums ulla nec m'bs starr pět/Wit.

2. potentialnó.

woselitis anebo mfch

V pio.-[vcu i v zavůtl klade se konjunktiv

(coui. potentialis

364). Jak podminkatak

i věc minumi-mi \'yznnužlljc se úmyslně. za nejistou, pouze
V češtiuc jak v proavi-ti tak v závětí optativ se klade.

možnou.

272
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Si id credas, erres

jestliže bys (dejme tomu, že bys) tomu

\'i id credideris, erraveris

jestliže bys (dejme tomu. že bys) tomu

věřil. klamal b_vs se.

uvěřil. zklamal b_vs se.

Sí quis itn figat. imprudens sit. Si quis ita frei-rit. inqu'mlrntr-m
«um :límerís. h'im impudens. si plus postulem. si me omnia rectefwísse
:lícum. uimmm mihi sümmn (tri-i-iïgrr-iissim Si sriäris ris-piflimenoru/tl
latěre "spím" rt velle ulít/nvm imprüdeutwn super eum assíděre, cuius
mors tibi muölümrntmn futura sit; impriibr feeeris. nisi monzun-is,nr
assit/('at.
3. irrt-ahn". \' pí'edvetí i \“ závetí klade. se. konjunktiv imper
tecti nebo plusqunmperfecti. Jak podmínka tak i věc podmíněná ozna
cuje se za neskutečnou. l'řimysliti možná protivn: „avšak tmnu tak
neni (nehylo).u \' češtině klaule se v přeulvetí spojka kdy s opta
tivem. v závětí optativ:
Si id crederes, errores (sed non (redis)
Si id credidisses, crrarisscs (sed non
credidisti)

kdybys tomu věřil. klamal bys se.
kdybys tomu byl uvěřil. byl bys $(
zklamal.

.llěvlřrí si omnibus morbis malou-í possent, felicissimi essenf lm
minum. Quae vita fuiss-rt Priäum, si nb adulescentia scisset, «locusPet-nm.—
senectutis ram-t habiturus. ["duo-em, si possim). (nemo/iu). l'i'císsvm, si

[mtuissmu(urnth jsem)
Pozmun. ]. Věc nemožná může se časem přítomným v obor možnosti po
šinmíti: Tu si hic sis, aliter sentias.
2. Imperii coni. bývá. nekdy místo pInqut'. voni. obyčejně k naznačení
trvnm' neb současnosti: Nan iam heroicis tempm'ihus tautum laudis in dicendo
('Ita-i tribuisset Homerus, nisi 'iam tum esset (m. fuisset) honos eloquentiae.

372. Oba členy pmlminovaciho souvětí nezávisí na sobě tou
memu. že by jeden tu"-ito formy druhého nezbytné vymáhal. 'ama
tnvnti je totiž, že.. vyjmoue kon_innktiv ve vetito]: irrenlných, forma
hlavní

věty je. vždy taková.

jakou

by

\'_\_'_Í:l(li'0\'.'llase vět.—1bez pud

mínky vyslovená.
Si id credis, erres
Si id credas, erras

[

věříš-li tomu. mýlil bys se.
věřil-li bys tomu, mýlíš se.

Ni quid häbrs certius, vi:/im scire (š. čili-1.2). Quill timi-um. 368).
si aut uuu misi-r,mst "cortem.uuf beatus etiam futurus sum '). Jlänuïria
minuitur, nisi ram. r.:w-rceus. Vitis, nisi fulta sit, (ut her)-umfertur.
') býti múm

LH, b).
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373. VP him-m' větí (r ::irifti) irreu/njch snuvčtí podmínc
vacích klade se indikutic, aby se označilo. že děj věty této jižjiž byl
na tom. aby skutkem se stal. ],übf-bm- longius, nisi me retinuissem.
Sponštěl jsem se (jižjiž) ještě dále (do řeči). kdybych se nebyl zdržel.
Praeclare view-muns, 'nisi fio/imter» I.i?pidus rwv-])issrtAntonium. '/.\'í
tězili jsme znamenitě (byli jsme vítězi). kdyby nebyl útočiště poskytl
l.. ntfknjlcímu .-\ntoniovi.
,
Zvláště klade se indikativ yo případech v
23432naznače
nyl'h. a. to:
]. při pojmech lnu-hnuth uulnus-fi, domnus-ti. možnosti: ])clm-i
„„mít emm-citus, si quis aggredi «H(st cssct. Ni ulla in te pirhm ".s-.swf,
patris mm Ilico cölcrc (lebe—«bas.Respublica lu.-trmt csse perpätuu, si
patriis cïc'm-ctm-institutis et mm'íbus.

Tak i při "pisně konjugnci jak aktivně tak paa-sime: b'i id crc
.liclisscs, erratur-us fuisti kdybys tomu byl uvěřil, byl jsi na tom, abys se
mnylil. ams
_qrňrn in'/lmn luwsm-us fuit. .s-iquid in (l'roesum emír/Elina
o—cmsulm'ssef.Ni vín-nm responde:-e vwllvs. haec erant

(líc-mda.

2. při pamar a. prope: Pom- sublicius itur paene hostibus dědit,
nisi unus ri)- fu-issct, [Im-mins Cocles.

374.

Stane-li se pmlmiňm'zu-i souvětí závislým., pamma)

v-nti jest:

[. [mlikntirmf predvětí přemění se M\Mljtmktiypé
v něm toho času, kterf-lm souslednost časů vymáhá.
tyčc—v.

3130.

S id credis, erras)
&.

" '

c e -'disti errasti

'b' ld ". (h

'

)

í id credes, errabis)

c_z.

" '

a užije se
Co se futura

'

'b' "] ""dum

is errare/ris

'

(Si id credis, erras)
«Si id credes, era-abis)
«Si id credidisti. errasti)

Dico
])imi
Dico
. .
Dun
Dico

te, si id
te, si id
te, si. id
.
te, si ul
te, si id

credas, errare.
crederes, errare.
credideris,
errasse.
. .
credidisses. errasse.
credas, erratum»: esse.

Dixi te, si id crederes. erratur-um es.-ze.

Dico te, si. id credideris. errat-«rm». fuisse.
. .

. .

. .

,

) hum. te, m u! credidisses, crmturu-m fuisse.
Non
[ si id (Talas, erres.
:,
dubito - si id credas, crratnrus si.-:
quin, ' si. id credideris, errm'rrix. (

Uhr-sm- nr.-minquo lňm'l

apud Sal/"slim" dicit, si lubido (mi

mmn IHLN'Nit/PN'.
mm «lunainuri. «mimum nihil rti/rrv. I 'rm'cl'ptor noster
Sill'lm «licebat. si Mam. e.:-istimdtiu dn-itiis In-m'xtm-rt rt pecunia tanto
') navim kde “ \'flll. t. kdesi “ Hall.; srnv. g. zum, Pozn. 2.
Pro/. Jus. Kořínek: Lou. .: 'uvnme. 5. w-l.
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päre experta-dur, eo mägis glöricun equtendam esse. Inter omnes constat
urbem nostram, si quando libörälibus stüdiis jia-ruerit, nunc maxime
florere). JIiHin'des dixit, si inferi-isset Darius, Euröpam före tütam.

Ostatně v.

360, 2.

2. Potentiaan předvétí řídí se v závislosti rovněž pravidly
o souslodnosti časů. Tu ze Spůsobu slovesa vidno není, bylo-li před
větí původně indikativné čili potentiam-3.
(Si id credas, erres)

Dico te, si id credas, errare.
Dixi te, si id crederes, errare.
1Von dubito, quin, si id credas, erres.

(Certum est me Thücydidis Orationes imitari neque posse, si velim,
'nec velle fortasse, si possim. Non dubito, quin, si tibia inflata non re
fěrat sönmn '), (obiciat eam tibicen). Romani Fäbios ad caelum lau
,libus ferunt: si sint (dicunt) duae röboris einsdem in urbe gentes 2),
omnes finitimos subigi populos posse. Menenius vociferatus est, si iniusti
domini possessione agri publici cederent, se möram delectui non facere 3).
3. Stane-li se závislou irrealnri podmiňovací perioda tou měrou,
že v ní má. užití se vazby akkusativu

s infinitivem,

zii—siegepř_f_:d_v_ču

zidy beze změny; v závětí pak místo konjunktivu imperfecti 3 plus

quamperfecti activi klade se partic.

act. s esseá.fuisse; ale Vpas

sivě, a nemá-li sloveso supina, klade se spůsob opisný s futurum
esse, ut anebo s futurum fuisse, ut a S konjunktivcm imperfecti.
'\

(Si id crederes,errares)
- .

te, si id crederes, erraturum essc.

. .

])ico

..

. .

|

.

(Sl zd credidisses. errasses)

mn.

(Si id crederes, decipere,-is)

D:.coäsi mperms.
id crecieres, futurum esse, ut de
Dm

(Si id credidisses, deceptus esses)

Dico Si id fraudi-weg futurum fuwse' ut

(Si id credens, te paeniteret)

Dico. St id crederes, futurum esse, ut te
Duci
paeniteret.

(Si id credidisses, te pamituisset)

Dccr%si
zdpaeniteret.
credidisses, futurum fuisse, ut
Dim"
te

Duca

te, suzdcredidisses, erraturum fucssc.

deciperet-ts.

I'd-ct upa-tam., si Účnon nun fuisset, Agüsilaum Asiam ' 'auro
těnus räyi Persarum fuisse ěrvphu'um. Hannibal si divitius finisset,
') t. kdyby "(ama, fouká—lise clo nl, nwydatvubl zvuku. ') kdyby byly dva.
rody v městě to.-ez síly, že by a. t. d. **)kdyby napraví pamm/(: z dědiny ustou

pili, že by odvodu nezdržoval.

f—Í'
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certum est, eo (lüce Poenos arma ltäliac illatüros fuisse. Sölon dicere
solebat, si in unum löcum cuncti sua mála conferrent, futurum esse,
ut quisque propria deportare domum, quam e.v eo miseriarum acervo
portionem suam ferre mallet. Nisi quidam nuntii de Caesaris victoria
essent allati, plörïque existimabant, futurum fuisse, ut urbs amitteretur.
Theophrastus dicit, si hominum aetas potuisset esse longinquior, futurum
fuisse, ut omnibus artibus hominum vita Erüdiretur. Cicero videbat, si
Catilinam "martemultasset, futurum fuisse, ut eius socios"invidia oppres
sus persequi non posset. (Scito, si te stäb'ilemfin amicæa praestitisses, I
futurum fuisse, 'ut te nunquam eius constantiae paeniteret).
Poznam. Ani zde nelze vždy rozeznati z pouhé formy, byla-li závislá. pe
rioda podmiňovací původně indikativná. čili irre-almi. Dixi, te, si id crederes, er
raturum esse může povststi tak dobře ze si credes. errabis, jako ze si crederes,

errores.

4. Stane—li se závislou írrealna' podmiňovací perioda na spoj
kách ut, ne, quin anebo na náměstce tazací (pííslovci tazacím), zůstane

MI

i Lu bezgzmšny, rovněž i závětí; toliko IDĚÍQÍÉonjungigu

MW

pra-vi—dla
zaujímá
Iňístokonjunktiv
pezfecti

coniugationis periphrasticae ( -—urus fueriin).
(Si id mederici/errores, de- Non dubito
quin, si id crederes, errores.
cipereris)
Non dubitavi
quin, si id crederes, decipereris.
(Sixid credidisses, deceptus Non dubito
[ quin, si id credidisses, deceptus
esses)

Non dubitavi

(Si id credidisses,
errasses) 11:2:

[

esses.

; qlïäfd/cnd'dwses' "Tamrac

(Non est dubium, quin, si diligentior esses, onmes dificultates
superares. Non est dubium, quin, si diligentior fuisses, onmes dwi

cultates superaturus fueris
Si id fäcere voluisses,non dubito, quin
omnis ad te conversum fuerit multitudo. Adeo inöpia coactus est Han
nibal, ut, nisi tum fügan späciem abrundo timuisset '), Galliam repeti
turus fuerit. Tanta desperatio illata Poenis est, ut, nisi in eæercitu
Agäthoclis orta seditio fuisset, transiturus ad eum Bomilcar, rere Poe
norum, fuerit. (Quaeritur, num ita graviter erratur-us fueris, si puer
dücem et moderatorem habuisses). 'Ostcndis, qualis tu, si ita forte
accidiset, fueris illo tempore consul futurus.
- (O konjunktivě plusqumuperfecti v závětí pamatujme ještě:
a) že i vJaktivě' zůstává někdy beze změny! zvláště nemá-li slo
veso supina-(q—cmc., blu. WPUVLPHLX')

'- c :;

') t.. kdyby se nebyl bdí, že odchod jeho tvářnost útěku míti bude.

18"
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Non (lubitu (dubitavi), quin, si id crwlidissbs, er:-asses.

Non dubito (dubitavü, quin, si id diu-isses,te paenituisse?
, b) že místo téhož konjunktivu klade se též spůsob opisuý fu
turumfum-it (_fníssrt) ut 5 následujícím konju'uktivem imperfecti. zvláště
v passive a u sloves supina nenmilcích i v aktivu
(Si id credidisses. deceptus esses.)

»Siid credidisses, non dubito. quin futurum fum-it, ut. decipi-reris.
Si id credidisses. non dubitavi, quin futurum fuisset. ut decipi.-reris.
(Si dixisses, te paenituisse-t.)

b'i (liii-isses,non dubito, quin futurum fuerit, ut te paeniteret.
»Sidia-isses, non dubitari. quin futurum fuisset. ut te [Juanita-('t.
c) závisí-li irre—almipodmiňovací perioda jakožto otázka na čase.
historickém, že klade se místo koujuuktivu plusqpfcti_activi plusquam
perfectum c0uiugatiouis periplirasticae ( — m-usfuissem).
Apparet, quantopere, si id credidissvs, erraturusfueris (dle čís. 4).
Apparuit, quani-were, si id (::-vcliflíssvs,«rrutunw 'uisses.
(Non, est dubium, quin epulari Hannibal in Capitolio potuis-sat,.
si icti victoria scis-Set. Si imperatores cautiores fuissent, non est (lu
bium, quin futurum fuerit. ut ho.-stes.(ňou [niterentur. Nesciebmnus,
'nnm itu graviter erraturus fuisses, si puer ducem. et mnclerätörem. hu
lmisses). b'ubibut cogitatio (mimum '), quöuum mě:/o toÍm-iibílís futura
Etruria. fuisset, si quid in Samnio m.lecrsi Events-set.
Poznam. 1. Nescio an (: fortasse ä. 399, P. 1) uu vuzbu nepůsobí. Elo
guentia nescio an Gracchus pärem habuisset nEminem,si diütius vixisset.
2. Podmiňovací věta čelící proti jiné, částicí si již uvedené podmínce uvádí
se částicemi sin, sin autem, ve kratších protivách jen si ('es. pak!-i, pakliže. Hune
mihi timorem eripe: si eims- est, ne opprimur, sin falsus (sin autem falsus, si
falsus), ut tandem aliquando timere dEsiuam.
:i. \'ýminka může též vyslovena býti:
a) _Hlavnívětou: Negat quis, nego: «'it, äio. l'o imperativu výmíuku v sobě
obsahujícím klade se velmi zhusta indik. futuri beze spojky, kdežto v češtině
obyč. spojky u užíváme: Recognosee meeum noctem illum: iam intelliges me
gola-re ud salutem. reipuldieae. llozpouu-íl se se mnou na onu noc: u pak vyroz
umíš, a t. d. (: si recognoveris, intelliges).
b) \'ztažnou větou: Qui videret, urbem euptum diceret (: si quis rideret).
c.) 'artic-ipivm: Nihil potest evenire nisi causa intercedente (: nisi musa
intercedit).
d) Nějakou jinou částkou věty: Agricultura sine hominum opem nulla esse
potuisset (: si lanni-num opera non fuisset).
l

'

-

) subit «,,-og.(momum :

v-

.

+

pripadu nu mysl.
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Nisi a si non
čes. leč, leda-lí,

liv/y ne'-, _jv'stlíšn 7u'-, ni:-li.

375. l'mlmiimvaci věty uvádějí se částicí nisi, vztahuje-li se
zapornost' k celé větě; zápornosť si non, táhne-li se zápornosf jenom
ke slovesu nebo k jinému jeclnotlivéínn slovu. Někdy ohon výrazů
beze značného rozdílu užití možná. fis-i ill confestímfňcis, ego fu
trïidcun magistratui. Aer/nitas tollitur omnia-, si habere suum cuique
non licet. Ac.-fum,est de te, nisi provides (si non provides).
Sí non klade se Vždy:
1. při protivč ne-li—fof přece: si non—at, eerte, táním, rd. frenum.

at certe; není-li zvláštního slovesa ve větě vedlejší, klade se
si minus. Si mihi republica bunu frui non licuerit, nt cru-eba mala.
Si non (si minus) pra/334718periculum,
fr'žnufs ast finu-uda;
'

at certe longinqua

obsidione

2. jdou-li dvě podmiňovací věty za sebou, z nichž první je
tvrdivá, v druhé pak sloveso se záporností se opakuje; vynechá-li
se v druhé větě sloveso, klade se si (sin) minus: Si id feceris,
magnum habebo gratiam; si non feceris, ignoscam,. Dolores, si tule
mbiles sunt, fer/unus; sin minus, aequo animo e vita timeamus.
Poznani. !. Nisi nebo nisi tamen přičiňuje k záporné větě omezující pří
davek ve smysle českého: jediné, toliko, piece: De re nihil possum iudicare,
nisi illud mihi persuätleo jediné tím jsem jist.
2. Odnáši-li se nisi k nějaké negaci, má význam českého leč,- :! ie: obě
negace na vzájem se ruší, vzniká odtud smysl čes. jen, jediné, toliko. Nihil aliud
fecerunt, nisi rem detulerunt. Nisi in bonis viris amicitia essenon.potest. Rovněž
mají do sebe význam čes. jen. jediné, toliko Spojení: nemo —nisi, nullus— nisi.
nusquam ——
nisi, nunquam ——
nisi: nemo nisi improbissimus jen nejnepoctiveiší.

nusquam nisi in calidis regionibus toliko v teplých krajinách.
3. Nisi qnod ledu že, jen že, nisi si leč-Jí; Tusculanum. et Pompeianum
valde me delectant, nisi quod me aere alieno obruerunt. Ad neminem longiores
epistulas scribo, nisi si quis ad me plura scripsit.

Lsan

(s imlikativem)
častos příchutí
ironie: Nemoferc

saltat sobrius, nisi forte ins-(init. Mot-nějšíjest a vždy ve smysle ironickém se
klade nisi rero leč smul naposled (též s intlikntivem). Plénum förum est eorum
hominum, quos ego a vestris cervicibus depuli, indices, « meis non removi. Nisi
vero paucos fuisse arbitramini, qui conari «ut sperare possent, se tanlum im
perium possc dolere.
'
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Spojky účelné & sousledné (coniunctiones finales et consecutivae):

ut, ne, quo. quin, quominus.
&. 376. Ut finale.
Věty účelné (finalme'), jež znamenají, za
jakým účelem něco se děje, počínají se, jsouce kladny, od částice ut
čes. bych, abych (ut jinall'), jsouce pak zápurny, od částice ne čes.
bych ne, abych ne.
Tvary časově ve větách účelných jsou toliko dva: konjunktiv
praesentis & imperfecti, o jichžto užívání platí pravidla o souslednosti
časův (ä. 357).
Edere apartet, ut vivas, non vivere, ut ödas. Athenienses legatos
miserunt, ut consulerent öräculum. Aves fövent pullos, ne frigore lae
dantur. Dionysius tyrannus, ne tansori collum committeret, tondere
filias suas döcuit.
O větách účelných pamatujmež:
1. Ve hlavní větě býVá. často eo, ideo, idcirco, ob hanc causam
etc. čes. proto, za. tím účelem. LEgum idcirco servi sumus, ut liberi"
esse possimus.
2. Místo nc klade se též ut ne aneb odděleně ut . . ne, což bývá
zvláště ve Spojení ut
quis etc. Ludendi est quidam mödus reti—
nendus, 'ut ne nï zs pröfundamus. Iustitiae primu-m munus est, ut ne
cui quis nöceat.
3. Záporná věta účelná ku předcházející účelné. druží se částicí

něveč. neu(: etne čes. a.ne, ani), nikoli pak částicíW

(: et non).

Praesidium in vestibulo reliquit, ne quis adire cüriam iniussu suo neve
inde egredi posset.
4. Ve větách účelných překládá se
aby nikde ne — ne usquam
aby nikdo ne — ne quis
aby nic ne
— ne quid
aby nikam ne — ne quo
aby žádný ne — ne ullus
aby nikdy ne --—ne unquam.
5. Ut nan bývá v účelné větě, táhne—li se non k jednotlivému
slovu (ut non—sed, ut non tam—quam a pod.): Confer te, Catilina,
ad Jïlanl-ium, ut a me non äiectus ad alienos, sed invitatus ad tuas
videaris. Darius (f?/ri rEgis jiliam 'in matrimönium duxit, ut non tam
in eat-ramum translatum, quam in familiam ( :yri reversum regnum
videretur.
l'oznmn.

() vztažných vetita-h účelných v. g. 391, 1.
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Touže vazbu, jakou věty účelné,

mají též závislé věty žadací (rozkazovací), jež vyjadřují, čeho podmět
věty řídící si žádá, aby se stalo nebo nestalo. 1 v nich klade se
konjunktiv praesentis aneb imperfecti závislý na částici ut (ut impe
rativum čes. aby) anebo na částici ne (čes. aby ne). V hlavní větě

bývají:
1. slovesa znamenající: žlídati a prositi, napominati a raditi,
pobizeti a nutiti, porouö'rti a vt-lpti, ustanoviti a usnc'sti se na čem..
piito ut
post-ulo ut
ftägito ut

öro ut
rogo ut
prěcor ut
obsecroutut
moneo

hortor ut
suädeo ut
' persuadeo ut

. addüco ut
, consili-um cäpio ut
0690 ut
] consilium est ut
impero ut constituo ut

auctor sum ut
incita ut
impello ut
i per-moveo
commoveout
ut

praecipio ut
mundo ut
Edïco ut

] decerno ut
] mihi propositum. est ut
| pläcet ut

praescribo
stätuo ut ut

[ convenit ut.

Illud te oro et hortor, ut diligentissimus sis. Obsecro vos, ut di
ligenter attendatis. Themis-tocta persuasit pöpiilo, ut classis centum
navium aedificaretur. Seruitus Lmtülum, ut se abdicaræt praetura,
coägit. Placuit mihi, ut Graecas orationes explicare;". Concänit '), ut
maior pars tribünorum militum ea: pläbo crearetur. Hoc te rogo, ne
děmíftas animum něm te obrui magnitw'lino negotii sinas. Caesar mï
litcs cohOrtat-us est, uti suar pristinae virtutis mämöriam retineo-ent
neu portu;-barmtur ani-mo. b'übito corwilium coepi, ut, (mtmluam lu
cere-t, ca,-irem.

Rovněž po slovesech vyhlašování (ve-rba declarandi 413),
která jinak vazby akkusativu s inňuitivem vymáhají, klade se 'ut a ne,,
vyhlašuje-Ii se vůle nebo žádost, aby se něco stalo nebo nestalo: Athe—
niv-usibus Pythia respond-it 2), ut moenibus ligneis se munirent. Philo-
sophia (löcuit, ut nosmet ipsos nosem-mus. Scipioni scribe-lulum est,

ne bellumremittat (srov.

414,

v

(histice ut často se tu vypouští: 'Írwsar Labímo mandat, [tomos
t'eliqtmsque Belgas (uirent.
') Stalo se usnesení. ') t. j. mlpověllí svou projevila vůli, aby . . .
K g. 377. Básníci a Tacitus místo ut imperat. .s koni. zhusta po spůsobě

řeckém kladou infinitiv. Ovid.: Delubra vestra tueri poscimus. Sunt, qui prae
cipiant herbas sumere. — Hor.: Stömächus jlügimt refici. - 'l'ac.: Togönius
principem öräbat diligere senator-s ( 'orhülo suadet .'l'iri-läti precibus Caesarem.
aggrädfi.
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2. v hlavní vete bývají slovesa znamenající:
ruli sw, usi/ucnti a uklliflnti m'.
cü-ro ut
próz,-Idea ut

prospicio ut
consülo ut

video ut přihlížím. aby contemlo ut
nitor ut
ldhöro ut
ópčmm do ut
id ago (id specto) ut
stüdeo ut
curam nrlhibco ut

[něm—atinebo stu—

nihil untiqaius ha
beo quam nt ne
mám niv pilnějši
ho. než abych.

Du ope-rum (cum), ut will-us. Umm: vinim/(l id agit '). ut sc
coua-rui. Nihil antiquius habui, quam ut. I 'tum-cmnconvvuírem. Videant
(dm! operum consul:/s, na: quid respublica dat)-mzan cäpiat.
3. v hlavní větě bývají slovesa znamenající: chtítí & [Jr-citi, do
volovnh', dopouštěti zl. trpěh'.
völo (ut)

opto ut

mälo (ut)

capio u:

' concädo ut

permitto ut

' sino ut

non pätior ut

l'hňč'thun optat-it, ut in. currum patris tolleretur. Caesar Haeduis.
concessit, ut Boios in. _fiaíbtw suis collocm-cnt. Illud nätüra non pa
titur, ut olim-mn spoliis nostra.- facultates augeamus.
[ tu vypouští se často ut: Volo, ( ut) mihi rc.-spondeus. Jlalo t
säjn'ms hostis mém/(t, quam. stulti cives lamb/nt. Sine tl: ewörem.
Poznani. 1. Po některém z uvedených sloves klade se též ivqfinitív, a to:
a) při slovesech uwnco a hortor. nemají-li při sobě žádného předmětu:
Rätio 'ipsa monet mnícítias compu-moe,jakož i po slovese cöyo: Vis nos facere
omnia cogit.
0) po slovese contendo: Caesar locum duabus enpa'rtibus oppugnare con
tendit. Milites in hostium nát-cs transcendere contendebant.
c) po slovesech uolo, nolo, malo. cupio, jakož i studeo, statuo apod..
je-li podmět věty.vedlejší totožný s podmětem věty hlavní, o čemž v.
405.4lö.
::. Jiná. z vytčených sloves mohou míti při sobě též vazbu akkusativu
R infinilicem.
a) slovesa iúbeo kali a, věta zakazují z pravidlu jen Vazhn akkusativu
s inňnitivem při sobě mají, o čemž ?.
116. 417. Tonž vazbu připouští někdy
i sloveso impero, avšak jen s inlinitivem passivným, neni-li zřejmě vytknnta
osoba, které se paraui-i. Non hunc in vim.-üla duci imperabis? Pro Seräpiönis
libro tibi praesentem ') pccüniam solvi imperavi.
b) sino a patior obyč.. s akkusativem a intinitivem se pojí, o čemž v. 416
Ostatně připouští patior jen tohdúž ut, je—lipři něm zúpornost; v. nah 3. po
slední příklad.
3. Někte'a z v_ytčenýohsloves nahyvají druhdy význmnu sloves vyhlašo
vání (w'rlm declarandi IH); závislé na nich věty nejsou vaty iudaici (mz
kazovací). nýbrž vypmoomcl

a musí tndyž v_vmišeti se akkusativcm

tinem. Zvláště pamatnjme:
'- dlni o to. ') hot-ové peníze.

a in_h'ní—
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moneo, admoneo ut nupomínám někoho, aby něco činil; moneo s akk. a inf.
uvádím nu pamět, že něco jest-.
persuadeo ut přemlouvúm někoho, aby něco činil; persuadeo s al.-k. u inf.
přesvědčují někoho, že něco jest.
Čc/onccdo ut dovoluji, uby někdo něco činil;

'oncedo s akkus. a inf. při—

pouštím, že něčemu tuk jest.
statua, constituo ut ustanovuji, aby se něco stalo (při stejnosti podmětův
obyč. infiniti-v; v. Pozn. I, c); statuo, constituo s «kk-. u inf. pokládám za věc
jistou (pokládám za to), že něčemu tak jest.
Monuit Caesar eius diei victo:-ium in equitum virtute constare. Mihi nun
qua-mpersuaderi potuit, (iutm-Os,cum exissent ex corporibus, Emöri. Concedo haec.
quae dicis, věra esse. Laudem sapientiae statuo esse maximam.

š. 378.

Po vý 'nzech ba'zne' & obavy klzule sc. ve větě vyjadřu

jící, čeho podmět se obává, konjunktiv závislý na částici ut, boji-li se
podmět, že mF'case nestane, na částici ne, hojí-li se, že něco se staua,
aneb aby se něco nestalo.
Výrazy takovéjsou: timeo, metuo, vereor, horreo; päcïdus, sollicitus sum;
metus est, in metu sum, metus mihi incidit; periculum est, páter me capit, cum
me incessit etc.
Latinář při výrazech bázně zření má k tomu, čeho podmět se hojící sobě
přeje. Je tedy: bojim se, že otec nepřijde t. e. přeji si. aby přišel tim-eo,ut pater
veniat; boiimse, že otec přijde t. c.přeji si, aby otec nepřišel timeo, ne pater veniat.

Tvar časový ve větách takových řííll se souslednostl času
(g. 357); nikdy však nesmí v latině, jako často v češtině, závislé slo
veso klásti se do futura.

Timeo, ut omnes labores stlsilmftts. Jletuo, ne frustra laborem
suscčlwrís. "u,-umillud ertinwscebam, ne quid turpius fám/rem vel iam.
_fěcíssmn '). Pat—orclipei-ut milites, ue nwrtifuruni esset cul-nus Scipionis.

Místo ut klaulo se po výrazech bázně

ne non (ue 'nullus etc.):

Timeo, ne non pluat 111.ut pluat.
Vereor, ue consolatio nulla possit
vera- reperiri. Jo-li výraz bázně zápor-ný nebo tazne-í se smyslem zá
porným, smí misto ut ve smysle českého že ne. .. (t jistě to lnulc)
klásti sejodiuě ne nou. .Van timeo, ne non pluat. Nebojím se, že. ne
budo pl'šeti t. jistě bude- pršeti. Nan vereor, ne tua virtus opinio-ni
hominum non respondeat. Non est periculum, qui lmmnn aut taurum
pingat (Egregie,ne idem in multis aliis «peruli-iipädibusfacere nau- possit.

Quid est, cur verear (: non est, cur c.), ur ad eum sententium uau
passim aecmmmularr Tm-«pmtosuostros!
') že jsem činil anebo již učinil; abych nečinil uncho již neučinil.
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Pozuam. 1. Při cavere chrániti se, míti se na pozoru klade se ne ve smysle
českého aby ne: Cavendum est. ne assentatoribus patefaciumus aures. Casto vy
pouští se ne zvláště po imperativě: cäee pütes, cave dixeris, cave facias (srov.
&. 402, 1).

2. Vide, videamus, videndum est ne anebo nenon (téměř: ver eor ne anebo
ne non) k mírnějšimu, zdvořilejěimutvrzení neb odepření, při čemž ne : čes. ne-li,
ne non : čes. -li. Vide, ne dm“ virtus possit nevím (vl. hled), nedalo-li by se
pravěji říci t. j. dalo by se snad pravěji říci. Vide, ne non sit necesse omnia
credere nevim, je-li třeba všemu věřiti t. j. sotva je (bude) třeba všemu věřiti.
(V. 377, 2 poslední přikl. a. š. 399, 2).
3. Vereor ') poji se s iuíinitivem, mti-li do sebe význam ostýchati se, býti
na váhách č. na rozpacích. Vereor te laudare praesentem.

€. 379. Ut rolíserlítivum. Věty sousledue'(konsekutivne'),zna
menající výsledek nějakého děje, počínají se jsouce kladny od částice
ut čes. že, aby (ut consecutio-um),jsouce pak zaporny od částic ut non
(ut něma etc.) čes. že ne, aby ne.
Co týče se tvarů řasovy'ch, vety sousledné řídí se pravidly o sou
slednosti časův, avšak po praeteritech nejsou jimi vázány, o čemž

v.

358.
Ve hlavní viste předcházejí:
1. výrazy zahrnující

v sobě slovce ml.-..

'íta., síc, eiusmodi,
pak rideo, iantňpm-e,

též talis, tantus, tam. a is,
když místo talis kladouo.
Quis est tam. demens, ut sua voluntate maereat? Graecos ita.
non '3) amas, ut ne ad villam. quidem tuam m'a Graeca ire söleas.
Atticus ita vía'ít, ut universis Athéniensibus mih-ito esset carissimus.
I'll-«t Alcibiades ea sägacïtate, ut decv'pí non posset. ["i'ïgora et tempe

states im patienter tulit Hadrianus, ut nunquam cäput tegeret.
Často tak ve hlavní větě přimysliti dlužno: Arboribus consita
Itália est, ut tam porum-ium videatur.
Poznam. l'o neosobném výrazu _tan—tum«(:th (æs. daleko je toho chyba
následují dvě věty s ut. Při druhém ut může sice klásti se contra (čes. naopak),
etiam (čes. i), nikdy však potius (spíše). Tantum abe-t, ut probem sententia-m
tuam, ut eam maæime impu'gnandam cem-mm.
Misto druhého ut může položiti se i hlavní veta: Tantum abest, ut probem
sententiam tuam: contra maminceeam impugnandum censeo.
') u Livia a “ básníků též. jimi verím time-mii (timeo, metuo). ') tak mtlln.

Srov. "I, Pozn.
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že proti ně:
.
nm, velmí
.

\zdal
ode mne,
munem tve,
opíratl se
Dalekosebudiž
ode mne, k
jest.
Tak málo schvalují mínění tvé, že myslím, že proti němu atd.
Netoliko neschvaluji mínění tvého, nýbrž i myslím, že proti němu atd.
Užívá-li se místo první věty s ut předložky a se subsmntivem, tu tantum
abesse klade se Osobně. Tudyž buďto neosobně: Tantum oben-t,ut gloriä insolens

sim factus, ut me fortunae tuae misereat anel) osobně: Tantum absum ab in
solentia gloriae, ut me etc. Tak vzdálen jsem hrdosti, jaksi. se slávou Spojena
býva, že mi žel jest osudu tvého.

2. kinde se ut konsckutivnif po komparativč s quam. Kompa
rativ takový často na jazyk český překládá se positivem opírajícím se
o slovce přáli.—ř,
quam pak u překladč. obyčejně. se vypouští. Chabrías

vivebat lautius, qumu ut inuidiam vulgi posswt «fii-gere Ch. Žil nádher
něji, (než) aby, anebo žil přiliš nádherně, aby a t. d.
3. klade se ut konsekutímuí po sloveseclí znamenajícíclí učí-niti,
spůsobítí, dosíci že.
fdcio ut, e_ťlciout, perficio uf, impetro ut, assěquor ut. consequar ut, adi
piscor ut. Ke slovesům znamenajíeím „spůsnhití“ sbližují se výrazy: natura fert ')
ut jde přirozeným behem že, consuetudo fert ut nese zvyklost že a pod.

b'ol (' icit, ut omnia floreant. Splendor vest-"rfacit, ut peccare
sine summo reipublicae periculo non possitis. Nihil aliud assaqwěrísr

nisi ut ab omnisz mortalibus audacia tua cognoscatur. Natura fert '),
ut bonis hominibus fa'voamus.
Ve amysle spůsobítí, aby se něco stalo nebo nestalo t. j. je—li
výsledek podmětem hlavní věty zamýšlen (ve větách finalnč ko-nseku
tivny'ch), překládá se ut po vytčených slovesech slovci: abych, abys

a t. (l. a zápor označujese částicíne (ut ne) čes.
vis assäqni, nisi ut ab omnibus lauderis.
(ut nc quem) civem timeretis.

Nihilaliud

Vos adepti estis, ne quam

Poznani. 1. Fac ve smysle dej tomu, pomyslí si vymáhá vazby akkusativu
: inflnitívem: Fac animos remanere post mortem. — Rovněž i (e_ti'iciou významů
dokazuji, dovozuji: Dicaearchus vult efficere, animos esse mortales.
:>..Efficitur jde na jevo má. při sobě bud' ut aneb akkns. s intinít. 'l'ouže
dvojí vazbu má. sequitur ') jde, plyne z něčeho: E.:: hoc efficitur (anebo pouze

sequitur) omnia rěyi divina providentia.

Ea: hoc efficitur (sequitur), ut haec

falsa sint.
') tak: tempusfert, resjcrt, fortuna fert etc. nikdy serum ")sequitur naskytá
se samo, netrpíc při sobě přímětkův, které bývají při efficitur, jako jsou: hinc, inde,
e.v hoc, e.:: eo. ex quo.
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4. klade se ut konsukutiuné po výrazech neosolmých: bývá,
stciva' se, příhtízi se, sbíhá sw, daří se že a pod.
jit ut, accidit ut, evenit ut, contingit ut. usu venit ut.

Fieri potest, ut recte quis seu-tint, ut id, quml sentit, polite elöqui
uuu possit. Fui-saepe accidit, ut utilitas cum honestate certet. Šó/í hoc
contingit sapio-nti, ut nihil faciat invitus.
Poznani. 1. Výrazy facio ut, jit ut opisuje se častokráte děj závislí-lu.
slovesa. Invitus feci, ut F Iämiuium e senatu eicerent m. incitus Fl. eieci. Fa
cicudum mihi putavi, ut tuis litteris breviter reSponderem m. respondendum pu
tavi Non faciam, ut tuum «intimumaugam querelis m. non augam. tuum mu'm.
qucr. Zvláště často klade se tak factum, est ut.

2. lí opisování déjeužívá se též výrazu est ut: Quando fuit, ut, quod licet,
uuu lice-retm. quando non licuit ? Odtud opian výrazy : futurum eSSeut, fore ut et:-.
3. Accedit ut, též huc, eo, eodem accedit ut ') k tomu přistupuje že (nad
to pak) klade se u vypravování (accedebat ut, accessit ut etc.), možná-li opsati
jc výrazy: praeterea accidit ut, praeterea est ut, praeterea jit ut, praeterea jiev-a'
sötet ut. Mnohem častěji vyskytli se však accedit quod k tomu přistupuje ta okol
nost (ten důvod) že: Ad Apii Claudii senectutem accedebat etiam, ut caecus
cssct : Claudio se'ui praeterea acciderat, ut etc. Accedit, quod Caesar mirifice
ingeniis excellentibus delectatur.

4. \'ýrazy mos est a möris est obyčej jest, consuetudo est u consuetudinis
est zvykem, zvyklostí jest, znamenajíce tolik cojieri solet, maji při solné obyč. ut;
avšak i tutin-itia). Jlos est hominum, ut nölint eundem pluribus rebus excellere.

Mos erat patrius Acaděmiae adversari semper onmibus in disputando.

Avšak

i mos, consuetudo (ulcersaudi (Š'. 461, Pozn. 1).

5. Non est integrum mihi není již v mé moci, není při mně, rovnajic su
smyslem výrazu fieri non potest, spojuje se s ut: Dionysio ne integrum quidem
crat, ut ad iustitiam remigraret t..j. Ne fieri quidem poterat, ut Dionysius ad

iustitiam remiyraret.

5. klade se ut konsekutíumf po výrazech neosohných znamena
jíclcll: udsleduje, zbývá, blízko just", (latel-'ojcsf že.

Když výsledek mluvící osobou je zamýšlen (ve větách Jiualnf
kunsil/.'uh'rnjch), překládá se ut do češtiny uby, a zaporuost vyjadřuje
se slovcom na čas. aby m- (srov. nuh. 3).
sequitur ut, restat ut, relinquitur ut, reliquum est ut, superest ut, l)röpl'
est ut, proximum est ut, erträmum est ut, longe abest ut. 0 sequitur ut z tolu
jdc, plyne že v. nah. 3. Pozn. 2.

Sequitur, ut "') sidera sua sponte moveantur. Restat, ut ') (lňceam ,'
reliquum. est, ut doceam; proximum est, ut doceam; extremum est, ut
v

') nikoli snad: huic č. ad hoc, ei č. ad id, eidem (nad idem. ") ze. “) abych.
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!" ňrnn.
lrc-m.prd,).- rrnt, ut 710consulum quidem "urina.-tas coč'rcm-l-I
nws hominum '). [ll-' Íungr nbz—ríf,ut ortu/ot philosophis. Hvliquum ('s-t.

m- quid iřmčrw dic/un contra potr-ntt's.

ü. klade se ut kouswlcutitmf, iná-li zevrubně-ji \'yložiti se obsah
poclnuïm nebo [);-mincím nějakého vo hlavní větu, v_vjáílí'enóho bud ná—

méstkou ukazovací střed. rodu, anebo substantivem s miméstkou uka
zovací bud zřejmě anebo jen myšlení.—spojeným.
těž ut ::xplicoticum ( v_i/kladná).

(ft tukové. slovo

[ tu bývá, obsah včty mluvící osobou spolu zamýšlen, vo. kto
rúžto pi'ípmlnosti nt : čes. aby, :! zápor nr, ut "nečes. aby nv.

Iu'st hoc cmnmimr vitium in magnis Ííberísqme civitatibus, at:)
invidia g/öriar cönu's sit. Hůl/of hoc virtus, ut 2) štít./m.in hoste (liil/'et:t.
.Jmïcitiac- vi:-':est in m, ut 3) mms qnňsí ání-mus fiat e pluribus. Ppr
(Mae ric,-itures has sölunt habt-w) «:.ritus n.l'itiahfs, ut damnati in integrum

rrstitmmtur. Jar.—mrhanc sibi ronnnorlissinwm br'lli rationem iudicarit.
mi") cnstru l;.r m lóco maum-et. Consuetudo Lusitanorum «st (roz. hurt).
wt 3) sine utribus ad «a,-arcitum uon eant. L. Pium-ius plus in. eo, ne “)
[m.«-setrii-cipi. «lu/lm in jidv Siculorum

rl-ponr'bnt.

ln m est ut jesf na tom. aby — vždy neosobně se klade:
ro est, ut prq/iciscanmr.

In

380. Quo s konjunktivem klade se ve větách účelnýcb místo
'ut eo čes. aby' tím, zv áště puk před kompurativem. In funeribus a. b'o
lón" sublata. erat celuln'íms uirorum tur iu'ulivrum, 'llw lanu'utah'n mi
nueretur. Lagi-m brěvem ussa-opmtet, quo facilius nh imperitis teruntur.
Nou. th &. uuu quod s kon_iuuktivem znamená v češtině: ne žn
by : non quo non Č. nou quod non. těž non quin zmnnená: m: že by ne —.
Vétumi od ('isti-' non quo etc. se počinujícími popírá se důvod pouze myšlený:
vetu protivná, kterou pravý důvod místo popimnélio se klade, počíná se z pravidla
od slovvi sed quia, sed quod s índilmtivem čes. nýbrž že; aneb udá—li se oii-rl
jednání místo důvodu, od slovcí sed ut čes. nýbrž aby; anebo vyjadřuje se pro
tivn ta větou nezávislou počínající se od slovcí: sed, sed tämen.

Fug/"vs iugi-miscunt, non quod ( mm quo) :lňlmmt, sw! quin- (ml

quod) profumlmda

vöce "nr/Jus intenditur.

«Ju-u( mm qum/.) Inabu-um nuqluiipäru,

Littwrus ml tr dědí, mm

quod scribo:-rm,

mwl ut liiqoærm'

') Již by nebyla mailem uni vc-lebuost'konsulů zuřivosti lidu na uzdě udržola;
vl. již bylo blízko toho, již bylo nu tom, že by nebyla ani nul. Srov. 362, 3
a ;. zl.—12,
2. 2) ie. “) záleží v tom, žo. ') aby.

nomohl býti oklunuin.

") že. ') více spoléhal na to, aby
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:funnmabsens. [isdem de rebus völui ad te saepius scribere, non quin
(non quo non, non quod non) confiderem diligentiae tuae, sed (sed
quod, sed quia) rei magnitudo me movebat.

5. 381. Quominus

(vl. :

ut eo minus aby tím méně, aby do

konce ne) Spojujíc se s konj. klade se po výrazech majících do sebe
význam zbraňovcíni, přehlížení, vzpěčovtíni anebo zdra'ha'ni. se. V če
Štině že nc, bg ne aneb infinitiv. Místo quominus může. klásti se i ne.
impödio, prohibeo, deterreo; obsto, obsisto; oficio, recüso; per me stat,
per me fit, quominus na mně záleží, jsem tím vinen, jest moje vina., že ne—Ljá
zabraňují, aby ne —.

Aetas non impedit '), quominus agri colendi stüdia teneamus ad
ultimum tempus senectutis. Ignavia, impedit, quominus (ne) pueri bönos
in litteris progressus faciant. Tribunus plebis obstitit, quominus (ne)
fr:-s conficeretur. Per Afränium stätit (factum est), quominus proelio
dimicaretur. C. [ ario religio non fuit 2), quom-inusC. Glauciam prae
.torem occideret.
Poznam. 1. Některé z oněch výrazů, jsou-li záporny, spojují se is částici
quin: Germani non recusant, si lacessuntur, quin armis contendant. Tak: non
deterreo quin, per me non stat quin. Vlastní však slovesa překážení: impe
dio, prohibeo, intercedo, interdico pojí se v této případnosti skoro vždy s quo
minus anebo s ne.

2. Impedio a prohibeo aliquem a recuso pojí se často i s infinitivem. Male
faciunt, qui peregrinos urbibus uti prohibent (impediunt). Nondum repertus est
quisquam. qui mori recusaret. Rovněž pass. deterreor: Ne ärias Verris libidines
commemorare deterreor.

/

382. Quin klade 80 toliko po výrazech záporných anebo

.smysl záporný do sebe majících, a to:
1. lze je zaměniti za qui (quae, quod) non čes. kdo by ne —,
co by ne —, ktený by ne -——,
nebo za ut non čes. že ne -——,
aby ne —.

Němo est (nemo invenitur) quin. Quis est quin (: nemo est quin). Nihil
est quin. Repertus est "
nemo quin. Nihil est causae quin. Quid est causae quin?

Nemo «st tam fortis, qui-n (qui non) rei novitate perturbetur.
Quis est, quin sciat,. quanta. vis sit in sensibus. Nihil-est, qzwd sensum
habet, quin (quod non) intereat. Nihil unquam vobis praecepi, milites,
') Před impedio, prohibeo quominus (ne) (Holmi-mimi-stky v akkus. (me, te.
nos, vos) Lníiníci rádi vypouštějí. ") C. Marius nehral si ztoho svědomí usmrtiti

-C. Glauciu : nihil obstitit. quominus Illa-rius Glaucium praet. occideret; jinak
též: C. Alfu-ius religiosum non habuit 0. Glaucium occidere.
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quin ( ut non) primus me periculis obiecerim. Quid est causae, quin
(cur non) respondeas ').
oznam. Co týče se souslednosti časů v. 5. 358.

2. klade se qui-n po záporných výrazech znamenajíclcb: Pochy
bovati, dalek něčeho býti, minouti črho, zdrï'eti se (eho a pod.
non dubito quin, non est dubium quin, quis dubitat quin? uepochybtüi
že, není pochybnosti že atd. 7').

non multum (paulum) abest quin, nihil abest quin o málo chybi, nic ne
chybí, na male jest že ne (aneb že by), málem, o málo, bez mála že ne (aneb
že by).

nihil praetermitto quin, nihil intermitto quin nepomüim ničeho, abych
(aneb infiniL).

temperare aigi non possum quin, cetineri non possum, non (vix, aegre)
abstineo quinia; me cont-ineoquin nemohu se zdržetil abych ne (aneb infinitiv);
facere non possum, quin te laudem (ut te non laudem) nelze mi (není mi možná)
tebe nechvaliti t. musím tě chválfti "), rov. fieri non potest, quin te laudem (ut
te non laudem); avšak fieri non potest, ut te laudem nelze mi (není mi možna)
tebe chváliti atd.

Nan dEbet dubitari, quin fam—int ante Homčrum politae. .Non
multum abfuit, quin Fäbius Varum interficeret*). Nihil Cicero prae
termisit, quin Pompüium a Caesaris coniunctione ävöcärct. Germani
retineri non poterant, quin in hostes tela conicerent. Facere non potui,
quin tibi et sententiam et voluntatem declararent meam.
Poznam. 1. Pamatujmež rozličné významy a vazby slovesa dubito:
dubito pochybuji bez zápornosti a nasledující nepřímou otázkou: dubito
num, quis etc. Dubito, num idem tibi suädäre däbeam. Honestumnc factu sit an
turpe, dubitant. ])ubito, quid mihi agendum sit. Dub—itaan : puto, fortasse
(5. 399, ?. a Pozn.).

dubito s infinitivem : rozmýšhm se, rozpakuji se. (Non) dubito respon
dere 5).Avšak i: Nölile dubitare, quin Cn. Pompeio uni credatis omnia; a nutně
quin v tomto případě, je-li dubitare v passive. zvláště v gerund.: Domitius sibi
dubitandum non putavit, quin proelio decertaret.
2. Quin s indikativem, užíváno jsouc v otázkách vybizecích, znamena čes.
') proč bys neodpovídal? ') Z pravidla u Nepota, zhusta u pozdějších spi
80vate|ův od Livia počínajíc potkáváme se s akk. « inf. po non dubito nepochy—

buji. Miltiades non dubitabat ad regis mares consilia sua perventura.

Nep.

(Nikdy u Caesara, jen jednou u Cic.). *)též: non possum te non laudare Š'.477, l.
') O malo «byl-ilo, že Fabius Vni-u nezabil.
() mailo ('bybilo, že by byl Fabius \'ara zabil.
Málem (že) Fabius Vara nezabil.
Miile (že) by byl Fabius Varo. zabil.
“) mm dubito resp. možná. tež přeložili „lu-zc všeho odpovídám“

ggg
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proč ne? Quin conscendimus equos? Proč nesodúme na. koně ')? — S impf—ratívem
anebo s konjunktivem vybízet-ím 15. 367) znam. pak přece: Quin conscendite
equos! Quin conscendamus equos! -— Jsouc částicí sesilovucí znam. quin, quin
ětinm, qui-n pöitus, quinimmo, quin contra. annbrž: Non te rögo, ut (lömum re
dens, quin hinc ipse ř-mlá-rc capio.
'

&. 333. Spojky pi*irovunvucí (vallium-tinnes volutpat-mirae):

quasi, quam si '), ac si'), tamq.-Jam, ut si, velut si
srm'mimjíce pi—ipudnostipouze myšlené s něčím skuteůným, spojují se

s koujuuktivem. čes. jako by, uic jinak než jako by. Tvar časový
řídí se pravidly o sousleduosti časův (š. 357).
Quid u_qoivs-films 'ňtor, quäsi ws rlňbia sit?

Xčnóměrws fam tn

diligit, quam si rii-erit fucum. b'inu'litcr fricis, ac si me roges. 'l'uus
rus iqnörrmms: hunqumn mím clausa síť'l Asia, sic nihil pm:/htm
ad nos. annňm' vilis-mtisAriovisti cmïflälimtmn, velut si cörmn adisset.
horrebant. Btw—dns,ulul si prolapsus occidi.-isrt, fr:-ram osciilo contigit.
Poznani. !. l'ři ac si mohou klzisti se časové výminečnýcll vět irrealných
%. 311, 3), i když ve hlavní větě jo pmosens anebo futurum. Perinde habeo (ha
':ebo), ac si scripsisses t. ac haberem, si scripsisses. Egnätii absentis rem ut
*umrc aeque a tc poto. ao si mea uegötia essent.
2. Spojky ut tuti), sicut, quemadmodum (řidčeji tamquam) s následujícími
demonstrutivnýmí isti, sic, itcm (rovněž, tolikéž) srovmivajice případnosti skutečně
mezi sebou na spůsob slovesu nepůsobí. ('t agri non. omnes frïigiferi sunt, qui

coluntur, sic animi mm omnes culti fructum fěa'unt.

Spojky připouštěcí (voni. «(incessit-ae):

quamvis, licet
š. 384. (limini-is jakkoli by, at' by, byt' i u licct třeba, Erebus
i _- spojují se s konjunktivem. Sloveso věty spojkou qumnvis uve
dené., co do tvaru časového, závisí na větě hlavní. lia-f však spojuje
se jen s konj. praesenti-.«"nebo perfecti.
') 'l. j. Nuže, sod-lenu- na koně! : Age, conscmdamus ěquos! Slovni cm'
non? hiic-mv se po příčině očekávajíce odpovědi. ') kinde se, předchází-li tam.
") klmlo se po slow—íchznmnouujících podobnost: perinde- ac si, aeque ac si, si
militer ac si etc.. v. 323. *) jako by zalmdněnn b_vluAsie.
|\' 381. Quanta-is spojují básníci a pozdější prosuisti- &indik., naopak
quamquam, byt i něco skutočnélm se připouštělo, s konj. Hor.: Quamvis tacet
Hermogenes, cantor tamen atque Optimus est modulator. — Liv.: Haec de temto
viro, quamquam ct opinionibus et monzunem-isliam-arum erärïärmt, pröpönrnda
erunt.

(Zřídka v klass. prose—).
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(innd tiu-Pa ('si, id quamvis accu/tuner l), fámvu houvsmm jím-i
uui/n mňdn pňh'sf. lila. qimmvis ridicula ux.-erui,mihi tuni/'n resum uuu
uinu-runt.

I.ii-at _frěnmni mimo.—:
2). «gu mm. tacrbo.

IVO» rs! magnus

Pivní/ia, [iw-f iu mmitt' cmmh'h'rif.
Poznnm. 1. \'e větt'u'll. jako: „llys h_vl dmdíž) sebe pilně-jší, přece nii-va
nepoí'ídíš“ klade se positiv: Quamvis diligens sis '), nihil láme" prq/icies. Assen
tatio. quamvis perniciosa sit '), noceri tamen nauim" potest, nisi qui ea delec
'atur. Pnclílebovúní, byť i sebe zálíulmější hon atd.
::. Quamquam tu'-, ačkoli -— spojuje se. s indikativem:
Quamquam omnis
virtus nou ad se allicit, tamen iustitia et liberalitas id uia.-nimee_(lz'cit.
:l..1'.'lsi_ tamchn', etiamxi řídí se. pravidly o větách výminečnýí-h :;7Qasled.

l. 0 ut concess. v.

\ 5907)
&—

mm. o cum concess.

387, I,

Spojky časové (coni. temporales):

Antequam, priusquam.

š. 385. Anti-quam, priusquam '") než. dříve. než. po záporu též
»lokudž ne . . . Spojují se:
[. s inflikatirwu, udává-li se při nich doba dějem skutečným,
pi'ed nímž děj vi.-tivhlavní se. sbíhá, a to s indikativem praesenti.—'

3413).pgfgcti ;; futuri exacti: priusquam (duhu/tmm) ti:/00, prius
quam ridi, priusquam videro.
Antvquum lll' ('l'iw'is rtf/ms rvslnnu/J'n "l. lir mv lutum

Jlrqu-is

(licam.

utimur prius, quam didicimus, cuius ra utilitatis mmm ha—

beamus. De ("'in-tioiu/im'non (mie turn-i ilP-sinam. quam illam u.:rcïsam

vag/uówro.. l;)mununutlas mm prius iwl/m'a (lestitit, quam urbmu I,a
-'r'iiavuumiorum

obsidium

«Jan.-eit=).

Il. Antequam a priusquam. spojují se s kguiuukh'i-iuu. atto prae
uentis, imperfecti :| plusquamperfocti: priusquam (uultu/uum) viduum,
priusquam vitim-um,priusqumn rii/issmu.
I. lmnj. Pullum-"tis málo rozdílný od indikativní praesentis klade
se, je." ve hlavní větí—praesens nebo futurum. Antequam (iu prm'cv'ptis
urřttóriis dir-muns '“l, ricirtur (lit-mulum (lu gium-4 ipsius artis ").
') t. l.)-t i nkr_\'valo se (". Imdiž si ukrývzíno ('. nkrývej se neukrývej.

') t.

trt-Im všií-kni reptalí č. reptejte si kde kdo jest. “) vlastne: budiž (ut jsi) pilea,
„jak chceš. *) vl. poclllehováuí. lmdiž si uno zailmbno. jak ('In-vä. "') též odděleně:

Jute — quam, prius — quam, při čemž aute n prius ve hlavní větě se. kladou;
nou. ante — quam, non prius — quam ne dříve ——než až, ne ——dokudž ne.
***dříve než odpovím. 7) Srov. [a'. bellare :irstitit, postquam clausi-t; tum demu-m

lu-llarn destilit, cum clausit.

") dříve než. bychom mluvili. tónu-ř :

promluvíme srov. nah, I. příklad ]. 9) o mílí—nivůbec.
Prof. Jme. Kořínek: I,at. mluvnlce. l. vyd.

dříve nrž
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I ve všeobecných průpovódlch, zvláště ve 2. osobě jednočtu:
Priusquam incipias, consulto, ubi consülueris. mature facto öpus est.
Ante videmus fulgurationrm, quam sönum awliamus.
2. konj. impmfrcti & plusqcmmperfwctí klade SO v historickém
vypravování. je—live hlavní větě perfectum anebo praesens historicum,
a nmi-li označeno býti větou časovou, že děj její podmětem hlavní věty

je zamýšlen (čes. aby dříve ne

;aníclae Priusquam m: castris

subueniretur 'l, in promimus volles discedunt. Achaei non ante ausi sunt
capessere bellum. quam ab Roma. 1'evertissenf2) legati.
Poznani. 1. Konjunktív po antequam, priusquam tak Se rozmohlfže uží
valo se ho v historickém vypravování i při událostech skutečných, kteréžto pak
na vůli osudu závislé mysliti se mohou. Aristides interfecit pugnae näeäli, quae

facta est prius, quam poena liberaretur ").
Než v této případnosti klade se též indikativ perfecti, zvláště při non ante
quam, non priusquam. V. nuh. I. poslední příklad.
2. Přehlédnouti lze spojení částic antequam &.priusquam v tomto obrazci:

Caesar
Caesar
Caesar
Caesar
Caesar
Caesar

Gallos
Gallos
Gallos
Gallos
Gallos
Gallos

audet aggredi, priusquam aux-Ilia veniunt, veniant.
aggreflictur, priusquam auxilia veniunt, veniant, venerint.
aggressus est, priusquam au.-cilia věněrunt.
non prius aggressus est, quam auxilia vene-runt.
aggressus est, priusquam auxilia vänirenl.
non prius aggressus est, quam auxilia věnissent.

Dum, donec, quoad.
Š'. 386. I. Dum, «lönec&quoad znamenajice české Pokud ( : qua m
diu) Spojují se s indikativem. Lacedaemonio-rumgrus fortis fuit, dum
Lycurgi leyes ei:/«bant. Donec Eris filli", multos uuum-abis amicos.
Účto., quoad vivit, virtutum. laude crěvit.
O dum čes. co :

s konj. v.

zatím co s indik. praes. v. š. SH;");o dum čes. jen když

389.

II. Dum. clonec a quoad ve smyslo českého až spojují se:
l. s ímlc'katiccm, obsahuje-li věta časová. děj skutečný. V té
příčině označuje perfectum událost, futm'um exactum děj budoucí,
praesens (li-j jonjen skutkem státi se majici: Agis ral: missilibus lw
') dříve než by se šlo na pomoc : aby se dříve nešlo na. pomoc .: m
prius subueniretur (úmysl Nmníd'anův). ') dříve než by se vrátili r; aby se dříve
nevrátili (úmysl Achneův). ") dříve než dle vůle osudu osvobozen býti měl.

Hl. XLIII. O užívání konjunktivu: Konj. po Spojkácb.

291

tebatm', donec l) lancea nüdo pectöri Enina est. Eæspectabo, dum ve
nerit. Exspecta-udum est, dum, quid de Hispania agamus, scitur.
2. S konjunktivem spojujl se dunt a, que-ad (uile-Aidonec), je-li
děj věty časOvé zamýšlen (v češ. až hy : aby zatím). Horatius
Cocles impetum hostium sustinuit, quoad c'e'teri-ponte1:i interrumpe
rent 2). Tak často po e.:-spectare a marari : I'll-specta, dum Atticum
conveniam. Caesar summae de'mentiac esse iüdicabat ea,-spectare.,dum
hostium cöpiae augerentur. Consules paucos dies morati sunt, dum
söcii ab nömine ') Latino venirent.
.
Co se tum-ü, časových týče, řídí se tu věty konjunktivné pra
vidly o souslednosti časů. Věty imlikativm5 maji obyč. týž časový

tvar, který má věta hlavní:
(dokud)
scribo, dum licet.
scribebam, dum licebat (též scripsi,

(až)
scribo, (lum pater väuit.
scripsi, dum pater vänit.

dum licebat
scripsi, _dum licuit.
scribam, (lum licebit.

scribam, dumpater vänit(veniat) ').
scribam, dum pater venerit ") gut.
exact).

Z Cum./
&. 387. I. S _kmzjlmktívum Spojuje se cum (quum) v těchto při..

padnostech :
1. Uvádí-li se jím věta Příčinné (cum ramale); čes. když, po
něvzulž, protože. Cum sit in nobis transiliam, 'rätin, prudentia, ne
cesse est, deos haec ipsa habere maiöra. Cum Athünas sis profectus,
inanem redire turpissimum est. Quae cum ita sint pročež (srov. quae
si ita sunt v té případnosti).
2. Uvádí—li se jím věta, přiřadit/Fei (cum concessit-um) ; čes. ač,

ačkoli, jakkoli. Phöcion fuit þan-pituopauper, cum divitissimus esse
posset. V tomto případě bývá často tämm ve větě. hlavní. Praedones
cum. hostes communes sint onmium, tamen aliquos sibi instituunt amicos.
Cum 'unum pröcul tot měn-us peterent, ní:-mo tamen pröpius audebat
accedere.
') Danec spojuje Tacitus s konj., ikdyž věta časová.obsahuje děj skutečný :
Rhenus servat nomen et violentiam cursus, qua Germaniam praevehitur, donec
Oceano misceatur. ") až by strhli : aby zatim strhli. a) nomen opisuje před—
met jmenovaný: nomen Latinum veškeré Latinstvo, nom. Romanum veškeré
Ítímuustvo; "vestrum nomen : vos. ') až otec přijde (až by otec přišel). Nikdx
nesmí Se
dum
...o-.
.- . venam-usis a! s futurem ]. spojovnti.

19!"
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3. ['vz'ulÍ-li se jím věta ucllnn'Ol'flCI' ( cmn mim.-rmticnm); ('es.
ježto, un-a-o. Salm.- hómo pc'u-tíceps rs! rationis, cmn catum sín!
omnia «.rpr-rtin. (-'m-Lysias rf Hyprrïdes ((m/(mr, cum penitus ignoretur

Pato ').
4. Uvádí-li se jím \'étu řasami u twn-m'ocäni (cum histvn—ímm),
u může-li de'-j vety takové. spolu pokládán býti zu okolnnsť príčinnou.

Tu klade se mm s kouj. inqu. na označení dojo současného s lni
nulým dějem vety hlavní, a s konj. plum/pf. na označení děje dovrše
ného před minulým deij
uit-v hlavní. Agčsílrms cum ea: Aegypto
'l'lfl'ertlli'ütllr o.:ünissrfqnw'3) in [uu-fum: qui Illum-liii ranním-. in morbum

implícítus (la-«Mit.

ll. ínrlz'kuh'vemspojuje se mm v techto pripadech:
!. l' 'ádí-li se jím větu ("f/(sorti.jížto určuje se výhradně jen
duhu deje (gg); temporale). \'e x'(—téhlavní kladou se často slovce:
fum. m tenuium. ille (Urs cum etc. Neiéastéji naskýtá se cum, v této
pi-(pmlnnsti spojeno s indikutivem praesentis, futuri nebo nějakého
praeterita (nejvíce perfecti). ls qui nan :llfcnrh'f im'm-ímn, cum po
fax—13),ím'ust—fua-it. num praelium

inibitis,

memineritis děcus, _l/lúríam.

liber-fatum in mňm'lms mas-tris vs.—'e.Man.-ima Ira-ritia mun. "I)-udus,

cum.

mum,-tq) fe musea/rm rssv factum.
(Í'rč/n fum. cum b'ícřlircjlówfbaf
öpïlms, um:/na artificia? _fm'ssein m insula.
:3. l'vádí-li

se jílu vatu Casová, jlžto označuje se «li.-joptime-an!)

(rum it:-rrm'runu ; čes. kdykoli :: pokaždé jak (quoties). Poě'tarum lí
bl—us, emu

w.«-fön'um.

If:wa

xii/m.

(Tu-mfortium

twf/invii, a_ý'líyimur.

( Num fortuna raj/(www!, :.:jlígebumnr V. 3343u 349, Pozn. 2).
Orm-üla Gruem" mnsulwbrmt. rum bella erant inituri.
3. Uvádí-li se jím vetu obsahujíci v sobe okolnost,. jlžto děj
hlavni vet)" SP cysta/niv

(cum of...-Plírnfímuu). \. hlavní i vedlejší Včti

kladou se obyčejně stejné tun-y časové. V češtině užívá se, je-li pod
mět vety vedlejší u hlavní spoleüny, transgressivu. Pracclïlrc fá'cis,
wun Luculli měmňríum fčnws"). 'l'ribmpiw'run pons-furem cum poscebat
Päpühls, "mihi" [mam-but. lmprňlms fuisti, cum accfeplsh'ï), quod non
lin-har. E.:-spvctrltínnem "nbi.- nun plu-mm (dfulrrrcs. cum scripsm'as.
4. l'vádí-li se jím vota. k jejímužto deji Spisovutol obrátit-i clu-e
rh-nářovu pozornosf zvláštní. 'I'uková'vůtu vedlejší spojkou cmn. «m'o
') jvžto u líatonovi svet zhola.nic věděti nechce. ") když se vracel u kd
prisiel. “) když může, moho., jsu sto. *)když jsem uslyšel, uslyšev. ") dílny ulučlcův.
" '9. '; při ':w.
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tlcnü, držíc místo vety hlavní, vždy za hlavní větou se klade (cum
inversum). Tvar časový při částici cum jest anebo perfectum onoho
praesens historicum; ve větě hlavní klaulo se z pravidla imperfectum
anebo plus:luamperfectum často spojené se sim-ci: iam iiž. vi.-f, Mn- _
tum. quod lellva že., sotva že, commórltun právě. "mulum ještě ne;
částice cmn- (čes. a již. když) často SIDOjenabývá se slow-i subito. w
Imntv. Cmnmmlum (lis-cæssm-nshin-i, amn') Trebatius tmu? i. e. rum.
(liscessissns, Trwlmtius :::-nit. [um, hur upínal/mt, rum. :) rar alan-ws
militiae m-mn (.'/'ipr :=! w...-ircin firiem :'nlwf (iussit) i. 9. cum lu.)! nl;
[mim-rl.

rea,

íubrf.

[[mmibal ium sc.-illis subibnf Locrorum müros,

cwm. rnpmte 3xlin muz črumpunf Iťómú'ni. Trmmm quod ea: Arpinati 4)
vruty-am., cum mihi a fe littrrae reth/itm! simt.
' Š

g'.388.

Cum -—
tum

;

ires. jak — MI:-,just-lišt: — lot" (twf), jakož — ták. Casto věta Čít
sticl rum uvedená obsahuje něco všeobrcnčho; proti ní klade se věta
s částicí tmu. ((um "m.;-inu», tnm prawipcm, fum. imp-rimis, tum věru,
tmn Etiam, nikoli potissímum), obsahující něco zvláštního. V této při
paulnosti spojuje se cum .'
1. s indikaticwn. Z pravidla. Cum omnia-rn rerum simulatio est
vitium, tnm amicitiae rupnymzt nuncínuf.
Casto klmle sc cmn boze slovem: [n Jliltirule erat cum summa
[inmanitas hun mim cánu'ms. Volt,-mulisunt libri cum aliorum tmn
V

imprimis
2'

( 'atunis.

Cum. multi scu-pc tmn. Cicero 5).

S l*'""J.'i"I»'fl'o'r'ncklade

se cum

ve

Sbojeuí

cum -— tmn VP

Sinu. [nm—[s"lismi", m'" W'o iucundissimae tua:- litturm-cumulum mihi
.']"ïötlt'i unuim-unt ".).
chbytuo

klásti

( 'nm h: re plu'ritia
llt-rius diligo.
,
D.,

konj. při _c_o_un,___m_aji-li
věty

oj_)é__
mti-.i ulou-Su.

hm, ünicc «lil/:.cm-im, tmn hoc tuo facto

multo

') a již. ") když tu. “) když tu najednou. ') Arpinum, mesto v l.:uii.
Arpinus «His adj. nrpinský, subst. niw-. Arph'mu, subst. neutr. statek ('icoronův
“ Arpinn. "Hjak mnozi jiní tak ('icem t. mezi mnohými jinými i Cima—o;všimni
: , že vypouští su lu slovo alius. "') hulus: moji dovršil.
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Hl. XL'III. O užívání konjunktivu: Konj. ve vět. Vztažnýcb.

Q".389.

Spojky přáci (coni. aptativae):

dummodo, dum, modo; dummodo ne, dum ne,
modo ne
čes. by jen., aby jm, jun. kdyš ; záporné.: by jm. ne, aby jen nn, jen
když m' spojují se s konjunktivem. Tvar časový řídí se pravidly
o souslednosti časův; jenom chce-li mluvící naznačiti. že přání jesf
nevyplnitelno, klade konjunktiv imperfecti i tenkrate, když slovesu
hlavní věty vynáší se tvai-em praesentis. Srov. 365.
lllulti omnia rt«-ta ct hon/nwmnvylěgum, dnmmňrln potvntiam co'n—
swqmmtm'. Rea: pollicitus ost omnia. sr factu-mm
mě:/o nc Cňgm'ctur
corpus sumu dčllčl'f'. [mtm-prlh'nt nu- c'ninn'ci, quömïnus Imuörätus sim,
dum. ne interpellent, quominus rvspubh'ca a me cnmmölle administrari

possit. JL-diocritas in puniendo plácat Peripateticis
modo nc laudarent ïräcmulinm.

ct rl'cte JJlaCl't,

Nedum.
Š'. 390. Od dum na dobře rozeznávati sluší nidum čes. natož
Bak aby, nvrcí-lí aby, af nwlím. aby, jež Spojuje se též s knnjunktivem.
Téhož významu je často i spojka „a sama o sobě. l'h- in ipsis tm,-tis
frigus vitatur, nedum in märi 44 in. via sit fäcïlv abeo-svab íniňria
temporis. Virc íncěrlo inänls, nv irc mo posse cum öw'w- a'm'stinws. Též
beze slovesa, jako v češtině: V5.1:in ipsis tectis frigus vitatur, nedum

(ne) in mari 1).

Konjunldiv ve větách vztažných.

391. \'e větách vztažných t.. j. počínajících se od náměstky
vztažné qui, quae, «lu-mlaneb od vztažných příslovcí qua kde, ubi.

unde ctc. klade se konjunktiv:
l. označuje-li se větou vztažnon nějaký iwl : qm? : nt is, qui:
: ut M.'-,ubi : ut ibi, multe .: ut inde, ('es. který hy :: aby (on),
kde. hy : aby tam, odkud by :: aby odtud. Missi sunt. hyr-(ti cum
[mění/M., qui 'l'lu'rmňpýlax ncrupm-vni "'). zll'hl-W'rmrs Iphic'rätrm ab
Athčnímsilms Priit-ít dňcwm, quem prm- ícw'el aura-cited(unu/nolit:". Arta
.nwwrs '['/Ministh Lmnpsäcmn dmwwmi, muhe vinum sunu.-rei.

:

') natož puk na moři. ') kteří by obsadili t. aby obsadili; qui occuparunt
ktc-ři obsadili uultu:-st, niknliv účel).

Hl. XLIII. () užívání konjunktivn:

Konj. ve vět. vžtažných.

.! .
997,

pb

2. označuje-li se x'(—tonvztažnon výsledek nneb ncmok vlast
nosti oné. osoby nebo viu-.i, k níž vztažná náměstka se odnáší; velmi
zhusta po slovcích: tam., talis, riusmndi, tantus, is Ett'. (š. 379, 1),
avšak i bez nich. Nulla gen.—:
tum fin-u est, cuius (: ut uius) mmtem
nou. imbri/rit dum-um. opin-in. Talma tr esse oportet, qui t:. ab im
piorum. civium.socu'mtr süingus. Nou. řgo is sum., qui') mrutiur. Nun
u' siimus, qui nu'ntiamur.
Poznani. 1. Panmtuj rozvádění námestky vztažné z tohoto příkladu:
non sum is, cui (ut mihi)
non es is. cui (ut tibi)
uon est is, cui (ut ei)
nihil věrum esse videatur.
non sumus ii, quibus (ut nobis)
non estis ii, quibus (ut vobis)
non sunt ii, quibus (ut iis)
Podobně: non sum is, cuius (ut mms) uiuimus ráqelur errore.
non es is. cuius (ut tuus)

,,

..

,,

et.-'.

2. Po komparativě s quam klade Se obyčejné ut (š. 379. 21, avšak též qui:
Maiora deliquerant, quam quibus ') ignosci pass-et. Niels-lyklade se tu pouhý
konj. bez ut, zvláště- čnsto po pöiius quam raději než. spíše než a po nezřídka

v témž význmně se objevnjícím citius quam, prin- quam. Pausanias epulahaiur
luxuriosius, quam. qui aderant, perpeti possc-ut. Zěuo Eleales ', perpessus est.
omnia „mm. qu am conscios (Ičlemhu'tyrannidis indicaret ";. Crötöuiätue ") 'mo
'ritums se u_(firmubaut citius. quam in alienas ritus L'r-rlu-rntur "'). Aegyptii
quamvis carnificina»: prius suln'eriutï). quam ihim violent.
3. Ud techto atakovýclí vět r_úsledkm'ýchrozeznavani dlnžno vety počínající
se v češtině od slovci „než aby, než že" &zastupující lmd'to podmět anebo předmět.

Nihil mágcs cupio, quam te mihi furari: (g'. 415).
Nihil magis opto, quam ut mihi faveas (š. 377, sh.
Nihil me maiore gaudio afficit, quam quod mihi fate.»- \;. HN).

35. při adjektiva—ch diquus- hoden. indignus nehodou, ((plus prí
lPŽltý. vhodný. idönvus SpňSObilý"). hi:/nu.»: sum, qui luiulrr IIOdell

jsem, abych chválou byl, dignus l'x, quiluudrris etc. bulu/mas rs, rui")
') nejsmn ten člověk, nhyclí llml. ") ; quum ut ii.-:. l'í'íliš těžce se provinili,
aby jim odpušténo býti mohlo. ") I'llejský č. I'llenu l. z Eleje (HM-'a) v l.llkzulii.

“ rodí-ji. než aby díivérníky spiknutí na zrušení todstrnnéní. smnovlddyvyzradil.
") lírotoímné, obyvatelé města Krotonn v Dolní lmlii. "; spíše. než aby cizím řit
dům se podvolilí. ') všeliké kntovaíní raději b_\-podstonpíll.

než :llny:! t. d. *) l' bá

sníkův a. ve prose pozdější klade se tu zhusta iminitiv. Ovid.:

Nou domus una

perire digna fuil. llor.: Iudiymï j'rulrrnmu riunju're fundus. Fous diam rivo
dure nauim i-huu'us. Tib.: Circe apta vateres mutare jiguras. Liv.: (auctori-s),
quibus dignius creu'i «si.

.'.z'l

) nlby SF ïi' 'v'clilü.
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III. XLIII. () užívání konjunktivu:

jíl/ms habentur.

.anlu.

lx'onj. ve vět. vztažných.

Ilus digna (ust, quam ') «lin nulllmnqnn

c«nlsïtlr'remus.

videbatur aptior por.-tónu. qua/! Il" senrrmt" luqnvrrhu: qunm

"('M)-nis. .Ic-rïrlJnnFc-i"I Pčripňiělivi

muni/2m solmu cf'nsvhunt

ivloumm.

rui crcdr-rctur.
l'o techto pí'íd. jménech bylo by ul méně správno.

4. po \'_\"rnzecll: sunt qui jsou lidé, kteří, nou Ilus-nn! qui, mr.-si
.s-mnl qui, inwniuntur qui. rrpuriunim' qui, zvláště po za'lpol'n_\"chxy
ruzech: němu vsí qui nikdo noui kdo hy. nihil rs! quod, nihil ( nun!
balu-o quml, jakož i po tuzucích: quis ost qui ! quotusquiSqeu' rus-Iqui!
quid ust qum/! Sunt, qui run.-want. una nninmm cmn corporc iutm-irc.
Fučre, qui Albinum cnnsulwn haucl ignarum Iňyurthme Consilii lavisti

mare-nl. lnc-mti sunt multi, qui ritmn prěfundurc pro patria lnu-(Iti
essa-nt. .Vmun rst mutor, qui se DEuwsthänis similem. rss" utilit. Nihil
est, quod tam mis/nwsfáciut, quam impivtus rt scälus. Quis osf, qui

non ňalvriflibidinoser rululrscmtinm ! Quotusquisquc est, qui rolupmtvm
něglft c'ssv (mulun? Nun/nr n:- quod spin—rtquillvm habet.
Avšak i: Quis est, quin oderit etc.

Nemo est, quin etc. v.

::.—".).
1.

Rovněž klade se konjunktiv po výrazech: "si quod, non "si quod.
est our, non rs! cur, nihil ust quod. nnn hnbrfo quod, nihil hubu) quod
nihil «'si (runa-w.*rur

(qum-r).

quid ('ut (vuwm' our!

(qum-lf;?) čPS. jv

proč, není pi'íůiny proč, není proč, jaká je příčinu? čím to jost'? a t. d.
.VOn "sl. quml tu [nul-wl (clu- tv pudruf) slipí'wii (?.—'m'nfil'i.Nihil hu
ha'o, qur:(i"') onu-Jsou: (cm' ucc'usrm) sum-tuhou. Quid fuit causa/', cur
in African: ' 'Ilo'sll'l'a'mnon. quIi-H'črr/
Poznani. l'o výrazech sunt, reperiuntur etc., jsou-lí spojeny bud' = ná
městkou qm'dam uuu-bos nějukýníslovcoln početným, jako: duo. nonnulli, pauci
etc., lllile misto indikativ, pomýšlí lí mluvící nu určité osoby nebo věci. Dum
sunt artes, quae possunt locare homines in amplissimo „rádu dignitatis, Fun:
imperňtóris. altera örätoris höm'. Sunt bestiae quaedam, in quibus inest aliquid
simile virtutis. Sunt nonnullae disciplinae, quae q(l'lcium omne perrertunt. *“

5. Q:qu s konjunktivem klade se v omezovzmích mozivbtich
quod sciam nle quod «yo sciam co já vím. pokud já vim. quod intul
legam co umkml) _iaírozumím. quod m.«nu'nm-hnco (pokud) já pumu
t'ÚÍ. quod mim _fz'llupossim Co (pokud) já s dobrým svědomím (hor.
porušení povinnosti) mohu, quod conmuulo wipnblicnnjha-rv [m.«-simv.
(pokud) bezu škody ulm- (bez ublížení ohoi) učiniti mohu. (lmn/, int-'
'"x'ubyclmm ji uvnžuvuli. ") mumim si proč stéžovuti.

“) V«.-mluvě lnía'nicko

klndo se tu zhusta indikativ, kdo hy v klussické proso kludl se konjunktiv. Hor.:
Sunt, quns curriculo pulverem Olympicum collegisse ineat.

lll. XLIII. (' užívání konjunkt.: Knnjnnkt. nepřímé závislosti.

25)";

nos liccat diem-c mezi mimi řečeno a pod.. nekdy i tenkráte. kclyz
vztažná věta táhne. se. k některému jménu hlavní věty. Omnium „'m
forum., quo:- quid'-m «gu cognoverim '), ncüh'ssinm-m india) .-'l. Sm-túríum.
Avšak jen: quantum scio, quantum p-v-spïcin, quantum ego cut-[sii
nuuw possum, quantum :;ďiceru ('t co-nsčquí possum, qmmtum in mc.-rst.
quoml _fucvro'pótuí. quoml jimi [mi:-st.

6. označuje—lise \'eton vztnžnou phi-ina nebo připuštění: qui:
cum «f.:/0,cum fu. cum is etc. H magna. ris räritütis, quac fácilv s:
ipsa (lïlfrmluf. .—l/v.rumlrr,eum. ad .-lclu7h's tňmňlnm mlxh'h'ssrt: "fur—
tůnrch', inquit, vululus-zcns, qui hm-f cfrtuh's In-w-convrni "uma-um inc—T'
mn-ís. ligu, qui sčrn Gri/mms filtr:-a.s—nihil/"wem, tňmun, cum -lt/zóna.—

venissem, complürrs i(n' 'h'rs sum cumnnn-utus.
l'uznnm. Příčina ještě určitě—jise vytýká, pï'edrazi-li se vztažné munčsn-e
slovcv quippc, utpötc, ut: quippc qui, ntpótc qui, nt qui čes. který totiž. Nihil
tc a me impetrare oportebat. quippc qui nc belli quidem in mc iura servat-cris.
A Catilina Antónius hand prócul alu.—mt,utpotc qui magna exercitu sequeretur.
Magna pars Fídčnátium, nt qui colóni additi Rom-cinis es.-sant,latine sciebant.

Konjunktiv nepřímé závislostí a nepřímého představování.
392. 1. Kunjmlktiv klaulo se. ve. větách vudlujširh. závisí—lí
na vedlejších větách k(m_iln|kti\'n_\"cl| nebo infinitivných (_nkk. > inf.).

n jsou-li nerozlmjnnn části techto vět. Zvláště. jth pravidlo totu ke
větám punlminm'acnn a relativnfm. Konjunktiv tento "uiimm nn
zvati konjunktirmn "ul)i-imo"závislosti.
vedlejší vety pay/'.

V Češtinč vkládáme. nekdy dc

Mos vsi ň'_c/wícnsí.—:,
at, si qua (lc re ml senatum

srfntf'nh'ani, qui cčlít 2). ths
sín! in proeliis

vsi Athénin laudari

I.)lf"):/"!.'Cfl.3). Dilficilu

rqfurafur,

vliv-af

in a'unh'unv ms, qui

"st in. phílnsnplu'u

[mu-vu vs.—wri

mim, cm' non síni aut plčra'qnu aut muni/T'). Jlčmňriu vrut trmm [Im-
tum,-ius, ut quae sucum c«mum'ntatcw lasst-f, ru sine. scripta urbis cis-drn:
rulclvrwt, qui/ius ('iigíhn'íSsl-t 5).
Poznani. lnllikntiv klmlc sv:
l. Neni-li vém podmiňovací nebo rclntivnai ncmzpnjnn od věty konjunk
tivnc- neh intinitivnó, nýbrž obsahuje-li jen jako minmchodom probum-nou my

') které jsem jn ult-span Sl'leill. "') Naopak s intlikntivnon vétnn hlavní.
Syrácímis. ai qua. dc te ad scnulum refertur. dicit sentcntiam, qui vult. '").-llh-.
n-is (metiuntur in contione ii, qui sunt m )n'nrliis interfecti. ') VLCin philoso—
phia pam.-u vi sunt nota. cm'. non sunt aut pleraque aut omnia. ") ('e-s.že m.
co prý si |n'mn_vslil u. (. d. Přímé: Hortensius, qum' secum commentatus- erat.
ca sine scripta verbis eisdem reddebat, quibus cogitavcrat.
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lll. XLIV. \'ěty tazaeí.

šlěnku spisovntelovu. Iräti rogandi sunt, ut, si quam habent ulciscemli vim,
differ-aut iu tempus aliud.
2. Obsahuje-li věta vedlejši něco skutečně jsouciho, což obzvláště přihúzí
se ve větách relativných: Tanta vis probitatis est, ut eam vel in iis, quos mm
quam vidimus, diligamus.
Zvláště náležejí sem věty relativně obsahující pouhé opsání jistě třídy osob
anebo věci: is qui dicit řečník. ii qui nurliunt posluchači, ii qui praesunt vyšší
úřednici, ii qui intellegunt znalci; id quod quis ezpětit něčí úmysi nebo záměr,
ea quae erportautur zboží vývozné, ea quae scimus věci mim známě, ea qum
ignaramus věci mim neznámé a t. d. Epistulae proprium. est, ut is ad quem
.ern'bitur ') de iis rebus quas ignorat certior jiat.
O konjunktivn v zaivislych větách výmincčných v. 5. 374.

2. Konjunktiv klade se mimo to ve všech větách vmllffišich, jimiž
n nidi-j[ se m„šlňnkw nebo tersu-ni jintfho, nikoliv pak tvrzení nebo při
mětkv spisovatelovv. Konjunktiv ten může nazván býti konjunktíwm
"vin'-imam přmlshn'mvíní. V češtině. vkladáme do vedlejší Věty oby
čejně slovcc prý.
b'óerňfes diem-e sol/Ibm, omnes "n 00, quod srirrnt "'l, satis esse
77,0(11ll')?fl's.
Furs-m- Ilt'lvätiis imp/much. ut, si sibi purgati esse rrllwut 3),
fiigi'szntv's rwlüm-rvnt. Socrates n.::sccrm'i vum soll-bat, qui primus icti/i
Mtvm a iure m'iuuríssrf *). Socrates (lenit.-mtus est, quod mrrnmpm-rt ?')
w'm-:-'ntuti-nz.

Poznani. Obsahuje-Ii věta vedlejší tvrzení spisovntelovo, klade se v ni
indikativ. Erplórňtórcs Caesari referunt. apud Sučvosessesilvam infinita magni
tudine. quae appellatur r') Bucěnis.

( Me.—mr
Heli,-Elias in jines suos, unda erant

profa-ti ï), rcnrrti iussit.

Hlava. XLIV. O větách tazacích.
&. 393. Tazaci věty jsou bud' přímí, na žádné jiné větě. nezá
visló. anebo mpřímň, závislé na větách jiných.
V tazacích větách přímých klade se:
[. indikativ: quis dubitat? kdo pochybuju? (š. Bitil). _
2. kon_iunktiv potentiam)": quis dnbítel? kdo hy pochyboval?
(;'. šlo—L |).

') příjenn'c listu. ) ('o prý vědí. l'římě představen zněl by výrok Sokratov:
(honest in m, quod sciunt. sutis sunt eloqumlrs. *) Rozkaz zněl hy pí'lmě: Si
mihi purgati m.«-nruitis, fuyienhw rcdňm'te. ') Wir-ui.kletba Sokratova: Qui
primus utilitatem « inre „imp.-umi! (š. ano, i:). sůcnr esto. ") 'l'vrzem' to žulobniků,
„že prý mladež knzi." r') 'l'vrzeni Caesara jakožto spisovatele: qum- appellatur
bylo by tvrzení vyzvědačův. ') Rozkaz t'aosara jakožto náčelníka: Revertimini
in.jim-s resit-os,- umic e-runi pro-("miije přimětok t'aesnra jakožto spisovaieie.

m. xuv, Větymací.
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3. koniuuktiv delihemtivný: quid faciam? co mám einiti? quid
fam-em! co jsem měl činiti ? (Š. 3138).
4. konjunktiv kondicionalný (impfcti a plusqpfcti), je-li věta tn
zact spolu zaivétím podmiuovucího souvětí irrealuého: quid face-rem, si
pätm- udus-sd! co h_vchčinil, kdyby otec byl přítomen? quitlfrcíssum,

si Puť'r att/'ttíssrt! (š. 371, šil.
V tazacích větách nrpi—i:n_:iclz
klade se vždy konjunktiv '): dh
mílu', quid facias;
ne.—win.quis ucnerit; dixit mihi, qumuodo av ws
haben-f.
*— Poznani.
]. Nem-nné věty tazuci liší se tim od vět uztnžuývh. že onynb“
odnášejí se obyčejně ke slovesu a lze je prmnéniti ve přímou otázku-, věty vztažné
naopak oalnášoji SP buď k nějakému substantiva, adjektiva, zjevnému nebo zaml
čenému korrelativu anebo k jiné miméstce. Srov. na př. vety: navi, quibus amí
cis uläris a nové amicos, quíbus utěris; dic. quid sentias? ('o myslíš? mluv!
a dic, quad scnfis mluv to, co myslíš; sr.-io, quantum tu scias vim, mnoho-li ty

víš. t. j. vím, jak rozsáhlé je tvé vědění, a scio, quantum tu sciszscío tantum.
quantum tu scis vim tolik jako ty.
2. Výrazy: nescio quis a nescio quid právě tak jako české nevím kdo, uc
t-a'mco bez působení na modus kladou se místo náměstek aliquis. aliquid. Nescio
quis ex me quaesivit. Nescio quid mihi animus praesagit máti.
Podobně klado se: nescio qui (quae, quod) nevim jaký, nescio unde nevim
odkud, nescio quomodo, nescio quo pacto nevím jak, mirum quantum nebo
mirum quam div jak, už ku podivu, nimium. quanlum přespříliš. Istam nescio
quam indolentiam mayuópere [mulam. Cásu nescio quo in ea (eum:-ra aetas
nostra inet-Jít.

Senteutz'ue ne:—'em
mute e.:: abdito erútuc.

Bóni nescio quomodo

tardiores sunt. Id mirum quantum pra/uit ad conanrdium civitatis:).
in dicendo nimium quantum ') valent.

394.

Sälc-s

Jak přímé tak i nepí'imé vety tazací mohou býti lnnl'

[minm-'hunc! amo-bu viecölrmue' ( disjecit/etiam?).

Quis hoc facit.' -— Tune hoc fecisti un fmtcr?
([cum-u, quis lmc from-if. -- Qnam-0, tunu Imc from-is au. frah-r.

395.

Jak prl-m'atak i nopí'ímé otázky uv- dějí se:

!. tazzlcími náuwstkumi a pí'lslovci, jako: qui.-;! quid '.?qui? „mu!
quod! iit-fr! quulís! _«In/mtus! quňtus! quot! nbi! nnd/!! quo? kam?

quit! kudy? quantch qcmuuliu! cm'! quidni! prof: puk no? a t. d.
Takové otazky slovou otázkami slot-nými, poněvadž sc jimi titionu
') [ básníků naskytuje se tu i tam indikativ v taz. větách m-přím. Verg.:
Qni inu.-cnm!quantus ostentant. adspice, vires. ') též: Id mirum (est), quantum
profuerit.
“) l," luis. u u Tao. též immáuc quantum hrozné, similae, naimmnč.
Vinu et lacernis Medus ficínúcce immune quantum dil—'crt'put('crilis lupsn rqui
prosil'ňius immune quantum sui.-' pura-ix i'im')a'if

:jtlíl

Hl. XLIV. \'í—ty luzuťí.

po jednotlivých

slovech vi-ty. In. quo lňco ral ruu'mus! ——Credo čquř

dum in capite.

Quid sit ipse animus, auf ubi, aut nude, magna. dis

sifnsio est.
Poznani.
1. ('(—skéjak překládá. se:
a) v otazve, znamená.—litolik co „jukým spusolnemP'“ slovci qui? quomodo?

quemadmodum? (_nikolivut). (gui potest esse in eiusmodi trunco sapientia?
Quomodo se res habet? Quemadmodum dm: praedonum est asservatus?
b) při zvolaim, označuje—lizvláštní jakost“ výroku. překládá se jak! slovcem
ut! ('i ille tum húmilis, ut demissus erat! ut ipse sibi displicebunt! Rovněž
v závislosti, zvláštně často na sloveso tidere.

Videsne, ut humilís,

ut demissa.»

sit, ut ipse sibi displiceat.
c) znamená lí tolik co ..juk vs.-hui!u označujie vysoký stupeň, překládat se.
náleži-li k adjekt. neho k adverb., slovcem quam, náleží-li ke slovesu, slon-i
quam. quantum, quautópere: Quan; multa quam paucis ')! Quam sacpe fort

cveniunt, quac non audeas optare! Quam cüpimzt laudari! Quantum mc iuvat
tc videre! (,!mmtoperc gaudeo!
11)„jak málo“ při zvolání překládá. se slov.-i quam non, ' quum nihil (ni

koli quam parum). Quam hoc um cüro! Quam nihil practe-rmittis in consilio
dando. (Srov. š. 471, Pozn.).
2. V téže větě může několik otázek spojeno býti. Í'ter utri insidias fecit?
Který kterému úklady nastrojil? Considera, quis quem fraudasse dicatur? ['Va
žuj, kdo koho as ohelstil?
3.

,,Kdo" v_vnúší se často spůsobem opisným: quis est qui ? rov. „proč“

zní: quid est quod? č. quid est Cur? Quis est qui nesciat? kdo by nevěděl? quid
est quod jleas? proč bys plakal? (S. 391, l ).

2. uvádějí se otázky jak prime tak nopřínu'-částicemi: ne, unum.
umu, si, uf:-mu, un. V češtině: -li. zda, zda—li,či, (:i-li; "asto pakjeu
hlaseni otázku, se nnznzu'ri. Takové otázky slovou otázkami cřtavými.
poněvadž se činí zu, rozluulnutím o platnosti cele věty. Odpovídáme
na, ně hud k obsahu věty pí-isvědt'mjíco nebo jej popl 'ujíce.
.S. 396.

Jednotlivě [""-inu?otázky uvádějí se:

]. částicí příklonnou ne. kterážto k tomu slovu přistupuje, ku
kterému v češtině —li. ():llwvěd' na otázku částicí n". uvedenou (n'-e
kz'wú mluvící hud'to kladnou nebo zápornou.
Vůlístim' ("-eplmutum/
[illæ/lantum)": vidisti! Iz'shu' frater iuius! ["Who—ne.
intus est! [um.—na
"si frater!
In, 'nam-nnr Pntl'slldw est, quid maminet-hnus.)
2. částic-[ num zdat? zda.-li? chce.—li mluvící nummi-iti. že. ove.
ka'wá odpoved" zápornou.

pírati 2)?

.an

-'mu. nega:-:- mahs?

Zdu opovužuješ se po—

quis Thčbriuorum [Cp/immundae [mr fuit člorlur'ufíň!

') roz. scripsisti. .luk vnlmi tnnoho, jak velmi mailoslovy (jsi napsal)! ')
(yt puk sc přece. neopovažuješ popimti.

lll. XLIV. Vöty tnzmtí.

301

Putnam. Na místě num quis, nmn quid může i acquis, ecquid se klaisti:
Ecquis hoc re'-dit? Viděl-li to kdo? Zda. to kdo vidél? Ecquam ferrum vidisti
cultiorem Itália? Viděl-lis kterou zemi atd. Ecquid haba-, quod dicas? Máš-li
co říci? — Numquid & ecquid často : což pak? Numquid (lu-«s habetis pa

trias? Ecquid attemlis ?

El. částicí nonne Ile-li? což: no? chce-li mluvící manat-iti, io
m-ekávú odpověď kladnou. Ifňm's nnnm: similis mt lřqm! Xonnr hm.
('Nihil'-fili.", 'Íírím) [mnm-wfruitur!
Jde-li více otázek za sebou, na které mluvící oůekz'wá odpoví-d'
kladnou.

uve-lp. so první čágtirí nrnmw, ostatní

puk částicí wm-

[Ša'ul—'

mmli fäcimm "null/' public-- vimliwu-rmus! non [ml/o 1wí'quum-tmnu'?
Poznani. Nu místě nwmc klach se i ne zvláště v otázkách: videsne? vi
dmnnsnc? widelisnc? Videtisne. nt unpios uqitent füriac? Srov. 395. Pozn. 1,-In

4. nii-«ïan částicí nebývají uvedeny otázky. kterými mluvícím
mínění svi- nnznačiti chce práve opak toho, čeho se na oko dotazujo.
\' čeština“- klacle se v t(- příčino často částice že ohyčejne pí'eul samým

slovesem určitým. ' 'lüJius insidias fecit Miloni! K. tïklauly že na
>tmjil Mil.? ['em-wsAfricani mönüuufntis dömum suam. :))-nabít!
Casto znamenají otázky bez částice položené nevoli anebo podi
vem mluvícího. Nou rv.—',)mnlrlhl's!Zo neodpovíš?
.\ ty tolm DPVÍdÍŠ?

Š. 397.

'l'n hoc nm: villas!

.lcthioflrmuf lurpi-iam"otázky uvádějí se:

1. částicemi ne u num bez rozdílu významní; čes. —li, zda-li.
:| částici nonne ČPS. llo-li, zda—li ne').
Nr'scfu, sihw fratvr iutm-.
Hannibal imprrrwit pius;-0, ut prňpčrr sibi maniim-rf, mun undique ob
sit/m-rfmu Qn'lcrn w: fr, crinis nonnr sinn'lis si! lňpa.
".'. mistici si Cos. jestliže, zvláštú po slovosech um:/uicini a usi
lnmtí of" znamelmjících. jakož i bez nich ve spojení s konjunktivmn
sloves 11:135"et I'I'Uc'. ['In-spectabilia, si quid dr m ml mc scribæ-('s.
Huh-ENV, si [llfi'i'IUnlJl'l'r pass-mt mnndi ——hoc cummi destiti-runt.
Tv
vir/wm! fr:-i:" nunu-s. si quid m'a/is.

398. l'ivwčlvmuf'(rozpojnó. clisjunktivm'-| otázky (čes. -Ii -—či)
ridi se tímto ohrnzcom:
') \a mluvú luis. u w proso pozdější od Livin počínajíc též částicí fm.
llor.: Reyes dicuntur multis urgm'c cuin/lix ct torquere nit-ro. quem pcr-Warm."?
laborant. nn sit. anno-itia- dignus. Králové prý mnohými dotirují poháry :; trýzní
vmom toho, 'io-ji prohlödnuuti sn snmží, hoclon-li je přátelství.

:;zí;

m. xuv,

Věty ta'/.avi.

přímé:

nepřímé: Quaero,

('In-nno verum un falsum est?
Vcrumne an falsum est?

* och-uon terum nn falsum sit.
verumne an falsum sit.

Verum nn falsum est?

. verum (ne falsum sit.
! Verumfalsumue sit ').

Třetí i čtvrtý člen pi'ipojuje se částicí an. Utrum höc tu pärum
inl'mim'sti, an (?!/0non sätis int'fllru'i, rm mul/zin sunfnnh'am! Pertur
babantur Galli, cópíasne adversus has-hun(Mew-a,an castra defendam-,

ll"- fuga sulütcm Pčtm-epraestant.
Ceské čili nic v_viádřujc se:

a) ve přímých otázkách obyčejně částicemi an. non?
b) v nepřímých otázkách obyčejně částicemi nm nn.
huc viii-um est an mm.) íVcscío, utrum hoc verum sít nec na.

Utrum

5. 399. 1. All uvádí z pravidla, druhý člen disjunktivné otázky
(š. 398). Často však stává se v otázkách přímých, že. první člen ze
souvislosti dlužno (loplniti, á tnílyž zdá se. iakohy nn v této případ—
nosti uvádělo otázku jeílnoólcnnon. Tu překládá se an
a) částicemi či, či snad : Invitus tr nefandi. An pňfas *) me de
lectari laedendis haminíbus! i. e. Utrum id im csse credis, an Im
Ms etc. Quon ar.! me věnítis! an spnculrmtli causa a)? i. e. aliusne wi—

cuusa an speculandi causa!
b) částicemi ncc-li. Quidnam bmw 'cío prövocn'ti fácere debemus.'
.in imitari agros fra-files, qui multo plus (.' 'in-unt quam acce- ("runt.-'

i. e. 'utrum aliud an imitari etc.
Poznani. Poněvadž otázka částicí rm uvedená má do sebe smysl záporný,
užívá se v ní náměstek apříslovei, která. jinak v záporných větách jsou v užitku:
An quisquam putat? An putas quemquam esse, qui otc. An unquam auditum
est? Srov. g. 331.

2. An v jeílnočlenných nepřímých otázkách klade se v dobré
pí'ostomlnvě jen při výrazech znamenáiících pochybování & nejistotu,
zvláště po nPscío, Imm! scio, lucri-fum osf, dubito, dubium. est \'e
smysle českého 'ne'-ll",kloní-li se mluvící spíše ke tvrzení než k popí
vání: [luud scio an hoc varum sit ') nevím, není-li to pravda t. th

je tuším pravda.
') U bús. též an —-an. Verg.: animo nunc huc mmcjluctuat illuc, an sese
mucrone... induat. .., fluctibus an iaciat. ') či myslíš? *)či snad ml výzvěíly?
*)avšnk: haud Scio an non verum sit nevím, jo-Ii to pravda t. to není tuším
pravda, kloní-li se mluvící spíše k popírání: srov. Š- 378, l'ozn. 2.

lll. XLV. () imperativi-.
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Poznani. 1. Výrazy: dubito an, haud scio an, incertum est an mohou vy
kládati se na český jazyk slovci: asi, troufám, tuším, trvám, bohdá, snad, po
chvili a p. a rovnají se významem svým příslovci fortasse. [land scio an pietate
adversus deos sublata. fides etiam et societas generis hümäni tollatur.
2. Po výrazech nescio an, haud scio an etc. kladou se obyčejná slova za
porna: nou, nemo, nullas etc. jako přifortasse. Elorluentia quidem C. Gracchus,
si diütius nix-isset, nescio an habuisset. parem něminem.
:í. Někdy užívá se těch výrazův i beze závislého slovesa, jako pí'islovcí
čes. snad, asi: Tanti tibi honores habiti sunt, quanti haud scio an nemini.

( _, 400. Odpoveď ano na přímé otázky vynáší so:

[. opakováním slova označujícího představu, které se kdo do

tazoval, jako V češtině.. Vídístíme rum .' — Vidi. .Vonnc Iulias libri
lectio te delectavit? _— JVC vero ') delectavit.

2. slovy: im ano, ita est tak jest', ita vero est vcru tak jest.
slovem 'vero obyčeinč s předloženou náměstkou: Ego vero,
&

ille vero; ——slovci:

etiam, sime arci, sane quidem arcíže,

oni-nino

ovšem, cm:: dojista.

Odpověd ne vyjadřuje se:
]. opakováním slova, na němž v otázce kladen důraz, ve spo
jení so slovcmn non. b'ölumw venisti! -—-Non solus. I 'ossünmsne tuti
esse! — Nun possumus.
.
2. slovci: non im.

důrazněji slovy: non vero věru nc, minim/: dokonce ne, mi
nimc vero věru dokonce ne.,
Ceské (mo i a uma
vyjadřuje se Slovci: immo, immo vero.
(,'/dílnu: táuwn vivit. Vivit! Immo vem in senatum venit. ;an ille

tibi familiaris

est! — Immo alienissimis.)—

Hlava XLV. O imperativo.
š. 401. [. [mperaiivus prat-mentis (auia, anmtv; amare, ama
mini) klado se, vybízí-li mluvící přítomnou (tedy druhou) osobu
k neodkladné-mu konání nejaké-ho rozkazu, napomenutí nebo prosby.
Per: n, quo coepisti ; cyrädere e.:! urbe. Cairn, ut will-as. Patres con
sa'ril)fi, subvenïte misera) mihi.

Vir-nwrrcminilöw'm.

2. [myrratieus futuri (mufti/), amatotc, anulum; amator, aman
tur) klade sc, vynáší-Ii mluvící vůli svou ve spůsol'm předpisu nebo
přikázání, ktorého sc i budoucnč má šotřiti. Prof-cz zvláště místo
') voru.
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nnva.. kde v_vphn-nlpredpisu neho rozkazu závisí na nějaké výmínce.
:l pak v zákonech a povšechnýrh pravidlech života. Závisí—li v_v
plní-ní predpisu neho rozkazu na nějaké v_vlnínre. přistupuje k impe
rativu \“ češtinu zvratná námestka si: 1'um vrrlg'tmlinilum- consulari-i.e.
fňm vmmulífo') milii/mhini. lir/rc si vobis non probabuntur, vostram
imqnillifrm rmu'usntofr'll. Iz'F-i/inimpériu ihm sunt". iiqw' (W):-<Ile np
Pullrrnhnx Aprili iri:/imi.»-vïira loqui!/w. (ïn:/«siii: .wmpur slwmm, hü
minm mufwnmifu.
Poznani. 1. „\'ez“ vždy sám; ..vězte“ (al-56. sciti'-tc. a v témž smysle:
habeto. sic habeto. sic habe-toto.Eam .' budiž! nu dobře! nikoliv síť v témž cm;-slo:
avšak sit ila! budiž tak! dobře!). — ...Ien“ při imperat. překládá se móda. Tacc—
modo .' Sedere hic modo! ï'idc modo!
2. Mírně-jší rozkaz v_i-našíse slovem rělim spojenan s konjunktiveni: díms
rwlim (srov. 365, Pozn. l). anebo přičini se k imperativu slovo: quaeso (quac—
:ümns) prosím lprosíme), sis ":Sl vis) chceš-li. lilm-li tobě ($. 151. Pozn. ll.

sódes ':si
animum

mulis ") libo-li. medlo, přece. Omitte istaupmeso (quaesumus). Refer
sis ml raritatem *). Tác-(.=
sodes.

;;. Ostří se imperativ praes. slovem fac spojeným s konjunktivom: Fm
venias dělej. at" přijdeš. Fac. nt taleas.
4. Místo imperativu klade se též indikativ futuri. Zzipornost tu jest non.
Tu non cessabis et ea, quae habes instituta, ponlifice.

Místo imperativu třetí osoby užívá. se. v_vjma v zákonech, ohy
rejno konjunktivu. V. .S. 3m.

402.. Zu'pm-ifcftáhnoucí se k osob(—Jruluf ve přesné prosto
lnluve v_vjadřuje se
1. slov)“ mili. ni:/itu "') Slm.ioll)"nlis infinit-ivem: Noli timcrc neboj
se'. Noli oblivisci nezapominqj. „\'oh'h' id velli, quod fieri mm potes!

nechtějte tomu. co státi se nemůže (". nechtějte vecem nemožným.
Místo noli s infinit.. klade se i (vh-«?s konj. Caw ciwlas, mn
uri-.lidm-is (g'. 378. l'nzn. l). Rovnež fm- 1m: Fac, "0 quid omillns 5).
2. částicí m- spojenou s konj. perfecti: N.—rlubífm'm'is: „» dí.
.ro-m'a: mi.-:m-icnriliu mmmmhis m: sis. V.

3615, 2.

") měj si starost. *)mite si na svou nespravedlnost. “":si vis,- nebot
mula-e rz «addere t. aridum. csse) častozrcllc.
*) obrať. Iiho-li. mysl svou ko sku
tečnosti. '")stm-oöes. nei—ml. noi-odn—mii týž význam a muž konstrukvi:

nerod se

Initi. uermin- speti v pahubu. lhisníri kladou tu velmi zhusta ne sium.-mt., zřídka
non. Vin-g.: Nimium nr cruh- colori. Tu m' cede malis. (h,-id.: Vos qoinque non
uiris auras oni-mir lapillis. ") Bais-iri užívají též imperativův: absiste. fugi-, 'Illi-"('.
nmiltn, parce spojených s inlinitivvm. Verg.: Absisie moveri. Hor.: Quid futurum
„vítcrus. fugi- quacrew'. Omi/(c fuori. "vid.: I'ro nobis mille pra-ari. Veru.: Parce
pius svrlvmrr mrmux. Pari-iin om- nimium proc-edere.

"l. XLVI. 0 intinitivě.
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Zlípověď táhnoucí se k osobě tivní vyjadřuje se částicí m' s koni.
I'upr tělum nr- hňln-at. .Vwt:» „ňrlmt Jenom v zákonech a povšovhných

pravidlech života klade se u“ s imperativo-m futuri:

Nocturna surri

jiciu IU!sunto. Bňrva jlrmh: n" m'nm, sämvn m: iňcito.
Záporný imperativ druží se k imperativu _iinónm částicí nwm" :
llominmn nun-tutam iu urlw m' sv wlitn, nm.-r ůrítu.

Hlava XLVI. O infinitivé.
403.

Infinitiv prmsmh's &pmjf'm-tibývá ve větě hudto pod

mětrm anebo Přednm'tem.

l'odmětem bývá.:
1. při slovese- est, vrat etc., _ie-li výrokem věty adjektivum neho

substantivum. Dulu- ps! pro patria móri. Imperare sibi maximnm est
impérium. Operae prětium erat ") nvglvgmztiam lz'rucii in. accusnnďo
considerare. (O tanti met S influit-. V. 213". Pozn. 3).
2. při neosohných slovesech. jako: PF,/uf, piidet. pan-nitet, taedet
iš. 226, Pozn. l): dčcr't. dala—n
225):_ ňpus est, w'cesse est, opor

ht; iňmt, delectat: plácat, displim't; ridrtur mihi (: placet) ; libet,
"cet: iutw-vst,rěfvrt 262); nihil «iiim-t nic nezáleží na. . .; prue
stat jest lépe. [fecit me libi tu./zs littwms profacis-sw. Interest omnia-m
r:?r'tr fiir-ow. l'isum mi mihi ulit/uit! mi tu :!:: sum'ctutn scribæ-u. Nihil
attim-t vlivu-r. Arc-ipm? quam _facm-r prawa-tat iniíírimn.
Poznam. 1. l výrokem muže innnitiv býti. je-li podmětem rovněž intinitiv:
])ncto homini virere est cögitnre.
2. Některá z právě vytčenývh slow: neosohnýa-h připouštějí i vnzhu jinou
jako oportet. necesse"est. o čemž v. 412, Pozn. 1; opus est v. 284, Pozn. 2:

mtrrest a chrt

2032;licet

412, Pozn. 2.

š. 404. ole-li infinitiv podmětuý npzltt'cu jmcfmuu v_q'rokocg'm
(substantizwn, mii/'ktivmnl, \'„Vjudi'uje se toto :ll.'l.'n.—-rltiu'm.b'čuc'm (Ulf/'

tumpus jiät-i misřrum l'sf. illa;/nis in laudibus fuit. victórrm Ulympiue
uinu-i. ' 'outvutum suis rubus «.n.-svunum')an sunt cwrtissimavqm: divitiae
Alim! ast "ima-mulum esse', aliml irňtum. .llědins esse iam nun licebit.

š. 405.

Předmětem hývá infinitiv při slovosoch:
num"). musitiï). odvážili sva).

.) l" básníku též nec (neque). Ovid.: ( 'admus capere arma parabat; Ne
rape, de papulo unus exclamat, nec te «'inililms insr're bellis. ') Stat!" to ztt
pracu.
Prof. Joa. Kořínek: Lot. mluvnice. &. vyd.

2"

3005

lll. XLVI. O intinitivě.

pokous'eti se *), usilovati 5), spächati'),
poäinati 7), pokrac'o'vati "), pf-esta'vati 9),
zvykati 'o), učítí se' ), umět-í"),
chtiti '3), pi-a'ti si"), usmfsti se l"') 3 pod.
') possum, queo, nequeo
(nikoli väleo *)
') däbeo
=) audeo
') studeo, cönor
*) contendo
") matüro,festïno,pröpero.

') incipio, instituo, coepi ! ")
") pergo, per-severo
")
=') dEsIno, desisto, inter- ")
mitto, omitto, super-æ
sedeo
' ")
"') assuesco, assuejo, con- ")

disco
scio, nescio
volo, málo, nölo naop.
aspemor, grävor
cupio, gestio
stätuo, constituo, dě

suesco, consuevi, soleo

cerno. consilium cäpio.

Nama mortem (fugere potest. Saas quisque debet tueri. Cares
Jliltiäcli resistere ausi non sunt. (7aesar maturat (pát-at) ab urbe pro
jicisci. Dolabella iniuriam facere persevärat. Desine quäri. Demosthenes
summa vöce versus multos úno spiritu pronuntiare oonsuescdmt. Gestio
scire omnia. Ariovistus gravatus est ad Caesarem venire. Tu consilium
capisti hominis propinqui fortunas funditus avertere.
Poznam.

Opto nejvice B ut: Tantum nunquam sum ausus ut haberem

optare (g. 377, 3); řidčeji s acc. cum infinit.: Videor talis, qualem me esse opto
(š. 416, Pozn. 3).

Š'. 406. Je-li inňnitiv předmětný opatřen jménem výrokovy'm
(substantiam, adjektivem), vyjadřuje se toto nominativem: Beatus esse
sine virtute namo potest. Omnes homines student beati fieri. V. 214.
Putnam. 1. O inňnitivě při slovese (non) dubito v. 5. 382, Pozn. !; při
vereor g. Em, Pozn. 3; při impedio, prohibeo, recuso 5. 381, Pozn. 2; při moneo,
hortor 5. 377, Pozn. 1. a).
2. O akkus. s inf. při slovesech valo, malo, nolo, cupio v. 5. 415; o spojce
ut při týchž slovesech g. 377, 3; o contendo ut 5. 377, 2; statuo ut a pod.
Š'. 377, 1.

3. Doceo aliquem sapere, doceo aliquem latine löqui etc. g. 229, Pozn. 1.
4. Pamatuj: Catilina väluit ad Evertendas leges K. byl Spůsobným (po
máhal) k vyvrácení zákonův, id "uultum valet ad pönendum dolorem to mnoho
pomáhá. (přispívá) k odstranění bolesti; aggredior dicere aneb aggredior ad di
eendum počinům mluviti, agyr. ad disputandum pouštím se do rozprúvky.
5. Nihil habeo ') scribere nemám co psáti; quid habes') opponere? co
můžeš nmnímuuti? Haec fere dicere habui de nätüra deorum. —-Podobně: do
alicui bibere dávám někomu piti; bibere mihi iubeo däri porončím. aby se mi
dalo piti; Gánymčdcs Iövi bibere ministrabat G. Jovišovi piti podával (přinášel)
*) valeo s inf. čte se u lnisniküv a od časův Augustových mz “ prosaikův.

') též: non habeo, quid scribam,- avšak: non habeo, quod scribam nemám
proč psáti. Š'. 391, -1. tin. ') též: quid habes, quod oppönas?
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š. 407. Perfekta coepi a desii, doplňujíce se infinitivempas
sim;/'In, majícím do sebe význam ei.-it? passívný, berou na sebe též
tvar passivný: coeptus -a -um sum, desitus -a -um sum. V češtině
výrazy počínání a přestávaní označující ostávají tu aktivnými. Oratio
lägi coepta est řeč čísti se počala. Orat-io legi desïta est řeč čísti se
přestala. De republica consi'dz'coepti siimus. In mürum lapides žáci
coepti sunt. Pugnari desitum est. Jlilöm's consulatus Clodio mortuo
tentari coeptus est.
Avšak klade se vždy perfektum coepi aktivně, je-li doplňovací
infmitiv toliko tvarem passivný, v_zjznanwm pak aktivný. Aifr mover-i
coepit. F ïrlüciä augeri coepit. Fieri aliquid coepit. Počalo se něco diti.
A tak vždy při inf. pass. s významem reflexivným 5. 341, 3.

Accusaíivus cum infinitivo : spojka quod (čes. že).
5. 408. Ve větách vedlejších, počínajících se v češtině od částice
že, užívá latiuík zhusta tak zvané vazby akkusativu s injim'tz'vcm.
Vazba accusativi cum infinitivo záleží V tom, že podmět tako

véto vedlejší věty vytkne se akkusativem
(akkusativ podmětu), vý
rokove' pak sloveso infinitivem;
částice že nepřeloží se. „Jisto jest.
že Kaj us lže“ Caium „maid certum est; rov. Caium ment-iri cognosco
poznávám, že K. lže. V prvém příkladě jest akk. s inf. podmětem, ve
druhém pak předmětem.
Jména výrokovd vynášejí se též akkusatívem a shodují se s akku
sativem podmětu: Caium esse mendacem certum est.
Poznaln. Vazby akk. s inf. užívá. se druhdy i v češtině: Boha na nebi
býti poznává.. Uznávám se k tomu nedostatečna býti ').

') V. ka.

Skl. str. 414. Bart. Skl. str. 108.

K 5. 408. a.) Ve mluvě has. vypouští se někdy dle řec. Spůsobu akkusativ

podmětu, vytčen-li je núměstkou osobnou označující toui osobu, která je pod
mětem věty řídící, a jméno výrokové, táhnouc se přímo k podmětu řídící této
věty, označuje se nominat-ivem. Verg.: (A-ndrogeos) sensit medios delapsus in
hostes (: se delapsum esse. řec. fictis-r' tpuæan'w). Spei-usti posse tacitus med

decedere terrä (: te posse tacit-um).--Hor.: Uxor invicti Iovis esse nescis (: te
uxorem esse). — ().-id.: Rettulit Aiax esse Iovis pronepos (: se esse Iovis pfo
nepotem). — h) Jindy jméno výrokové, táhnout: se ku předmětu věty řídící dativem
vytčeněmu, označuje se rovněž dativem. Hor.: Quo tibi fuit (: profuit) jieri tri—
buno? (: te fieri tribunum). Mediocribus esse poetis non di, non homines, non
concessere columnae. Ovid.: Vobis immunibus huius esse mali dabiur. Srov.
g. 312, P. 2.

20*

3305

III. XLVI. U iuüuitive: Accus. cum inf.

š. 409. Co se týče času, jímž infinitiv při 'azbe akk. s inf.
vytknouti se má, tu platí tato pravidla:
_
l.,jnfilu'tieas Praesentis klade. se, mai-li se vyjádřiti děj, jenž
trvá ješte v době označené slovesem určitým vety:
confiteor
me multa \ přiznávám se, že mnohému nerozumim.
confessus sunt; intellegere
non
| přiznal
se,mnohému
že jsem (tehdáž)
m. nerozuměl.
confitebor
přiznámjsem
se, že.
nerozumím.

Rovněž passivně: confiteor (confessus sum, confitebor) a me multa non
intellegi.

2. infinitivus perfecti klade se. má-li se vyjádřiti děj., jenž do
vršeu byl v době označené slovesem určitým věty:
conjítcor
'
\ přiznávám se,
že jsem mno
confessus
hému
nep o
mnjitebor sum 'me multa non. intellexisse | přiznal
přiznámjsem
se, se, l
rozuměl.
Rovnežpassivně: confiteor (confessus sum, confitebor) a me multa non esse

mtellecta.

in./initivusfut-ari (Vl. inf. praesentis coniugationis periphra
sil'cae) klade se; iná—lise \'yjádriti dej. jenž nastane teprve po dobe
označené slovesem určitým vety:
scio
sciebam
sciani

te aliquid [ vim, že hodláš něco říci č. že něco řekneš.
Í budu
veděljsem,
jsi hodláš
hodlal něcoříci
neco řekneš.
[ dicturum
esse
věděti,žeže
něco řícič.č.žeže(tehdáž)
něco řekneš.

Rovněž passivně, avšak zřídka scio (sciebam. sciam) « te aliquid

dictum

iri. \'. š. 41".
Poznam. Při slovese memini a při frasi memoria teneo klade se infinitiz'us
praesentis, pamatuje-li se podmět. j_a_kdit—j,
jemuž on sám byl přítomen, síra:—
9gijel. V češtině klademe slovce jali-s min. časem sloves trvat—ichaneb opětovacícli.

chmini Pamphilum mihi narrare pamatuji se, jak mi P. vypravoval. Memmi
l'atönem mecmn disserere. Memoria teneo Scaevolam cottidie facere onmibus
conveniendi potestate»: ').
Ve větě nezávislé bylo by položiti v tom případě imperfectum: Pamphilus
mihi narrabat, at memini. ( 'äto mecum disserebat, ut memini. Scaevola cottidie
onmibus com-em'endi potestatem faciebat, ut memoria teneo.
Avšak: Meministis me ita distnbuisse initio musm" 2): ego ita causam
distribui, nt meministis. Dlužno klaistinezbytně intinitiv perti-rti, nebyl-li podmět
ději přitmnen: Neminem-m C. Marium corpus paludibus occaltassc.

410. [!(/I.NI'ÍI'UICS
futuri I. jak activi tak passivi opisuje se
obratem fin-« ut, futurum us.—w
ut s následujícím kouiuuktivem prae
.
o
o
.
' I
.
\—-——
suan neh nuper.-[ccii. ledy na místo:
') daval kde komu alys-cni. ') látka, předmět, a který jde řečníkovi.
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scio (sciebam) te aliquid dicturum esse, ante!)
scio (sciebam) « tr uliquid clic-tumiri může se říci:

scio (sciebam) fore, nt aliquid (licas lllttl'l'l's),
scio (sciebam) fore, ut a te aliquid dicatur (diceretur).
Opsání toto má misto:
[. mzbgtuě, nmná-li sloveso žádného supina:
crěllo före futurum esse), ut te luu'usfacti pmfm'tent;
credebam fore (futurum esse), ut te huius facti paeniteret.
2. ulmi zhusta, tam, kde by infinitiv passivi býti me]. Tedy
na, místě:

'

Römäm' putabant (r'e/los a Caesare victum. iri, obyčejněji:
Romani putabant j'öre, ut Galli a Caesar:: vincerentur.
Poznani. lnňnitivy praesentis posse a velle kladou se bez opisování itam,
kde by vlastně intinitiv futuri býti měl. Tantum quisque laudat, quantu-m se
' posse spěmt.

411. [lg/initiumfuhch II. upisuje se obratem före uf, futu
rum esse ut S následujícím konjunktivem p(e-ijifcti & plusquampe-pfectl
(srov. 3130). Tak na př. nezávislá vem aktivním: Trentm-rimum bel
lum confecerit (qui JÍ. Antóníum nppresserit) V poměru závislosti

zníti hmlo:

spěro före futurum
oppresSert't ;

esse), ut taeterrimum bellum c(mfecm'it, qui III. A.

speravi fere (futurum, esse), ut taet. bellum confecisset, qui JIL A.
oppressisset.
A passivnai vetat nezávislá: Taeterrimum bellum confectum erit
ab eo (qui M. Antóníum opprcssvrít) v poměru závislosti zníti bude:

spam fure (futurum esse), ut laut. bellum confectum, sit ab eo, qui

Jl. A. opprvsswit;
speravi fore (futurum esse), nt tru-t. bele

confectum esse! ab eo, qui

JI. A. appressc'sset.

Anéb i kratmji S före a participiem perfecti :
spero tlu'terw'mwn bellum confectum fóra ab eo, qui JI. Antónímn
oppresserit, (l'OV.tcuffm'rímmn bellum confectmn fore videtur).
Pomum. () iminitive zasmpujicnn misto konüunktivu imperfecti i plusqpfcti
v podmiňovacích větách il'realných v. 374, :l.

412. Akkusativ s inlinitivem drží místo buď pmlnu'e'tu,anebo
př.-ul.;nčtn. Místu podmětu drží:
».
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1. při est (erat, fuit etc.), spojeno-li sloveso to s výrokovýni
adjektivem anebo substantivem. V češtině užívá se brzy spojky že,
brzy aby. Věru/m est amicitiam nisi inter bönos esse non posse. Fä
cinus est vinciri civem Römänum.
Tak při: aequum, pór, iustum est slušno, spravedlivo jest; fäcile, difficile
est snadno, nesnadno jest; pulchrum, honestum, turpe, indignum est krásne, po
čestno, hanebno, nedůstojno jest; fas, one/as,facinus, scelus est dovoleno jest,
hřích, zločin, mrzkost jest a t. d.

2. při neosobných slovesecli. Lěgcm brčvcm esse opo;-ttt.
bus běm's cæpödit salvam esse rc'nqmblicam.

Omni

Tak při: condücit, expedit, prodest prospěšno, užitečno jest, convčm'tsluší.
pläcet, displicet, necesse est, oportet, öpus est, interest, rä/ert etc.

3. závisí-li na passivě sloves uznamenání a vyhlašování (verba
sentiendi et declarandi 413). Facile intellegitur, quod vět-um,sim
plcæ ainai-umqua sit, id esse hominis naturae aptissimum.
Poznam. 1. Při necesse est &oportet klade se také konjunktiv. Necesse
est te hoc facere nebo necese est hocfacias. Sulpicius magistratum ineat gloria.-t
Nöm's Decembribus.
2. Při licet, spojeno-li s_dativem osoby, vynáší se jméno výrokové u infinitivu
obyčejně dativ-Em,zřídka kdy akkusativem. Patricio Romano tribuno plebis fieri
non licebat řidčeji: tribunum plebis ]. n. !. Licuit esse ötiöso'Themistocli ).
( 3. O interest a. refert v. 5. 262. )

€. 413. Místo předmětu drží akkusativ s iníinitivem:
I'ředn ě po slovesech uznmmznánía vyhlašování (verba sentiendi
et declarandi), je-li věta závislá na. těchto slovesecli cypravovaci t. j.
označující, že_něco jest nebo se děje "').
Slovesa uzuamemini jsou taková., která. mají do sebe význam:

znamenati, poznávati, mysliti, věděti, souditi, domnlvati se a pod.
sentio, audio, video, cognosco, credo, scio etc.
Slovesa v_i/hlaštwa'nijsou taková, která mají do sebe význam:
ohlašovati, říci, praviti, zvěstovati & pod. dico nuntio, narro, a_ýťif'mo,

prömitto etc.
Při passiva? těchto sloves drží akkusativ s inf. místo podmětu '
($. 412, 3); rovněž při výrazech constat známo jest, apparet zi'ejmo
jest, vySvltá, apertum est jest na biledui, opinio est, fama est, spvs est.

Pozn.

') srov. čes.: Nelze lidskému životu býti dlouhému. Zikm. Skl. Š'. 117, 3,
") Ve větách z'adacich klade se po sloveserli vyhlašování spojka ut neb

ne. V. 5. 377, l. tin. u. 5. 414, 6.

*
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sentio; audio, rideo. animadverto; comperio, accipio, intellego. cognosco; 1,
cogito, censeo, crědo, püto, Opinor, arbitror, e.:istl-mo, iudico; spE-ro,suspicor,
scio, nescio, ignöro; memini, recordor, obliviscar.
dico, nego, affirmo. scribo, respondeo; fäteor, decläro, demonstro. significo.

narro, träda, (memoriae trado nebo pródo), nuntio, indico; ostendo, döceo; prä
(mitto, polliceor, minor.
auctor sum, testis sum, fämam afero, lägätos mitto; certiorem fäcio ;
nuntius afertur; perspicuum, manifestum, apertum est; crï'dibile, värïsimile est,
mihi conscius sum, non me [agit etc.

Půta
Scio
Dico
Něgo
Arm-twin est

.Von ma'f ůgit

] discipulum
'h'BCipulu-mdiligentem
css/'
scribere

discipulum scripsísso
discipulum scripturum esse
(fňw, ut discipulus scribat)

že
že
že
že

* epísudam a discipulo scribi

žák jest
Žák
píše. pilen.
žák psal.
žák bude psáti.

že lÍSt. Od žáka

(hustot

psán jest.
epistulam a discipulo scriptam css" Že "St O(l Žák“

OPÍnÍO "“

(cpolstcdamavliscípuloscriptum iri; že list od žáka

napsán jest.

fore, ut Epister a discipulo scrïbatur
Poznam.

'

psán (napsán)
Und?

Maji-li verba sentiendi o. declarandi stejný podmět se závislou

na nich větou, :: je-li v této sloveso býti v indikativě praesentis, klade se v če—
štině místo věty počínající ss od spojky že někdy pouhý infinitiv; v latině pak
vždy akk. s inf.

pata me diligentem esse domnian se pilným býti
putas te diligentem esse domnivúš se pilným býti
putat se diligentem esse domnívá. so pilným býti
putamus nos diligentes esse domníváme se býti pilnými
putatis nos diligentes esse domnívám se býti pilnými
putant se diligentes esse domnívají se býti pilnými.

Sentimus cale-rc ig-rw'm, uicem esse albam, dulce mul. Pompeios,
(ciebrcm Campaniae urbem, :lEsEclisseterrae motu mulio-imus. .Vervii
ronjïr'mabant se m'?ch lagatos (ul ( laesa:-rm missuros neque ullam cou

dicio-nempacis acct'pturos (esse). Non spatna-erat Hannibal fóra, ut tot
. in Itália pöpuli ad se Jejímu-ent. Libertatem natura ctiam mütis ani
malibus esse dělam rapi-rimus.

():-pkmn; poätnm :löcvt Aristötölv's mm

quam fuisse. (hustot ad salutmt civium iuw'ntas esse lagi-s. Bibuli
litteris omnia a'rt-iora perlatum iri ml ornatum pufabnm. Unnu's id
fňrť putabant, ut þ'öpa'ter virgis camicrrtur. l)ivitiäcns dicit futurum
esse paucis annis, nt nna-m's (Julií va:finibus suis pellerentur atgue
(nn-nm Germani Rhenum trmmirmf.
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ll-l. Při vazbě akk. s inf. vůbec, jakož i zvláště po slove
sech uznamenáuí a vyhlašm'aní pamatnjmo:
l. ('eskó náměstky nn, mm, mm, jrlm, ja:/í atd. vyjadřují se při
vazbě akk. s inf. nauncstkauni zvratnými

sui, sibi, sw a sans, odnáše—

jí-Ii se k podmětu věty řídící (š. 3m, 2), jinak ale náměstkami cmn.
eum, cus, ms etv.
' 'acsm- r.:v'sh'nmlmt sr rictum esse ŽP. 011t. Caesar přemožen jest.
' lnvsar v..-ísh'malml cum rictum I'ssrf že on na př. Pompejus pře

možen jest.
Allobrů'yra' "aram-(' vlčnuuwtraut

síť/Í m'th

cs.—zc
:'(-liun že jim l;.

Allohrogům nic. nezbývá.
Allobroges "ausuri :lmnonstrant iis nihil (.'-586rcliqui ŽO jim na
př. Ccntronům nic nezbývá.
Non ígnómt Caesar milites snos fortes esse Že jeho t. Caesarovi

vojáci udatni jsou.
Aron i_qnomt Crura-ar milites eius fortes

esse Že jeho nil. př. Avio—

vistovi vojaci mlatni jsou.
2. Stýka-li se při vazbě akk. s inf. akkusativ podmětu s akka
sativem predmetu, povstává časco(lvojsmgsl 'l, k jehož zamezení užije
se vazby passiua-'. ,,.lde. povést, že naši nepřáter přemohli“ nikoli:
fama est nostros host/:s vicisse. nýbrž: fama "st hos-trs a nostris victos
essc. Avšak dobře: b'c'c habeto: nullum mv. epistulam accïfpissr.
El. l'i'irovnavají—li se dva podměty, 0 kterých propovíuía se výrok

týž buď komparativem s „mnu anebo slovy souvztažnými: ídmn—qm'.
tantus— quantus, vynáší-jí se při vazbě akk. s inf. oba akkusativem.
Dčcet cůríwwn esse patriam, nobis quam nos-met ipsos. Platónem
runt ïdan srnsissv quw! R:]thägöram.
4. Místo: ,,l'ovidaji, že Pythagoras (ln Italie přišel“ praví se často
v češtině: „l'ovídají o Pythagorovi, že do Italie přišel,“ anebo: „Pytha—
guras. jak povídají, p'rišel cloItalie." Y latině pak vždy jen: P,,fhägörmn
in [tä/iam věm'ssu«liceant(trmlrmt, fčrunt), nikoli snad: d:! lil/thagoru
dicunt cum — vem'Ssv,ani: Rafting/mus, nt dicunt, in Italiam uenit.
Rovněž: "Pythagoras, o kterém povídají, že do Italie přišel,“
anebo: "Pythagoras. který, jak povídají, do [talio přišel,“ v latino
zni: Pythagm-(cs, «lla-m.in Italiam venisse dicunt (tradunt, ferunt).
Překlade tedy: Jak Se naději, brzy Be vratíš: spára te mo.-c rediturum
esse; jak znamo, byl Cicero toho času konsulem: Ciceronem constat co temporc

') Znama je dvojsmyslna věštba, již prý Apollo dal Pyrrhovi, králi cpir
skému: Aio te, Aeacida, Romanos vincere possc.
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com-«lem fuisse; čas přišel, jak vidíš: tempus venisse vides; Gallové, o kterých
je známo, že první přes Alpy přešli, anebo kteří, jak známo, první přes Alpy
přešli: Galli, ques prl-mos Alpes transisse constät etc.

5. Vo větách Žilllat'lťll (rozkazovucích) klade se i po slovosech "
vyhlašování nt amo]) ne (š. 377, 1 fin.): liquidum Censeo Cm-fhi'lgiwm
esse delendam, nezávisle: Carthago (falum/u est (\'ÝlNPVČ'ďl,ilVŠilk! Equi
vlem censeo, ut (.'m-flmgim'm deleun's, nozaivisle: Delete Carthaginem
(rozkaz) [";-nm- mihi scribit, ut dómem simiam, [mh-rm es.-e aegröhun.

nezávisle: Veni Jomum, pdter aegrotus est. (V. těž 377, Pozn. 3).
š. llö. Místo předmětu drží akkusativ s infinitivem:
Za druhé
při slovesech tölo, nolo, malo, cňpio, když podmět věty
závislá která v češtině od spojky aby sc počíná; rozdílný jest od
podmětu věty řídicí. lnpora iuvenum firmari labore rölünms. T[bi
favemus, fe tma frui virtute cüpïmus.
Jsou-li podměty olmu vět wing, klade se tu obyčejně intinitiv
(S'. 405): tam _fruí ei)-tute cupis; avšak i v této případnosti klade se
;ka. S inf., jP-li Slm'eso věty vedlejší l)_l_ul'1mssíumuaneb esse (videri) St“
jiné-nom \'ýrokov_\"m: Timöleon mal-nit se. další (juam mětm', těž: Timo
leou maluit diligi quam memi. chag'o me esse clämentcm; cupio me non
dissolutum videri, těž: cupio esse clünwns, cupio non dis-solidus rideri.

Totéž platí o sloveso:

Gratum me videri stmleoomnibus.

též: gratus videri studeo omnibus.
Poznani. ]. Volo, málo, capio (nikolijgólo) kladou se talus-ge; (g'.377, 33:
Volo, ut mihi respondeas. Equidem mallem, ut ires. —_Volo.nolo, malo též s pou
hým konj.: Malo te sapiens host-£smčtuat (!$. 377, 3). Obzvláště zhusta. vyskytu
se pouhý konj. při velim, eellem etc. .g. 365,Pozu. l): velim redeas, vellem adesse
posses, nollem dixisses etc. (V. též S'. 401, Pozn. 2).
2. Volo (řidčeji nolo, cupio) spojuje se též s partie. perf. paws. Liberis
consultum tolumch chceme, aby o děti bylo postaráno. Nuno illos, qui in urbe
remanserunt. monitos etiam atque etiam volo. Patriam exstinctam cupit.
:l. 0 sloveso opto v. 377, 3 & š. 405, Pozn.

„$. 416. Místo předmětu
Za

třetí

il půtíor dávám (:
'

drží ukkusativ s inlinitivom:

po slovosoch íůbm a učtu pou-ouem! a. zapm'idaim, sino

připouštim).

.-\l)_vvysvitlo, uktivnóho-li či passivnóllo infinitivu v latině užití

se má, dlužno častokráte českou větu přeměniti; poroučhn aby, zapo
eida'm "by, priinum-"(im aby.

bon-ouem! [nuovi-, 'ab-v přisel t,. _). \ Umím umím úle
porouclm, aby lxzijus [)l'lSOl
|
') srov. čes. vyhizim Kaja přijíti.

,).
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Poroucím Kaja přívestlwt. ].
[ Caium addüci iubeo.
porouclm, aby Kajus pnveden byl |

'Zapovídám Kajovi, aby nepřicházel ') t. j. \ (Mam.anc." veto
zapovídám, aby Kajus nepřicházel
I
'
'
'
Zapovídám Kaja přivádéti t. j.
zapovídám, aby Kajus přiveden nebyl ] Caium adduci veto.
Nešlechetnost nedává člověku oddech—
nouti si t. j.
nešlechetnost nepřipouští, aby si číověk oddechl

Imprňbžtas hominem
respirare non sinit.

Germanové nedávají víno k sobě do
Germani vinum ad
vážeti t. j..-o
se impartari non
Germanové nepřipouštějí, aby víno k nim
sinunt.
dováženo bylo
Ciara Flaccum praetorem scri-nium cum litteris in aedem (1m
cord'iae afar:-e iubet. Baebius, tribunus plěbís, Iugurtham tacBre-iubet.
Caesar lagatos ab opere discedere vetuerat. Lacrimae scribere me non
sinunt. Nölite pátí me frustra a vobis auxilium plitere. .lletellus iubet
omnes perfugas vinctos adduci. Duodecim täbulae fetum in funeribus
adhibe-ri vtetum-unt. Dionysius te ämat nec tui mentionem ium-mitti
sinit "'). Nervii non patiuntur quidquam emi inferri. Septicius imbri

frumentum corrumpi in area patiebatur.
Vůbec říci se může, že slovesu řečená spojují se s inňnitivem
aktivným, je-li osoba zřcjnuž vytknuta, které se něco porončí, zapo—
vídá, činiti dává; s infinitivem pak passivny'm, není-li osoba tato
zřejmě. vytkuuta. Avšak i beze zřejmého vytknutí osoby té spojují
se Marco—a—
s pouhým inňnitivem aktív-ným:
1. vynášejí-li se rozkazy & “zjtpovédi povšechnou platnost mající.
Lmr recte faeere iubet, vetat delitiiluere (roz. homines).
2. při některých slovesech, při nichž podmět rozumí se sám

sebou. Caesar reeeptui cänere iussit (roz. tubicines; nikoli snad cam) ;
tota äcie prönu-ntia-re iubet (roz. praecones); castra. munire iussit (roz.
milites).
) Po čes. zapovidati bývá ve větě znvislé počínající se spojkou aby zá—
pornost ne, po lat. vetare nikoli. To je tím, že čes. zapovidati vl. mt. význam
porouöcti : Cúzími slovy zapovídn (:poroučel).
ltuk. lin—úl.Libuše snem valný
zapovědě (: uni-illiim. Dal. ') upomince na tebe přestnti nedává; vl. neclopouäti,
aby opuštěna byh). zmínku o tobě..

' Hl. XLVI. O infinitive: Accus. cum inf. Qnod.
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Poznam. 1. Impe-roCaio. ut veniat; impera militibus, ut Caium adducunt
($. 377, 1); impero Caium adduci (s. 377, Pozn. 2, a).

2.

non patior klade se někdy ut: Ne in twpi quidem reo patiendum

est, ut eius adversä-rii quidquam se minis profecisse arbitrentur. ') Rovněž i někdy
sino ut: Sim“ animum ut mph-ret *; suum filius (ä. 377, Pozn. 2, b).
3. Concedo, permitto, ut hocfacias aneb concedo, permitto tibi hoc face-re
(ä. 377, Pozn. 3).

%. 417. V passive užívá se sloves iubeo, věta, sina osobně:
iubeor aliquid facere poroučí se mi, abych něco činil.
vetor aliquid facere zapovídá. se mi, abych něco nečinil.
nan sínor aliquid facere nedovoluje se mi, ahych něco Činil.
iubeor poroučí se mi
iube-ris poroučí se ti
iubetur poroučí se mu

iubemur poroučí se nám
iubemim' poroučí se vám
iubentur poroučí se jim.

Rovněž: cetor zapovídá. se mi, vetaris zapovídá. se ti a t. d.; iussi estis
poručilo se vám; iubebimur poručí se mim; vetiti estis zapovědělo se vám a.t. d. 
Osobně užívá se též partie. iussus-a-um:fngsns_ hoc feci učinil jsem to k rozkazu,

iussihocfecimusetc.

„i

*

.Milítes, quod iussi sunt (roz. facere), faciunt. Nöläm' muros
portasque adire vetiti sunt. Consules iubentur exercitum scribere.
Osobně vazby při slovesech

2'ubeo,fi1nJJea-o,)veto, sino užívá se

v passive i tenkráte, když není zřlj'měvytkatš osoba, které se něco
poroučí, zapovídá, dovoluje:
iubetur Caius adduci
káže se, aby K. přiveden byl.
imperatur Caius adduci
vetatur C'ciius adduc-i zapovídá se, aby K. se nepřiváděl.
sinitur Caius add-uci dovoluje se, aby K. přiveden byl.
Poznam.

O coeptus sum a de.-ritussum a pass. inf. v. 5. 407.

9". 418. Místo předmětu drží akkusativ s iníinitivem:
Za čtvrté při slovesech označujících [muti mysli ( verba ltfce
tuum); avšak klade se při nich i věta počínající se od spojky quod.
gaudeo, laetor, me iuvat ; miror, admiror; lügeo, döleo, angor, sollicitor;
succenseo, indignor, queror, aegre (moleste, indigne) fěro.

]. Akkusatío s inf. klade se při těchto slovesech, mai-li se
jen prostě označiti předmět pocitu. V češtině klade se věta počínající
se od spojky äv. Gaudeo id te mihi sumtu-03). Tu hilm-i animo esse
') t. ani při sprostém vinniku trpěti se nesmí, aby jeho protivníci se do
mýšleli, že hrozbami něco pořídili. ') ogg—livre
oním-um suum žádost svon vykonati.

') t. tvoje raduje předmětem mé radosti.
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ACn-us.cum inf. Quod.

tuhle me 'ii'ivat. Jliuinuf miramur tr tuis praecläris operibus laetari.
Nemo erat aratorum, qui iniuriam sibi factam qui!)-iposset. Jlaccdöncs
I'Jannem sibi nntvpóm' indigne ferebant.
2. (cum.! klzuk' se pri oněch slovesech, mat-li se označiti Příčinu
nebo dilvml pocitu. V češtině klade se věta počínající se rovněž od
spojky že :. protože, poněvadž. (r'rmrleo, qwnl id mihi snmlvs'). Dn—
lebam, quod söcium nmiserum.
Poznani. 1. Při slovesech majících do sebe význam chvdliti a liane'ti.
viniti n odsouditi, štěstí zu'-(itia (lekorati klade se z pravidla quod: laudo, ri
tupe-ro,reprehendo; aaa—aso,
damno: grätulor, grätias ('igi-etc. Laudat Panaetius
Africanum. quod fuerit '; abstinens. Num reprehendis, quod libert-us patronum
iuvabat? Gratulor tibi. quod ea: provincia salvum te ad tuos recepisti.
2. Indikativ klude se při quod, udává-li mluvící příčinu svou, důvod svůj;
Iconiunktivem vyjadřuje se příčina.neho důvodjiněho ( 392, 2). ('rïto mirabatur,
quod non rideret 3)haruspex-, haruspicem cum vidisset.

419.

1

Mimo DřípmlllORťv Š. 418 uvedenou klade se spojka

quod:
1. uvádějí-li

se věty OleaČll_iÍcí__(pl.:ollmsfnebo gli-utili, o kterém

pronáší se úsudek větou hlavní (čes. ža). (')byěojně bývá ve větě pronom.
domonstr.: hoc quoii, aneb haec res quod, eo quod (tím že). [nim- ind'
nimum et animal huc nim-ime interest, quml inanimum nihil agit, ani
mal agit aliqui/(. llüc úno praestamus vel maxime färis, quo.-leyn-i
uu-re dic:-mhi sensa possumus. In hoc simius sapientes, quod nätüram
smluimu-r.

Vitium

est, IllUHI,quid/un

nimis magnum. stiiilium in. res

obscü-ras coufěruut.
Pozuam.

Demonstrativa: hoc, illud, id, sit-, ita jsoucí při slovesech

uznumenúní & vyhlašování (g. 413) a při takových, která, žádají Spojky ut, na

vazbu nepůsobí: Druldes imprimis hoc vňlunt persuadere, non interire animos.
Illud te hortor, 'ut patriae gratiam referre ne obliviscaris.

Pročež klade se quod i při slovoso facere Spojeném s adverhiem
(böue, maz,-, gratum facere), jakož i po accidit, jit, cvänit etc. (379, 4),
spojena-li jsou slovesa tato s adverl)iem—mew, "mh-, opportüne, com.
móde accidit etc-.), poněvadž adverbia. ta zajímají v sobě úsudek
o větě počínající se od Spojky quod : Bene facis, quod litteras ro
luptatilms antipönis. Bum accidit, quod Allobrögum lčgdh' de suis
rebus Römani venerunt. Accidit periucomnwde, «uincifratrem mrum
nusquam vidisti.
') t.. tvoje rada je příčinou mé radosti. 1) o tomto a podobném konj. pu
quod v. 392, 2 a. následující pozuamenúni. ") že prý se uosmějv; důvod to
líutonův.

Hl. XLVI. O infinitive: Komín. cum iniinitivo.

PanmtujmeiLerlg
nost) že.
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(Ill041-12[40c'lflfll'
qmul přidej (k tomu tu okol

ra.:

_

l_il'ozumu. l. uccědit quod D.accčdit ut
\
;'. nisi quod 375. Pozn. :i.

379, 4, Pazn. 3.

2. uvádí—lise věta. kterou pi'ičiímje se pozn/unenánínějáké k vý
roku dříve ml někoho pronesenemu, což misto mívá zvláště v dopisech
(čes. že : eo se toho týče. že.). Quod mihi tlv nuptiis jilírm grand/(ris.
agnosco hümänifatem tuam. Quod" scribis, he vellr scire, qui sit wilm
bh'cm' sfätns. snmma rli'ssrnsío esf.
&. 420. Akkusatíu .s-c'njiníh'cem konečne klzule se na pohled ne
závisle při zvolánícli a otázkách označujících nějakou nevoli. buď s pi'i
klonnou &ästicigg nebo bez ní. V češtině uvádí se taková věta slovci:
šv. šef, Eur."
puk,

že bych a pod.

Te in tantas

af,-rmmms propter

mw

incidissp.' () že
do takových trámpot skrze mne upadl. Jin non emu.
bmu's u.sst já že bych nemel býti s dobrými? Ten/: hoc dicere, taum
prurit.-utin praeditum! Huncïmr hominem Mutis delectatum esse: núgís .'
\f-iPoznam.
1. V skutku může takovýto akkusativ pokládati se za. závislý na
větě nějaké zamlčené, jako: (_luantópěre (löleo, te in tantas aerumnas propter
me incidisse. Estne rr'édibile, me non cum bonis esse? Num cogitari potest. te
htt- dicere etc. Nonne mm.-m est, Iumc hominem etc.
2. V podobném smysle klade se, ut: Te ut ulla rcsfr-mgat? tu ut iniquam
te mrrigas? Egone ut mentiar? Eim—090 ut rcdrerscr? t. j. potest-nejieri, ut ete.

r.,... „
\Nominativus
cum infinitivu.
421.

_../
TT

Pí'i některých slovesecli, která jsouce. aktivná žádají

vazby akkusativu

s infinitivem, klade se., užívá-li se jich pussivně.

vazbu nominativu .s in./initium: Čili vazba os)-obná. b'ubjekt věty zači
nající se ml spojky še zůstane v muniri/diu?, u pussivnó sloveso sho
duje se s nim \" osobě a čísle. Hic vír inhu- omnes «.L-calleredicitur
pravi se. že tento muž nude všecky vyniká. [Ii viri inter onmes um
cnIIu-u dicuntur pravi se, že tito muži mul(- všecky vynikají.

Jména v_i/'mknuí züsta'u'aji též v immiti/ciim?u shodují se se svým

Hulljekth:

Hic vír mmdaa'essvdícíhun Hi ní)-a'nwndaCcsesswdicuntur.

Polliam. Vazby nominativu s iniiuitivem niihi se nělgtlyi v češtině. Misto:
,.pravi se. že je nevinen“ může se říci: ,,prnvi se lij-ti iit-vineti."
Avšak mimo obyčejné: „l'ráví se. že tento muž mult- všei'ky vynikli." vnzlm
tn v jazyce českém vynáší se též:
1. spusolu—m v 114, 4 naznačeným:
() tomto muži se pravi. že mult—
všecky vyniká, uni-li: Tento muž, jak se pravi, nade všecky vyniká.
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2. slovcem prý: Tento muž prý nade všecky vyniká.
3. při slovese videri viděti se, zdáti se, spůsobem latinskému podobným:
Tento muž nade všecky zdá se vynikati, aneb obratem: Zdá se, jako by tento
muž nade všecky vynikal.
'

$. 422. Vazba nominativu s injinitivem čili vazba osobné má.
místo:
l. při videor ve všech osobách a časech: sčpicns esse videor,
zdá se, že jsem moudrý, nebo zdám se býti moudrý, sapiens esse vi
deris, sapiens quibusdam visus sum etc. 214, 2.
2. při dicor a pictor ve všech osobách časů prostých: dicor sa
piens esse praví se, že jsem moudrý, nebo jsem prý moudrý, putaris

sapiens esse etc. 214, 2.
3. při fertur, fcruntur; traditur, traduntur jenom v těchto tře
tích Osobúch: hostis victus esse fertur, traditur praví se, že nepřítel
je přemožen, hostes victi esseferuntur, traduntur. 214, 2.
4. při perhibeam cïedor', eæist'imor, arguor V časech prostých:
Occidisse patrem Roscius perhibetur (creditur, ewistimatur). Occidisse
patrem Roscius arguitur R. viní se, Že otce zabil.
5. při iubeor, vätor, sinor 417.
6. při coeptus sum, das-itus sum 407. \
Poznam. České prý možná také vytknouti obratem dicunt, ferunt, trä
dunt, putant (i. e. homines). Tudyž místo: Homčrus caecus fuisse dicitur, fertur,
traditur, putatur může se i říci: Homerum caecum fuisse dicunt, ferunt, tra

dunt, putant.

&. 423. Neosobná vazba_akkusati_vu s in_finitivemmá místo:
1. Obyčejné při slovesech, 15cm významem svým s právě vytče
uými jsou spříbuznělá: audiri, cognosci, demonstrari, indicari, intel
legi, memorari, negari, nuntiari. ostendi, perspici, reperiri, scribi.
Nuntiatum est fugisse Antonium. Scribitur uobis magnam veteranorum
multitudinem Romam convenisse.

Avšak i: Bibulus noudum audiebatur esse in Sýria. Nihil mihi
optabilius fuit, quam ut abs te ipso gratissimus erga te esse cogno
scerer. Dii beati esse intelleguntur. lbi vis facta esse negabitur '). Ad
esse ňquites nuntiabantur. Regnante Tarquinio Superbo Sjbärim et
Crötöueni Iïqthägöras venisse reperitur.
2. při slovosech znamlexmjících pravi se, myslí se ve tvarech
opisných :
1) E:"

'

:.' a"e, že iam nehyio uňsiií. ' .

473, Pozn. '2.

lll. XLVI. Oratio obliqua.

illamöriae proditum
est ')
Jlemoriae
traditum est
Eæistimandum est
Dicendum est.
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' b'öcrätnm doctum et sapientem vï
[
rum fuisse.

3. při dicitur, znamená-li tolik co turdi se, obyč. recte, re:-e,
non sine causa dicitur, matrem timidi jlěrv non sole:-e.
4. Vypravuje-li se po nominativě s infinitivem dále Spůsobem
nepřímým, klade se v dalším tom vypravování akkusativ s inňnitivem:
Peregrina res traditur eo anno facta; Vulturnum, Etruscorum urbem,
ub Samnitibus captam: Mihi non videbatur quisquam esse beatus posse,
cum in malis esset; in malis autem sapientem esse pass-e.

5. 424. O slovese videor pamatujme zvláště:
1. v mezivětích s částicí ut (čes. jak se zda) klade se osobně:
Consiliis, ut videmur, bonis utimur. Consiliis, ut videmini, bonis uti
mini. Philargjjrus omnia jidElissi-mo animo, ut mihi quidem visus est,

narravit. V.

214, 2.

2. ke slovesu videor druží se přečnsto dativ náměstky osobné
a zvratné: Felix mihi esse videor zdá se mi (: domýšlím se), že
jsem šťasten. Recte fecisse mihi videor, rede fecisse tibi videris, recte
fecisse sibi videtur etc.
3. videtur (neosobně) je často tolik co Placet líbí se, libo jest:
Zenonis tü'sciþlinam, si videtur, ewplicabo. Senatui visum est mitte-re
lagatos nebo legatos mitti aneb ut mitterentur legati. „l
Oratio obliqua.
&. 425. Pronášejl—li se slova nebo mínění jiného bez proměny,
nazývá se takové promíšení řečí přímou (oratio recta, directa); pro
nášejí-li se však slova nebo mínění jiného jen _dle obsahu anebo spů
sobem vypraeovacim, nazývá se pronášení to řečí mrpřimou (oratio
obliqua, indirecta).
Řeč nepřímá zavisí vždy na nějakém buďto zřejmě položeném
aneb alespoň snadno doplnitelnóm slovese uznamenaní nebo vyhlašo—
vání (verbum sentiendi nebu declarandi): audivit, iudicarit, putarit,
respondit, ait 2) n pod., anebo na slovese označujícím projevení vůle
') v. str. 178 pod čarou 1). ') inquit klade se v řeči přímé, a.to po jeduom'
uebo vice slovech. V. g. 169, Poznam.
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"l. XLV]. Oratio obliqua.

nebo žádosti (verbum voluntatis et desiderii): imperavit, ïm:-tan est.
rňlm'r, Päth a pod. Sloveso. na němž nopřímá i'm? závisí, nazývá se
slovesmn řídicím (verbum rěgms).

V češtině začíná se řeč luopi-imi! ml spojek
aby, jimžto se
přidává i slovce prý: že prý, ahy prý, mmlm naznačena bývá nepří
mosf pouze slovcem [ny/'.

Oratio recta.
-lm'mi homian

Oratio obliqua.

divini sunt. Söcrätcs (licebat animos hom. esse
divi-nos.

T

V

.

.

_

čapu) vn- prar'stfms est.
Poznani.

|

'

.

.

.

' bmpmumn Hannibal prala—fantom
esse virum credebat.

O inquam a 0 aio srov. ä. 159. Mimo to pamatuj:

l. Podmět vloženého do věty slovesa inquam misto mívá. obyč. za tímto
slovesem: Nemo, inquit Solon, ante obitum beatus est. Spojen-li je tento podmět
s nějakým participiem, kladou se obě tam slova napřed: Solon interrogatus:
Nemo, inquit, ante obitum beatus est.
f_— 2. Aio spojeno jsouc 5 ut může rovněž vložiti se do věty, při čemž klam
se podmět též obyč. za timto slovo.—zem:Nemo, ut ait Solon, ante obitum bea
fns est.

426. l'řevádí-Ii se řeč přímá na řeč nepi'innm, je při tom
šetřiti těchto pravidel:
l. Hlavní věty vypravovaci vynášejí se v řeči nepřímé akkusa

tivom n inňnitivem (čes. že., že pri);
Oratio recta.
Res ml bellum.nccmsärirw parandar sunt.

*

&
iDirit

Oratio obliqua.
was ml bellum wzcessm'l'as
para-nilus «esse.

2. Ulm-ní věty rozkazovací (žmlncc') vynášejí se v řeči nepřímé
konjunktivem (čes. aby, aby pl'ý):

Oratio recta.

Oratio obliqua.

Pamir rns ml (mllle nvm'ssm'irm. Dum Inn-mnm "st milites, (ut) res
(ut bil/n.m. mfccssm-ins pru'm'mt.
.Voh'partu-e (m' [lelltfl'i'is) ros ud Hostes rum (7'14'8(l""
9?"va ""P""
lm,/mn. m'cpssru-irzs.

rara-t rus ad brllmu. news:-carius.

3. Hlavní věty tazm—ívynášejí se v řeči "epi-[m(- rovniw'. konjun
v
v
u
'em. V mi'-tino muže se iii iiüjii'iiiiüïs'f,Shiver-.nlprý naznacin:

Ill. XLVI. Oratio obliqua.

"ratio recta.
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"ratio obliqna.

Quando parabit-is rr's ad bellum
mw'ssm'ins ?

\
Duæ m- 1mhhbus qum-sent, qmvmlo
rns ml brllmn nec-rssm-ins pa
rnm-ri rssr'nf.

4. l'wllqjší věty, které jsou vu-rozpqi-noučástí výpovědi, rozkazu
(žádosti) aneb otázky jiného. vynášejí se Iamjunkh'n—m.V češtině i tu
může naznačiti se nepřimost slovcem Prý :

"ratio ret-ta

"ratio nllliqlm.

[ff-s, qurm ad LPI/um sunt m'cessw

Pa:-ate res, qlmc ad bellum mces
sm-ím' mm.

l)i.w't H's, qua? nd bellum "versa,-a
riae rss-mt, para-mins c'ssre.
Duæ hortatus est milites, (ut) ro-s,
quan ad bellum necessariae oss/mt,

Noh para-re ('ne paraveris) rcs,
qum? ad bnllnm mcessariar sunt.

ffostes cum Caesare cym-unt, n?
res, qum- ad [mil-nm ')n'rrssm'iae

Quando pnrabitis res, quim ad

Psm'nt,pararet.
Duæ ea: militibus quma-ivit, quando
parata:-i pssmtt res, quae ad bel

Nav, parandae sunt.

parat-('ut.

brllmn oancrssarine sunt?

lum. pssmt „pers.—vnitra.

„. Náměstky, které se odnášejí k podmětu řídícího slovesa a
v řeči přímé první osobou vyjádřeny jsou., vynášejí se v řeči nepřímé
z pravidla náměstkou zvrat—„nousui, sibi. so & mu.-z. sun, suum:

"ratio recta.

"ratio obliqua.

Um" I'll-, quar mihi.. ml bell-mu nr

c'vssaría sunt, summo 'non solum
mun. svd diam amicorum. stňdín

parabo.

( .'m'us (lia-it sr nm.-m'a, quae sibi ad
ln'llmn 'necfrssarin- essl'ut, summo
mm solum suu, sml «tiam. mni

mrmu studio pm'nhu'mn naar.

Jiné příklady:

"rat-Io recta.
Quidquid

"ratio obliqua.

magnnm ütilc'fiïtrm ge

wu'ri u_[fw-fImmuno,

id 'non sï-m'

Jivina, bonitatearga.lwmhu's
Prof. Jon. Kořínek: I.:-t. mluvnice. ». vyd.

Jli'viorrs "astri, quidquid mag-nam
utilituh-m.gum-ri Imnumn «ferret,
id wm sinr Jiri-nn ("mittar rrga
Iunninrs fieri.'arbitrabantur.
21
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Hl. XLVI. Oratio obliqua.

Alexander ml Parmeniönem conversus: Ego, inquit, cum Darius
terram ureret, mei compos non
eram.
Caesar ad Helvetios conversus: Si
mihi, inquit, Purgati esse vultis,
fugientes reducite.
N'öli bibere medicamentum, quod
medicus däre constituit.

Alexander ad Pa-mmmionem con
versus dirit sese, cum Darius
terram ureret, sui compotem non
fuisse.
Caesar imperavit Helvetiis, si sibi
purgati esse vellent, fugientes
reducerent.
Parmenio deterrere voluit Alea,-an
drum, quominus (ne) biberet me
dica-næntwm, quod 'nwtlicus (lu-re

constitueret.

Quid mihi vult? cür in meas pos- | Ariovistus ad postulata Caesa-ris
sessiones cenit!
respondit: quid sibi vellet? cur
in suas possessiones veniret?

š. 127. Pravidla ve předešlém g. obsažená docházejí svého do
.
plnění těmito:
K (r. 1. Věty relatio,-m?, které smyslem rovnají

větám hlavním, v nichž tedy qui :

se vypravovat—ím

et is, nam. is, ubi :: et ibi, nam

ibi, unde. : et inde, num inde etc. (S'. 321), v_vnišejí se v řeči ne
přímé, jak se samo sebou rozumí, akkusativem a inf. Themistocles
(linit Atheniensium urbem ut präpugnäccdmn ("positum esse barbäris,

apud quam (:

nam apud eam) iam bis classes rögias fecisse nau

frägimn.
K č. 2. l'c'ty rozkazovací (žadací), nejsou-li záporny, pronášejí
se pouze kon_iunktivem (obyč.. imperfecti); ut přičiímje se obyčejně.
jen tanku-site. předchází—lisloveso takové jako: imperant, hortatus est,

pötiit etc. Záporné věty rozkazovací (iudaei) kladou se de konjunktivu
(obyceine imperfecti) s částicí ne. Další věty záporného obsahu přiči
nuji se částicí uei-e.

Oratio recta.
,ltr ".'-ce diutius nun-(unini.

A.

Oratio obliqua.

v irent nere diutius morarentur.

K č. 3. IÍWm'rL-u'uhízky t. j. visty, které vg spůsghg otazky
ýlastnč zápornou vi—íuvypmvovacíťvyiadřují, vynášeií se akkusativem
a intinitivom.

Hl. XLVI. Oratio obliqua.

Oratio recta.
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Oratio obliqua.

Si veteris coutümeliae oblivisci vělim, 'num etiam rrcmtimn iniüriorum měmňríam (le—ponere
possum ? (: non etiam ——
possum).

Kmqiunktivne'otázky t.

Caesar Helvetiis respondit: si ve
teris contumeliae oblivisci vellet,
'num etiam recentium iniuriarum
memoriam (se) deponere posse?
(: non etiam ——[se] deponere
posse).

takové, které

V řeči přímé kon

junktiv maji, drží kon_innktiv i v řeči nepřímé, jen že místo koni.
praes. řeči přímé klade se v řeči nepřímé obyč. konj. imper-f.

_Oratio roota.

Oratio obliqua.

Quis sibi hoc pnrsrmrlmt? (coni.

Quis sibi hoc persuaderet;?

potent. „$. 364, 1).

Cm- fortúnam periclitari? (coni.
(lelib. 368).

Cur fortunam periclitaretur?

K č. 4. Věty vedbgjší, které nqjsma nerozpqinon částí výpovědi,

rozkazu, žádosti, otázky jiného, nýbrž které jsou mínění a vysvětlivky
osoby vyprávějch (píšící), označují se imlíkntivem (srov. 5. 393, Pozn.).
Pozoruj rozdíl:
R" „oman“
. lw
.
Caesar:.
7-cfcramf

'
',

;
|

.

apud Suevos esse soivam,

,

' mac :: ) uel/utm- Bacenis '
[]
,
. ,
quae appellnmr. [manus;
.
quam "ianua" Bacpmm.

\\ l

K č. 5. První osoba, řeči přímé (rgo) vyjadřuje se v řeči ne—
přímé, má.—libýti v nominativo, vždy náměstkou ipse.

"ratio recta.

Oratio obliqua.

«Si ego pölmlo Romano uon praescribo, quemwlmödum suo iure
ütatur, nón oportrt me a [mplth
Romano in meo iure impediri.

Ariovistus respondit: si ipge po
(w'.v Hannu-nonon praescríbcr ,
qumnmlnunlnmsuo iure uteretur,
non oportere sese a populo Ro
,
manu in suo iure inq;."tliri.

Mimo to kladou se pády nepřímé mimi-sth

ipse 111. sed, sibi,

se buď s důrazem ve protivacb, aneb aby zamezil se dvojsmvsl.

21'
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Ill. XLVI. Oratio obliqua.

Oratio recta.

^

Oratio obliqua.

(Mill tandem cet-animi! aut cur f'uesur gräc-ïtm- suos incüsarit:
de vestra virtute aut (lc mea dí- '
quid fundum vererentur? aut cur
lígentía despěmh's?
T du sua vit-mtr aut de ipsius dí
v
lígcntía (lvsperao-mt?
Druhá

osoba řeči přímí—(tu, vos) vynáší se v řeči nepřímé ob_v

čejně náměstkou ille (zvláště s důrazem) nebo též náměstkou is
(bez důrazu).

Oratio recta.

Oratio obliqua.

o'i quid me vis, te nd nu- vcnc'ruTAi-iovisms Caesari

Oportl'ť.

quid

respondit:

.st'

se včlít'), illum ad se
*f* vmu're oportere.

(.'ärc Arethüsa'um äqnmn : ibi fam. \ Pyrrha a Döddnam [ört-da'ta dictio
est: caveret Arethusíam «quam:
iuis («reni-nus dňtur.
,

V

ibi falls eius terminum dari.

428. Tem-y časově vě větách konjunktivny'ch řeči nepřímé
spravují se slovesem řídícím po zákonech o tak zvané souslednosti
časúv (g. 357), a poněvadž řídící sloveso ob_včeinéjest nějaké prae
tm—imm,jsou impeďectum anebo plusqumnperfectum z pravidla tvary
časově ve větách kunjnmktivných řeči nepřímé.
Avšak osoba vyprávějící (píšící), přenášejíc se v myšlénkách v onu
dobu, kdy řeč nějaká činěnu h_vla,užívá někdy ipo praeteritech tvaru
praesmh's a pmfech' ve větách konjunktivných řeči nepřímé. Stává. se
též časem, že. v témž ohvětí konjunktiv imperfecti &plïsquampelt'ecti

s konjunktivem praesentis a perfecti se sti'idaji.»
Zvláště pak kladě se konjunktiv eruas-entis a pmfucti ve větách
konjunktivn_\"ch řeči lippi-tm(- i po praeteritech v těm W'prípadech:
[. ve větách rozkazovacích (žm'lacíclnz
\

Oratio rec-ta.

'

Oratio obliqua.

Stádium coniurationis veln'mc'ntm- ('it-cru legalis prm'cv'ln'f: studium
simulutr, "'ter'-.s- mlíh'. (unu' polcnm'mwh'om's fuluum-uter simu
lícrmíni.
lmt. cvlr'ros mim-ni. bunt! polli
cl'anhu' 2).
\

. u

A...-. u

^n -..

'.... I-.....

.. '.....1

-II

-- - A

) v. 3. na, o. ') m. almutarcní, mitram, poulccremur.

lll. XLVI. Oratio obliqua.

2 ve větách majících platnost obecnou:

_bratio recta.

^

0rati0 obliqua.

Quod w'strn victöria tum illsulf'nh'r aws/(r respondit: Quod sua vi
glöriamiui, quodque hun diu me
cim—iatam insolentl'r gloria:-en.
impüne

tulisse

init—(rius mlmi-

m.;-, quodque tum, (lin. ste impune

mmini, nodnm pm-tim'f. ansuö-

Iulii-'si' iniurius

vel-unt enim Ilii inmum-talks, quo \

vodem pf.-rtinm-r. (busuosse mim

fulminirentur,

yrävius hmnim's et: commäfä-

tlms inwwrtulns, qua gravius

tinm rm-mn (löiermf, quos pro
scelere eorum, ulcisci völcmt, his
secundiows interdum H's et di

homines «a.:-conunntntione

ütm'niorem

impünïtutmn

iutm-vium rm ('t vlíutm-m'm-cm
impunitatem vuncedvra.

wm-

calere.

rl'l'lllll

Ldoleant, quos pro scl'lt'wamrum
ulcisci Jelint, his secmuliurl's

v

?.. ve větách podmiimvacich, aby rozeznalo se předvětí indika
time (git-171,1) nebo potentialm'- (Š.371,2) 0:1 irrealnóho (g. 371, 3):

Oratin recta.

Oratio obliqua.

.L

Si quid mihi « tw öpus css-4, čyo . .-'lriovistus rpspcmrlit: si quid ipsi
ad te venissc'm; si quid tu nul-£ a Caesara opus nssæt, sese ml
vis (velis), te mi me L'Pnirr'£ num wntumm fuisse '); si quid
illr sw.velit, illum ad se cmirt:
npm'tct.
\, oportm'n.

4. ve větách konsekutivných, v nichž bývá konjunktiv pexfecti:
oratio recta.

C'mn parc/dum

sum-mn glörirun

»?
|

'w'ri pnstvris sňtis vs.—mt,
P. A 'ri

cmms tantu-m [mtl'rnus supmw—

Oratio obliqua.

P. Scipio Nasica mationem hä
bm't: ('iam,Inu-mmm sum-mn glo
rium, turri pastu-is satis esse!,

1'. Africumuu tantnm putri-mis
supremi-issa lmeda's, ut jide fe

vit laudes, ut fidem fecerit, non
sunyuiw: [Nunn-no, .w'd stirpe di
vlna .wïtum se esse.

Del'lt, mm smcgnim' Immmw, Sud

\„

stu'pr divina satum se esse.

Pozuam. Kde v řeči přímé klade se prunomen pï'itmmlosti hic aneb ad
verbium přítomnosti nunc, tu vstupuje na to místo v řeči nepřímé náměstka illa
a adverbium tmn neho tunc.

H

326

Hl. XLVI. Oratio obliqua.

Oratio recta.

Oratio obliqua.

Este parati intentique Romanos invä-

Iugurtha dixit: proinde parati inten

dere: hic dies omnes labores et victörias conjirmabit.

tique essent Romanos invadere : illum
diem onmes labores et victorias con
firmata-rum.
Ne midquam postea, situm cessassent '),
praetermissam occasionemquaesituros.

Nequidquam postea, si nunc cessat-eritis,
praetermissam occasionem quaeretis.

Rovněž vynášejí se adverbia hodie, cräs, adhüc v řeči nepřímé výrazy:
illo (eo) die, postero die, ad id tempus.

Příklad řeči nepřímé. Caes. Bell. Gall. I, 35.

Oratio recta.

Oratio obliqua.

Caesar ad Ariovistum legatos cum his mandatis mittit:
Quöniam tanto meo populique Rbmáni
beneficio alfa-tus, cum in consulatu meo
rex atque amicus a senatu appellatus cs,
hanc mihi populoque Romano gratiam
refers, ut in colloquium venire invitatus
grate'ris neque de conmulnire dicendum
tibi et cognoscendum putes, haec sunt,
quae a te postulo: primum ne quam
hominum multitudinem amplius trans
Rliï-num in Galliam traducas: deinde
obsides, quos habes ab Haeduis, reddas
Sequanisque. permittas, ut, quos illi habent, vohmtate tua reddere illis liceat; ]
neve Haeduos iniuria lacessas, neve liis i
söciiSque eorum bellum inferas. Si id
ita feceris, mihi popuIOque Romano per— '

Quoniam tanto suo ")populique Romani
beneficio atiectus, cum in consulatu
suo “) rex atque amicus a senatu appel
latus esset. hanc sibi “) populoque Ro
nan gratiam refenet, ut in c0l10quium
venire invitatus gravaretur neque de
communi re dicendum sibi ') et cogno
scendum putaret, haec esse", quae ab
eo ") postularet: prinntm ne quam lio
minum multitudinem amplius trans Rhe
num in Galliam traducet-eti): deinde
obsides, quos haberet ab Haeduis, red
deret'), Sequanisque permitteret '), ut,
quos illi haberent, voluntate eius “) red
dere illis liceret ; neve ", Haeduos
iniuria lacesseret, neve 9) his sociisque

pätua gratia atque amicitia tecum erit: | eorum bellum inferret. Si id ita jecis
si noii impetrabo, ego, qui-uiam M. Mes- &set "'), sibi ") populoque Romano perpe

säla M. Pisone consulibus senatus cen- ï tuam gratiam atque amicitiam cum
suit. uti, quieunque Galliam prüviuciam eo juturam "): si non impetraret '"),
obtineret, quod turannida reipublicae sese, quoniam M. Messala M. Pisone
facere posset '), llaeduos ceterosque consulibus senatus censuisset. uti, qui
amicos populi Romani defenderet, lluecunque Galliam provincinm obtineret,
duorum iniurias non neglegam,
qtiod commodo reipublieae facere posset,
llaeduos ceterosque amieos populi llo
maui defenderet. Sc “) Haeduorum iu
iurias non neglecturum.
')5. non, 2, b). =; 5. 391, a. 4:51,r,. *; 5. 310, e. *, m, 1. 'i, 5. 427,5.
') 5. 426, 2. ", 5. 427, 5. *, 427, l.;. "') 5. zum, 2, b). ") guma, 5. ") m;,
i.
") 360, 2, u). ") opakoviino se, uno předešlé sese polii-land vzdiilenu jest.

m. xm'u.

o participiich.

327

Hlava XLVII. O participiich.
%. 429. Participia jsou tvarem svým adjektiva, a shodují se se
substantivem, ku kterému náležejí, v rodě, čísle a pádě; avšak mají
též některé věci se slovesem společné, a to:
1. že spojují se s tím pádem, kterého žádá sloveso: hrmpm-ibus
insert-iens ');
2. že neomezují se adjektivem, nýbrž adverbiem: callide tempo
ribus imm-vims;
že naznačují jakost děje, je.-li totiž trvající, «faura-'vannebo
teprve nastati mající nebo nutny/'.
Poznam. Některá participia stala se v rodě středním pravými substantivy,
a protož i též jako se substantivy s nimi se nakládá.: incrčdibile neboli divinum
factum skutek hrdinský, prueclära avšak i praeclare facta; doctum dictum avšak

i_faeetedictum; rčrum responsmn avšak isnpimter responsura; ičnc podalath

430. V aktivě. ma latinská řeč participia dvě, a to:
1. pnrfiripimn. praesentis k naznačení děje trvacího: miinens
napomínaje, napomínaj ici ;
2. pm-tim'piu-mfuturi k naznačení vůle aneb uspůsobeni ke ko
nání děje nějakého: monitu-rus bodlaje, chtěje, maje nujmminati, ho
dlající atd. napomínati.
Y passive má latinská řeč též participia dvě, a to:
participium. pmfccti k označení stavu vzniklého z dovršení
děje nějakého: monitus napoinenut, napomenutý.
4. participium. futuri k označení děje, který konán býti má
nebo konan býti musí: monmdus jenž napominan býti má nebo na
pomínún býti musí.
Slovesa krytoěinná (verim.(lupum-nti") mají říj/řiparticipia, a to:
i. participium pravsmtis: Iam-tam:napomínaje, napomíuajíci:
2. pm-ticipinm pmfcch': Inn-tnnm napomeuuv, napomenuvší;
3. participium futuri «rfiri: Iam-futurus hmllajo atd. napomínati,
hodlající atd. impomínati;
4. participium. futuri passivi: hortmuhcs jenž uapomínán být-imá
nebo musí.
Čas, do kterého pada děj nebo stav participicm naznaěený.
určuje. se ne participiem samým, nýbrž slovesem určitým věty ( verbum
finitum). Nih-s pugnans cňrlif, i'm-Mit, «vuh-t. .llilvs pugnaturus ab
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hos-tv intro;/iutur,
dít, callet Etc.

kte!

interfwches est, interjicietm'.

Miles victus cadit, ceci

nemážádného
participiaperfidi Nedo
activi,
_ rovnaloLatinskářeč.
se našemu transgressu-:i
"illi:—f(iliu(chi-litis).

statek tento hradí:
'
'
1. participiem perfecti tvaru passivného sloves kgftočiiniých a
polokrytočinnýrh téhož významu. Tak hradí se na př. parti; perfecti
act. slovesa rlico tvarem locütus (promluviv). Caesar saos cohortatus
praelium commisit.
L_Bovnež: cxpug-no — potitus, invädo — ingressus. eo —-profectus, redeo —
reversus, transeo — transgressus. conspicio — conspicatus, cornmöneo—__cohor
tatas, adhibeo — asus. accipio _—nactus, adeptus, consecutus.

(Nektera participia prq/"eat;"sloves krytočinných a polokrytočin
ných zcela na sebe vzala povahu a moc participii prae-sentis: arbi
tratus domnívaje se, ratus soudě '), visas uZtvaje, chápajc se něčeho,
veritas obávaje, se; fisus, conjisus důvěřuje, diffisus nevěře, nedově
řuje, gavisus maje. radost, tcše. se, solitus zvyklá,l Reor a söleo ani
nevytvoi'ují participia praesentis.
Poznani. 1. Nektera participia perfecti sloves krytočinných mají vedle
aktivnóho významu též význam passivný.
adepta libertas obdržená. svoboda
. opinatum bonum domnívané (domnělé)
comitatus filio provázen synem
dobro
confessa res vyznauai.vec
pacta dies umluvený den
dimensum öpae vyměřena práce
partitus exercitus rozdělené vojsko

experta virtus uznaná statečnost
' populata
interpretatum carmen vysvětlena báseň děpopulata '
meditatus läbor vymyšlená práce
kraj a t. d.
mčtata castra vylněřenýtábor

provincia

zpustošený

*.'.Některá. participia perfecti pass. sloves činných nejvíce. uepřevhoduýeh
mají význam činný. Na češtinu převádějí se obyč. adjektiveni vedeným od čin
ného příčestí min. času. Sem náleží :

adultuszqui

adolevit dospělý, zmo

sežuý; coniüratus : qui coniuravit

hutnělý
spiklý
cenatus :: qui cänavit naobédvavší se ; obsolätus _ qui obsolevit zastaralý
_c'oncïalm : qui concrcvit srostlý, zhustlý perosus, acösus : qui vehementer ödit
velmi nenávidejici
dějiagratus : qui dqflagravit zplanulý
ea'olětus : qui atolu-it a) vyspělý, pótuszqm' pötarit napivši se, mil»in
b) potuchlý
r-pransus: qui prandit posnit-lavs!"
'fůrntuszqni
iuravit pi'isalmvši. při practärltus : «liïi'jfralitcriitminulýa t. d.

')trpne (v. Pozn. l):vyméřoný,

určitý, platný: rati astrorum ordines,

rula tcmpore (vstanu—nímuruptum (ml raanu, rata paa-.
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got;

Pericles et Thucydides non nascentibus Atia-Eitis,sed iam. adultis fui-runt.
Sulla milites eiua-tos csse ') iubet. Iümenta in (lia-ata et alte concreta glacie =:
haerent. IIi homines") id fuerant, ut gentem Allobrogum in cinere deflagrati
imperi-ih collocarent. Arte aycndum est in croleto iam vetusta-tc odio "), ut
recenti aliqua ira. e.:-acerbentur (mimi. Populi nostri honores quondam fuerunt
rti-ri ct tinnes, niinc autem rti'üsi sunt atque obsoleti "*. Rěgňlus iuratus *)missus
est ad senatum. (". Claudius, perosus decemuirorum scelera, EF./lilium") sc con.
tulerat. Domum boue potus seroque redii. Scipio tes.—'cramper castra dedit. ut
ante lucem riri equique curati et pransi essent "l. Practcritum tempus nunquam
revert-itur.
Avšak i: quod iuratum cst co přísahano jest, Cenatam est oliédvano jest,
sanguis potas est krev [vita ja.-sf,universis cæosus odo všech vclonemividéný.

2. v_vnáší se český transgressiv minulý anebo vedené od něho
adjektivum vazbou passivum: tak zvaného absolutuóho ahlativu (š. 444'
a simul."). Caesar, jízdu přodeslav, se vším ln'anným lidem za ní šel:
Caesar "pamm pracmisso onmibus copiis subscquebatar.

Participium praesentis et perfecti.

I' 2. l'aiticipium klade se ke jménu podstatnému, aby mu
přidalo vlastnost l_md'totrvalou,

b_l/tnou, anolio jenom iicstviloa, naho

dilou.

Pročež je participium anebo
!. attributian (přivlastivól. které [malstatnómn jménu přikládá
vlastnost h-mlon, b_l/hwu.V češtině klademe jména přídavná. od trans
gressivn anebo participia vedená (transg' '. určitě. partie. nrčitá):
lmulans (fln'álící, laudatus poclí wik-n)"; anoho
:.. appositivon (přístavnól, které podstatnému jménu přidává
vlastnost ncshiloa, nahodilou. V češtině klademe tramSgri-cssivmeur
čitý) nebo participium (nenrčité): lam/ans elwail-e, -lc, laa-latas po
chvalou.

g'. 433. Attributivnó

participium!

t. j. takové, které pod—

statnému jménu pí-iklada vlastnost h'raloa, bi:/imm, možna rozvésti
větou relativum, začínající se od vztažnólm qm", qmw, quod. Naum
cunctam intuens terram (: qui cunctam inhu'fm' fci-rum) ill' divum.
pröcidcntia dubitabit. l*cmosihäncs susurro dolet-tari sc «licebat äquam
ferentis nndicrcii/ae iususu-rralotisque altrri : Hic cst illa Dr'mosthcm's.'
(: "aulici-cellae, (Irim-.«(quam fur-rci iusasarrm-rtquc altri-i). Pisistratus
') aby b_in po obědě; rov. cenati (liscalmcrunt. 2) v zatvrdlém a vysoko
namrzlém lodě. “) t. Rutilium a jeho pi'ivrŽi-m-i. ') roz. Romani. ")pí'i nenavisti
dávným ensem potnclllé; srov. e.volcta vetustate cicuipla příklady «lm-nosti zvvt
me. ") zevšednělé. :) pod přísahou. ") Reg/illus mě. v Saliinskn. “) aby muži
i kouč obsluraini :: po snídani byli (i.. na ventu nebo k bitvě lnotovii.

330

Hl. XLVII. O partií-ipiícb- Part. praes. et perf.

primu.»-[Ioměrí libros cmafňsrís nntw: (:
rlispňsuísse dicitur, ut nunc. habemus.

qui mnfusi «rant antea) sic

434. Mai-li vyjádřiti se naopak veta. relativná vazbou partici
pialnou, musí relativum bud' již v nominativě býti, anebo, je-li v akku
sativě, proměnou aktivně vety v pass-irim" (š. 216, Pozn.) v nominativ
býti uvedeno. l'ak dlužno šetřiti těchto pravidel:
1. vypustí se relativum;
2. určitě sloveso věty relativně promění se v participium prae
sentis (o ději trvajícím), anebo v participium perfecti (o ději do
vršeném) ;
3. participium samo srovná se co do rodu, čísla a padu s tím
substantivem, kn kterému se relativum odnášelo.
()díósmn. est genu.-: hmm'mun, qui q(ficia cæproln-ant; zkráceně:
hominum q(ficia mprobranh'nm.
Saga:.: homines rätiomfm, qum: bóno
mn.—sílit)a diis immm-hili/nm (läta. cst, in framlmn

malitiamqw'. con

vertunt ; zkrácené: rationem bono consilio a diis ('unum-talibus datam.
( 'mea-m'occuparit collem, qumu. hostes reliqwfrant : collem, qui ab hn
sh'bns erat relictus ; zkráceně: col/vm ab hostiwa rwlictum.
Vztahuje-li se relativna náměstka k naníěstce demonstrativně,
musí se i tato při vazbě participialm'! vypnstiti. lis, qui verum, :liccmt,
fňcřle rrčvlmn; zkráceně: i'm-nm (lit-rutilumfacile crwlmn. Ea, quae
anál" pur-ta sunt, mala dilabuntur; zkráceně: male [un-m male diln

bantur.

435. Appositivné participium t. j. takové,které podstat
nému jménu přikládá vlastnost aneb činnost nestálou, nahodilou, možná
rozvěsti větou časovou, příěinnou, připouštěcí nebo podminovací. V (58
ském jazyce, talme-li se participium k nominativu. vynabrazujc se
transgressivem nebo participíem (neurčitým), táhne-li se však k no
pi'íměmu některému padu, tu užíváme přídavných od transgressi":
nebo participia vedených (ti-mis;:rcssivü nebo participii určitých).
.\ppositivná participia rozvedená
]. uïhm časovou (tmupnmlnun) začínající se od spojek dum,

mm, push/„.mn etc.

()nmě mähun. uascva

(:

thun nascitur) fäcïlr

. npprïmitmu Hippias in pugna. JIärät/uïm'n cweïditarma contra. putrimn
_fc'rc'ns(Illum. arum «metra patrium, fr:-t, neb mm. m-nm r. [infigi-ret).
"fari" ad _fňcmn swlmfi (::. cum udfoccun. sedm-vi) magnum «.m-('pondus
'n'/„mmm "liniri-unt. Dinngsius Syria-usis w.r-lndsns(: (Y'Llll.S.l,'.l.'1)lllsIlS
ussut) (forint/n' lnu'ros (luci-but. illi/titiller totu. rrgl'nm' potita.-s (: cum
t r. [):-title:: I'm-uf,)löcu eustr/lix Mum'a

m.".m'w't.
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2. větou příčinnon (kansal-nou) začínající se od spojek cum, quod,
quia. Dionysius cultros metuens tonsorios
cnm cultros mitius-uttl)"
SOrios č. quod cultros metuebat tons.) candente carbone sibi all:—crean

capillum. Intcrtlin stellas non conspicimussolis lviceobscüratas (: quia
solis luce Obscuratae sunt).
3. větou připouštěcí (koncessirnonl začínající se od spojek etsi,
o'tinnisi, quamquam, quamvis, lier-t a pod. Risns interdum ita ref)th
ěrmnpít, ut eum cupientrs (: qna-mris cupiamus) tenere nequeamus.
Pro větší důraz klade se to často do hlavní věty tamen: Initlstus
est civis, qui armorum periculo liberatus animnm tamen retinat nr
matum.
4. větou.podmiňovací (kondicimwlnon) začínající se od spojek
si, nisi. Quis potrst mortem metamus
si mol-twinriu-tuit) esse 'non
miscr! Tibi neq-wehortanti deero neque roganti (: neque si hortaberis
neque si rogabis).
436. Má-li se naopak věta časová, příčinná, připouštěcí nebo
podmiňovací vyjádřiti vazbou participia appositivněho, může se to jen
tenkráte stati, je-li podmět větyr vedlejší obsažen i ve větě hlavní.
Pak dlužno šetřiti těchto pravidel:
l. spojka časová, příčinná, připouštěcí nebo podmiňovací se
vypustí ;
2. sloveso věty vedlejší promění se dle potřeby bud' v particip.
praesentis (o ději trvajícím) anebo v particip. perfecti (o ději do
\ ršeněm) ;
3. participium srovná se co do rodu, čísla a padu s t.nnj|m'-.nem
věty hlavní, ku kterému podmět věty vedlejší odkazuje.
Deus, cum nmmlmn (;þl'icrre mol-iretur, terram primum ignlflltqlllï

iungebat; zkráceně: nunulum qů'íccrlfmolinas Dms trn-am etc. [lost/'s,
cum hanc adepti essent victo:-iam, in peipätnum se före victo:-cs con
jiclrbnnf;

zkráceně:

hostes hnnc mlapti

victoriam

in 1)l."1'l)l'fn.ll.nt
Gta.

Quid mihi ferarum. laniatus obu-ít, si nihil scntimn! zkráceno: quid ——
oberit nihil sentit-nti!
l'oznam.
1. Neni-li podmět věty vedlejši obsažen ve větě hlavní, věta
vedlejší může zkrátiti seje-n tak zvaným ablativem absolutným, o čemž v. No.
2. l'řeklatlujíre latinská participia appositivnu na jazyk český ma'-jmese
"ll. pozorn:
a.) abychom jich nevykládali po Sposobě německém substantivy abstrakt
nými, mohou: užití přerhodníkův. Sat-ratis morti illacriumri soh-o l'lutoncm Ič
gens čtu Platona, nikoli při čtení Platona.
b) abychom participii zápornými slova-i non, nihil a pod. opatřených m
-.r... „J.-,i: -.. :-

pl'cvuueu

mt jazyk

_

..

...-.'. ..

.. .'. .. ..:..'.'.:..:. .... .......- .'

'

('Psisy Uinuüfm mím f'ly. 1 v imi" pul-"mr- i'm! [Huai—ih“ ji'-f
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chodníku aneb obratu aby ne užití třeba.. Epicurus non erubescens omnes vo
luptates nöminätim persäquitur Ep. všecky rozkoše zejména vykládá nic se
nem-divaje. Nihil feci ïrätus, nihil non diu consideratum et multo ante meditatum
nic dávno nenváženého &dlouho před tím promyšleného, anebo: nic abych to nebyl
daiqu uvážil & dlonlm před tím promyslil.

%.437. I'artícípímn praescntis druží se často ku předmětu, a to:
!. kn předmětu sloves video, any/io a souznačných, vidíme-li
nebo slyšíme-li Imzprostmlně předmět, zm něco činí nebo ve stavu
nějakém jest'. 'ideo cänem. current/'in vidím psa, an běží. Söcrlïh-m.
(uul-io dicentem slyším Sokrata, an pravi. Aniuuuh-m-t; qnenrhun scri,
bmtmn zpozoroval jsem nekoho, zm píše. Xanthippe «licew solita «st,
emlvm tuit-n. sem!/rr

sP rit/isse

b'ocrafl'm

R.BI'ILHÍVIM
(117an M rrcertcntem..

Poznani. Pamatujme rozdíl trojí vazby při slovesa-h video a audio:
Vidi eum currentem viděl jsem ho, an běží.
Vidi euni currere viděl jsem, že běží.
Vidi eum, cum curreret viděl jsem ho, když běžel.
Podobně: Audivi eum dicentem slyšel jsem ho, an praví.
Audivi eum dicere slyšel jsem, že pravi.
Audivi eum, cmn diceret- slyšel jsem ho, když pravil.

2. ku pi'edmetu sloves fäcin a inf/„úno u výzuame léčím, vysm
cují (vyobrazujíL Xčnčphón facit Sócrňtcm.disputantem X. líčí (vysta
vuie) Sokrata, an vykládá. 'I'irösiam. [unitae nunqmun [mh—(cuntduplo
rmitem cuccittltvm. snum nikdy nelíčl, ŽP. b_v oplakával slepoty své.
V passive tukové věty vytýkají se obyč.. slovesem ussn a příslušným

particip. praes. list up:le .X'enophontwndispntuns Socratws. b'. líčm.
(m'ozovtin) jest u X.. zm vykládá. Est in. metrem" pagina PImcdri ')
lotlierus Sacrut"s.
Poznani. Je-li podmětem vnímání nebo líčení děj trpný, klade se při slovesem-ll
video, audio, facio, indüco akk. s iminit. ()nus asportari video vidim, ano břímě
se odnáší. Lycurgum laudari audivi slyšel jsem. an l.. se chválí. Plňte aedificari
«. «(eo mundum facit I'. líčí boha stavitelem světa.

g'. 438. Participium [)."lfr'ctídruží se ke předmětu sloves hábm
a Ičnm, vyjadřujíc mocněji pojem děje dovršenélm, než by možná bylo
naznačiti jej tvarem perfecti. Rum, cognitum (congiarium, w'plórutccml
hnbuo znám vi-c ven a ven, mocni-ji než mn, no!/navi, compčri, «'.zrplö

rln'l'. Fidem hmm spectatum Imbro mám vyzkonnmnon, porföriu w'
('b-m'm-utio constrictu tmu:
im- spiknutí spoutané se (lržl, mocnéji než coniuratio constricta «sf.
dwuptu. [mimo mám cla najata č. \' nájmu.

')Phacilrus, rozmluva l'lntonoVu, mulcpsänu mk po rozpnivéjícím v ni
l'lnu-dru, žáku Sokratove.

III. XLVII. O participiícli: Ablativusabsolutus.

Rovněž: Prrsnäsum habeo trvám v přesvědčení, coustítňtum Iqu-n trvám
na úmysle, předsevzetí, deliberatum, propösitum, suscrptmn habeo etc.
&. 439. I'm-tiuþium. lnu:/"uctí druží se často k suhstantivu na
předložkách auta, post, ub závislémn, udávajíc tak čas. V češtině uží
váme slovesného substantiva: autu Rómam cunditam pred založením
Říma: Past Christinu. natum po narození Kl'iStOVÚ;ab nrbr mmlifa
od založení města. Pugnatum ust ab nrto sole usqw' ad occždcutcmod
východu slunce až do západu.

Ablativus absolutus.
&. 440. Není-li podmět vedlejší vety bud' časové nebo příčinné
nebo připouštěcí nebo podmiňovací ve hlavní větě obsažen (srov. g. 436 ).

zkracuje se věta vedlejší takto:
1. spojka časová, příčinná, připouštěcí nebo podmiňovací sc

vypustí;
2. sloveso vety vedlejší promění se dle potřeby bud' v partici
pium praesentis (o ději trvajícím) anebo v participium- perfecti (o ději
dovršeném) ;
3. participium položí se zároveň s podmětem vedlejší vety do
ablativu, který se pak ablativus absolutus nazývá.
Ablativus absolutus drží tedy místo:
l. věty řasou" (smV. 435, l): R:]thägörus Tarquinio regnante
(: cum.Tarquinius regum-wt)in lta'liam menit.Mortuo Traiano (: posl
quam Traianus murinus «st) Hadrianus imprratar l'st fact-us. lřěgíbus
ertm'mínutís : postquam reg/csattin-minati suutl libra-fas in wpublica
constituta est.
2. věty příčinné (_Sl'OV. 435, Z): Flaminium ( 'aclius rclígíouc
'tu-glaciet(quňníam ab co 1) religio neglectu eas-rt, aueb i aktivně: quo
'm'mu rvhyionem nuylcwíssct) cecidisse apud Trasu-měuumu scribit.
3. věty pň'pousíčcí (SPOV. 435, 3): ["Ni/itis rubus onmibus
(: vh'amsí re.s-mum-s pw'ditae s-uut) táuurn 'ipsa rírtus sv sustcutarc
poh-st.

4. o..-ětg
podmiňovací (srov.

4555,4):

vauctuutr natur" (:: si

natura rrluctatur) irritus läbnr est. l'íetute adversus deossublata (: si
pictus a. «l. sublata mt) fidus etiam, wt socivtas gemmis hünu'uu' tollitur.
Poznam. Latinské ahlativi absoluti překládají se na jazyk český:
') ab eo, ab iis při ubl. absol. se vypouští:
etra redi-it.

Caesar hostibus füsa's in m
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Ablativus absoiutus.

l. větami časovými, příčinnýini, připouštěcimi anebo podiniňovacimi. Tarqui—

nia regnante když Tarquinius kraloval. Perditis rebus omnibus necht je tak, že
všecko ztraceno jest.
2. podstatnými jmény abstraktnýini závislými na vhodných předložkúch. Tar
quinio regnante za vlády 'l'arquiniovy, docente nát-ara z navodu přírody, do
minante voluptate při nadvládě rozkošnictvi. te non adiuvante bez tvé pomoci,
nulla resistente beze všeho odporu, oriente sole při východu slunce, orto sole
po východu slunce, mortuo Traiano po smrti Trajanově, rčyibus exterminatis
po vypuzeni králův.
:l. abl. absol. participia perfecti lze velmi často přeložiti přechodníkem
minulým činným, Spadá-li děj věty hlavni do minulosti, a přechodníkem přítomným
činným sloves končících &jednodobýrh, spada-li děj věty hlavní do budoucnosti.
Imperator urbe e.::pugnnta (dobyv infesta; rediit.

Imperator urbe expugnata (dobuda města) redibit.
Jak lze naopak český tansgressiv minulý činného rodu lat. jazykem vy
jádřiti, o tom 431.
4. ablativy absolutně opatřené zúpomými slovci non. nihil, nullus etc. pře
vadíme spůsobem v 5. 436, Pozn. 2, b) naznačeným, nikoliv obratem aniž by. Nä

türa dědit asa-ram vitae tamquam peca-nine nulla praestituta die neopověděvši
lhůty. Nihil accidit non praedicente me nic se nepi-ibodilo, abych toho nebyl
předpovídal.
š. 441. Participia perfecti pass. sloves majících do sebe význam hla
siti a dověděli se kladou se často sama o sobě v rodě středním do ablativu absol.,
ana věta na nich zavisla zaujímá místo podmětu. Takové ablativy jsou zvláště:
mmtiato ( :mmtio accepta) když došla zprava, obdržev zpravu, edicto vyhlásiv,
audito nslyšev, cognito seznav, comperto dověděv se, intellecto vyrozuměv. Zvláště
vyskytují se takové ablativy u Livia a u historiků pozdějších. Consul edicto, ut,
quicunquc ad vallum. tenderet. pro hoste haberetur, fugientibus obstitit. Ale

xander audito Darium möeisse ab Ecbalänis, fugientem. insequi pergit sträniie.

442. .llísto participii pi'i vazbě.ablativi absoluti mohou zaují
muti w: substantiva nel) ("liel-ftir", při uichžto přimysliti se může
ablativ nedosta'ajíclho se latině. participia slovesa esse. Jsou to:
]. substantiva, kteráž Osobu-_,'wlnnjící znamenají. V češtině kla
deme substantiva abstraktním: „aim-n dňoc- z navodu přírody, Deo
adiutore (: Deo aditu-unte) pomoci boží arietum Caesari-. : suadente
Caesare) k 'adě. )aesarově, návodem Caesarovým, patru cb'mite(: patre
anm'tantw) ve_průvodu otcově, tust:- llěródóto dle svědectví llerodotova.
2. substantiva, jež me'/.'.
a důstqirnstvi osoby nějaké znamenají.
V češ. kladou se rovněž subst. abstraktna. Mc pum-o, tu pam-o, nobis
jum-is etc. za mého pacholctstvi, za tvé-bo p., za našeho p.; me adu
lvsccntf za. mého mladí; nium-one consul" za konsulstvi Ciceronova.
Srov. „S. 291.

3. auljcktiva. [ zde klade čeština obyč. jména abstraktná. Dno
ln-ňpih'o s milosti lmžl, ma fin-vlo proti mé vůli, inrita Jiinervd prati
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vůli Minervině; patre ignaro bez vědomí otcwa; Hunuíbčle ru-o za
živobytí Hannibalova; Wa, sni-ano za jasného počasí, m.č.rí tranquillo
při pokojném (tichem) moři, msm magun za velikého velim a pod.
„$. 443. Někdy naskýtá. se abl. absol. itenkráte, když podmět vedlejši věty
Ve hlavni větě jest obsažen. Pak naznačuje se vazbou ablativu absolutného (i(-j
partii-ipiem označený důrazně za událost samostatnou, o sobě platnost mající.
Častěji tak “ Caesara. ( 'aesur principibus Trčvn—orumad se convocatis hos sin—

gillatim Cingctörigi conciliavit; důrazně-ji než: Caesar principes Trevirorum
ad se convocatos singillatim etc. Caesar obsidibus imperatis centum hos Haeduis
custodiendos lrädit.

Participium futuri activi.
5. 1-14. l):n-tícípíu futuri activi (na iai—ns)hlawni- V tüchto při
padnostech se užívá (srov. š. J.:-$(),2):
[. ve spojení se slovesem esse, s nimž tvoří tak zvanou opisnou

konjugnci činnou (ceniny. prriphr. "ctii-u; v.

117), aby se vyjádřila:

a) Ollhmll'luumfanebo vůle ke konání děje nějakého. V češ. uží
váme infinitivu spojeného se slovesem hodlám (jsem, mllmdldn, mám
!: úmysl/'. chci a. pod.). Brllmn scripturns sum, hodlam [)Sáti válku,

scripturus crum, hodlal jsem psáti. scripturus _fuí odhodlal jsem se
psati anebo byl jsem odhodlán psáti. scripturus «ro budu hodlati psati,
odhodláni se psáti a t. (l.
Hrěcí tvnzpore twsmn visa:-us. (ibm-lace illud, ubi DEiötäi-us vrut

mansurus, prax-ium noctr cnrmif.

Urutor mrum, apud quo.-:aliquid

fig/vt aut ěrít "chorus, mrutl's am.-«nsqueclěynstot opm'tc't. Amnih'us Paul

lus l):lphos pěh'l, inclitum oríicůlmn, ubi sacrificio Apollini facto ín—
choatas in (.'-'stïbülo columnas, quibus i'nqiositm-i státem.—'regis Pri-srí
fur-raut, snis stähu's rictu:- «fustium-it.
b) určení aneb nspüsobilosf ]: nččmm. V češ. užíváme infinitivu
Spojeného se slovesem min“aneb obratu jsmn :: to, "byt'/!.: si änïmus
iutm-iturus est iná-li «luch zahynouti t. i. je-li k tomu určen, aby z. 
h_vnul, cátůlí, qui dispncturi sunt štcnata, jež s to jsou, aby prozřela
t. jež jsou spůsobila, aby prozřela.
:llr ipsnm finu-supurh't, si cru-í mniu'futm'l' sumus '). Dii sf'mprr
fum-unt; nati nmnpmm smol, si quidum. :::-terni sunt futui-ia). E." hoc
intrllägi pof-'si, quam m-im' "utin-n. síni mnm-„11:7
plu'losophí, quiian
hm'c sïm' doctrina, r-rvjulifm'ífur-runt 3). Sí natura cen:/írnuIm-u in.-a
non crit *), virtutes omni-s Inllmtm'. Sibiř-ns mm viert, si fun-it sim
') máme li býti. *) maji-li totiž býti. *)poněvadž. byli s to, aby tomu uvéi'ili.

') nebude-li s to, aby utvrdila.
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homo'm' victurus 1). Dömnm sunm ň'cr.
mcabat:

Roscium non. fěrč

quisquam

m'C mirum. qui uěquc in urlw vim-ret tueque"-»'«-vacaturus esset 2).

l'nznam.

() tvarech -—urussim a —urus essem při proměně futura v konj.

2360,l. — U tvarech —urwvfui. --urus fuerim, -urus fuissem v irrealných
větách podniinovacich
37:3.1:374. 4. - O iníinit. -—nrum esse při proměně
futura ve vazbu akk. s inf. 4m, :i. — Opsaini téže vazby 410. — O tvaru
——urnmesse a -—urum fuisse ve větách podmiimvacích irrealných

š. 374. 3.

?. užívá se participia fut.. act. (avšak jen u Livia a pozdějších
spisovatelů) spojeného se jménem podstatným. ano označuje osobu
odhodlunou (zvlášť po slovesech pohybování: jíti, posýlah' a pod.) aneb
i věc, s níž se něco shíh' ma'. Hannibal in Et:-feriam profectus est cum
quöun gentem mliunchu-us hodlaje připojiti. Illíh'tcs cadunt in proe
lium prl-ituri. Horiïtc'us ( 'odrs ausu-s "st wm plus fám/ve habituram
«ptum,jich odvážil se věci. kteráž více povesti dojíti měla než vh'y

(:

qum' habitura prat).

'

Poznani. 1. Místo partir. t'ut. act. užívá se i participia praesentis na
označeni děje, jejž osoba nejaká konati má nebo hodlá: Páter mms Hamilcar
in Hispaniam imperator projiciscens Carthäg'ine Iam" hostias immölam't. Lägäh'
a Saguntinis Romam missi sunt auxilium ad bellum örantes.
2. Jaké vazby v přesné prose po slovesech pohybování užití možná, o tom
v. š. 455, Pozn. 2.

Č Participium íuturi passivi čili gerundivum.
„$.445. Partie. fut. pass.
get-medicumzvané (na nulqu
oznacuje z pravidla, že děj nějaký konan býti má nebo konán býti
musí ($. 430, 4): «pistum scw'bmula psani, které psano býti má. nebo
psáno býti musí. Prňllmtiu esf rv:-nm arlu'hnuirn'nm _fugímdnrmnquc
urit-utin.
\'e. větách ztípnrn_fích, zvlaste pak za pi'íslovcem vía: sotva, stěží.
označuje part. fut. pass.. že dej nejaký konán býti m-smi nebo konán
býti mnnůžc: nuctm' unu contemnmulns Č. ti.:- contcmnendus vypravo
vatel, kterým se. pohrdati nesmi nebo nemůže.

446. Spojeno jsouc se slovesem css" vytvořuje part. fut..
pass. tak zvanou npisnou. hon./"mgna"ansívnnu (cuniug. pcriphr. pas
sim; v. 117). Epistula sc-rilwudu est psaní psáno býti má nebo
musí; auctor mm mi:-) cnnirnmmdus est vypmvovateleui polii-dati se.
nemůže nebo nesmí.
') mhi-li se mu (bude.-li mu určeno) žíti. ') aniž a to byl, aby pozváni
opětoval.
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Osoba. na niž konání děje připzulú, vyjadřuje se z pravidla du

tivem:

lu'píshda mihi (tibi, disc—ípadn,nobis, vobis, disuþrdis)
benda est. Srov. 248.

scri

Poznam. Zřídka kdy a nejvíce jen, aby zamezil se dvojsmysl, když setkají
se dva dativy, bývá tu osoba vyjádřena ablativem závislým na předl. a. Agantur
hönn multorum. civium, quibus est a vobis consulendum. Srov. "248,Pozn. 1.

Při opisué konjugaci passivum. naskytzi se vazba dvojí :
l. vazba nsnbmí při sloveseeh přechodných předmětem opatře
ných. Z předmětu slovesa stane se podmět.. s nímžto participium
:| sloveso

vs.—n'se shoduje.

Saepius läge;-e debeo Catonem.
Dilígentíam cčlere debes.

Tria videre debet örätor.
Räh'onem vitae reddere debebimus.
.Vihil mägis tim/fra debetis quam
iuvidiam.

Lay/audiu; ma'/ufsaepius est Účto.

Dílígmtía libí colenda est.
Tria videnda sunt oratori.
Ratio vitae nobis reddemla erit.
.Viln" vobis magis timendum esf

quam invidia.

2. vazba nnosnbmi při slovesech nepřechodných u takových pie
cfhoduých, která nejsou opati-ena předmětem. Pau-t. fut.. pass. vynáší se
tu tvarem rodu středního.
'I'acmdmn mihi est.
Tuve-re. debeo.
JÍm-ie-mlmn tibi est.
-llňri debes.

Jliles debet pugnare.

.llih'ti pugnandum est.

Occasione üh' debemus.

Occasionr nobis utendum «sf.

l)iscïprdo' m'rïbere debent.

Díscíptdís

scriba,-mllt)". ('a—'I.

Poznani. Na jazyk český pan-tic.fut. pass. vyložiti lze:
1. in_finitivcm aktivným, při němž podmět věty latinské stane. se předmětem.
'l'o stává se zvláště, je-li v_vtknut zřejmě dativ osoby.
Legendus mihi saepius est Crito.
Často mi je čistí Katona.
Jfůtio vitae nabit reddemla erit.
lïöet bude mím v_vdaívntize živou.
Nihil vóbis Mágia timendum est quam
Niöpho. vám se není více Initi než ne—
invïdin.
mivisti.
l'acendum mihi est.
Mlčeti mi jest.
Occasione nobis utendum est.
l'žiti mim je příležitosti..
2. spüsobem Opisným. Opisuje pak se particip. fut. pass. bud' výrazy: sluší,
třeba jest, dlužno, nezbytne jesi a pod. spojenými s inf. nktivným. nnebo slo
vesy: musiti, mm a.ve větách záporných (s vim) slovesy: smčti, moci. dáti Spoje
nými s inf. passivným.

Ilabemla est uitio vaktüdinis.
Rälio vitae reddenda erit.

sluší (třeba) péči míti o zdraví.
Nezbytno (dlužno) lmth vydutí účet ze
života.
Sotva se smělo (mohlo, dalo) uvěřiti.

Vim erat credendum.
Prof. Joa. Kořínek: Lal. mluvnice. !..

w'-
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447. Part. fut. pass. druží se ku předmětu slovesmajících
do sebe význam:
dávati, orlcvzddvatc',liasjlati,
opouštětí a přepomčfu'tí,

Přejínmtí, mrjimatí, přijímati a pod.
V takovém Spojení naznačuje partic. fut. pass., že s předmětem
něco státi se má. V českém jazyce takové partie. vyjadřuje se buď
substantivem se vhodnou předložkou aneb i účelnou větou. Puma"
ěrůdíandnm magistra trado odevzdávám chlapce učiteli na učení &.
aby byl vyučován. Aliquem in, arcem mitto custodiendum aby byl
ostříhání. Aedem accipio tuendam přijímám pod ochranu.

IIo me philosophiae e.:;colendum. Provinciam diripiendam (na
plen) alieni permitto, concedo, relinquo, atti-ïbna. Aliquem mihi ímž
tandum propöno bem sobe z něho příklad 1). Porticum restituendmn
löco pí'ouajíínám sloupoví (loubí), aby bylo zase zřízeno; condüco (na
jimám) Porticum restitwmdam. A 'l'm'qu'inio Prisco circa fórum prí
vatis aedificanda divisa sunt löca.
Pozuam. Někdy klade se tu ad s gerundiem. Maiores mihi ad imitandum
propöno. Tak zvláště při perf. pass. Cicero vobis ad imitandum propositus est.

Obzvláště libuje si latina ve vazbě této při slovese cím-are, jež
obyčejně na jazyk český překládá se slovesem da'ti spojeným s inf.
akt. Caesar pontem in Arári faciendum cürat. C. most přes Aral“
vzdělati dai. ('önön müros rcfcit-udos curat. owügam Fabricius ru
Llücmdcuncuravit ad Pyrrhum. V. 342, Pozn. 2, d).
Pozuam. Slovesa ütor, fruor, funyor, patior u vescor v tomto spojení
pokládají se za přechodná. Bóna utenda träda, agrum fruendum löco, caepas
vcscendas do. Srov. 5. 449, Pozn. 1.
v

') jinak „kárí'un se c. kuji se někýuv'. V lat. též:
eæemplum (mihi) peto ab aliquo.
exemplum (mihi) capio ab aliquo č. de aliquo,
crepnplum (mihi) samo ab aliquo č. e.v aliquo.
K 5. 447. Básníci při některých z těchto sloves, nejvíce při därc, donare,
tradere, same-re, misto partic.. fut. pass. užívají též infinitivu. Verg.: Tibi divům

pater atque hominum rex et mulcere dedit fluctus et tollere vento. Lon'cam donat
habere viro. -- Hor.: Tristitiam et metus tradam protervia in mare Creticum
portare ventis. Quem virum sumis celebrare, Cho?
\
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%. 448. Infiuitivus praes. activi klade se buď za podmět anebo
za předmět; ostatní pády jakož i akkusativ závislý na nějaké před
ložce nahrazuje se gm-undiem. Praví se tedy:
Nom.
Gen.
Dat.
Akk.

scrïbvrc licet psati je dovoleno.
scribendi cüpïdus ust psati č. psaní je žádostiv.
scribendo idoneus est psáti Č. ke psaní je SpůSObilý.
scribere vňlo psáti chci;
ad scribendum idoneus est psáti č. ke psaní je spůsobilý.
Abi. scribendo fessus est psaním umdlen jest.

Gerundium označuje, jako česká. jména slovesna v tí & m', dění
vůbec, a může býti buďto významu činného: im'ürias ferendo snášením
bezpráví t. j. snáší-li kdo heZpráví, anebo trpného: censendi causa ham
_frcquentia conuenit toto množství sešlo se za příčinou odhadu t. j. aby
bylo odhádano ').

S infinitivem praes. activi společné má to, že zachovávajíc ráz
slovesný

l. spojuje se s tím pádem, jehož žádá sloveso: epistulam scri
benda psaním listu, pecüniac parcendo šetřením peněz;
2. omezuje se nikoliv adjektivem, nýbrž adverbiem: diligenter
scribendo bedlivým psaním.
Poznani. V češtině vynášíme gerundis. 1. nejčastěji infinitivem: potestas
respondendi ei interrogandi dovolení odpovídati a se túzati, ad audiendum pa
rtitus hotov slyšeri; —-2. substantivy abstraktnými: libido ulciscendi msty žádo
stivost, facultas dicendi vymluvnosi, hominis niens di.-mendo álitur et cogitando
učením a přemýšlením;
3. někdy též přechodníkem anebo větou nějakou ve
dlejší: docendo di.-iciqu vyučujice učíme se, colloquendi grätia convänimus sešli
jsme se, abychom rozmlouVali (k rozmluvě), bene consulendo omnia prospere
cěilunt clnipe-li se kdo dobrých opatření, (Játo nihil largiendo glö'riam adeptus
cst tim, že ničeho nerozdaval a t. d.

%. 449.

Mii-li gernn-limul při sobe al.-kusah'c předmětu, přenáší

se obyčejně. akkusativ tento v pád gerundia; gerundium pak samo
promění se v part. futuri passivi č. tak zvané _qcrtmdívuma srovná
se co do rodu a čísla s příslušným svým jménem.
' ) t. aby bylo odhadu censorskému podrobeno.
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Gerundicmí vazba. tato klade se
1. z praealta misto gerumlia v dativo anebo místo :.rcrumlia zai
vislého na předložkách. 'l'udyž:
místo legendo lib-ros
z pravidla: libris legem/is,
„ ad lege-mium libros
,.
ad libros legendos,
,, in legendo libros
„
in libris Ir: cadis;
2. obqujmï misto gemmlia v genitivi- a v prostém ablativč.
'l'm.l_vž :

místo lege-iuli librus obyčejně: libro;-mn legendarum,
„ ligandu lib-ros
,.
libris legent/is.
Poznam.

]. Slovesa ütor. fruor, fungar & potior pokládají se co do

gerundivné vazby za přechodná.. 'l'udyž: ad perfruendas roluptates, ad m'a—mus
fangendum, spes potiundae-mn castrorum. Srov. g. 447, Pozn.
2. Majíce překládati gerundiva vzniklá z trausitivných gerundií na jazyk
český, promeňme v mysli vazbu gerundivnou v obyčejnou vazbu s gerundiem &
klaďmo pak intinitiv anebo příslušná substantiva abstracta. přechodník anebo větu

nejakou vedlejší (š. 445, Pozn.): stádium agri colendi :studium colendi agrum
snaha vztlělávati roli č. snaha o vzdělání role: oct-äsjo libermulre Graeciae:
occasio liberandi Graeciam příležitost osvoboditi Recko č. př. k osvobození
Becka; superstitione tollenda :tollemlo superstitionem zrušením pověry č. zru
ší-li se pověra.

450. l'i'eváclění :_ferumlia v partie. na mdus čili tak zvaná.
vazba gerumlirná z pravidla místa nemíní, jP-li akkusativ při ge
rundii vyjádřen buď náměstkou sti-ed. rodu aneb adjektivem stí—etl.
rodu, avšak jen v těch pádech. kulehy nelišil se rod střední od muž
ského, zvláště v genitivo: colesï'ium illnd efficiendi úmysl onu věc
uskutečniti, nikoliv: illius (fici-'ut"; cüpiditas multa cognoscendi žá—

dost poznati mnohé veci; stňdhnn aliquid agendi snaha konati neco;
falsum. _fa'tmdo přiznáním se. k něčemu uepravému.
Má-li však střetl. rod adjektiva úplne do sebe platností substan—

tiva ahstmktného, provádění geruntlia \" partie. na mdus je Nino:
stadium veri invenient/i (van-a'":: pravda).
l'mnatuj: in. suum cuique tribuendo vedle in suo cuique tribuendo v při
dělování každému toho, což jeho jest.

g'. 451.

Genitiv genuulia

má místo při tec-h suhstantivech

:! auljektivech, při kterých hy jméno podstatné, jsouc pomyšleno na
místě. závislého slovesa, nmsilo vyjádřiti se genitivem. 'l'udy'.: spes
fa,-incendijako spes u'ciöritu'; ars vu-endijaku ars vitae; ('üpidus impe
randi jako cupidus hnpčríí. Sem náležejí též mnm a grafit? : vi?-nandi

causa, dormiam/igratia

253, l).
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Vůbec klade se tedy genit. gerundis:

1. při substanticech na otazku jaký? (srov 258): ars scribendi umění
psaní č. písařské, consilium abeundi rada k odchodu, cupiditas pugnandi boje
cbtívost, potestas bellandi možnost vúlčiti, difficultas nävtgandi nesnadnost plavby,
facultas dicendi snadnost č. obratnost řeči, vis dicendi mocnost č. ostrost řeči,
gěnus dicendi (scribendi) Spůsob vyjadřovati se (ústně i písemně, sloh), rätio di
scendi spůSObučiti se, mödus lüdendi miro, v žel-tování,occásio legendi příležitost
ke čtení, facere finem dicendi, scribendi etc. domluviti, dopsati atd.
2. při udjektivech genitivu žddajícícli (srv. 264): cupidus discendi učiti
se žddostivý, studiösus audiendi horlivý v poslouchání, peritus equitandi zku
šený v jízdě na. koni, inops dicendi chudý slovy, insuětus navigandi nezvyklý
plaviti se atd.

Při slovesech transitivnýcb může gen. gerundia míti při sobě:
akkusativ: potestas legatos inmundi, cupidus sum te audiendi; avšak
obyčejní- promi-ni se. v této případnosti gerundiuín se svým akkusa
tivem ve vazbu gel-undivnou 449, 2): Potestas proelii faciendi, cu
pidus belli gerendi.
Rovněž: studium agri colendi; nccäsio (lempus) itineris faciendi; consilium
urbis däle'ndae. civium trucidandoruin, nöminis Romani exstinguendi ; con
suätüdo hominum.immolandorum; cupidus pacis conciliandae; studiOsusPlatonis
audiendi; peritus civitatis regendae etc.
1
Poznani. 1. llíka se: Eius mös est omnibus adversari č. ut omnibus ad
versetur na otázku: co jest jeho obyčejem? (š. 379, 4, Pozn. 4); avšak: IIIa—:
omnibus adi-ersandi turpis est, na.otázku: jaký obyčej? Srov. tolikéž: tempus est
abire (me): Oportet abire (ine) je čas odejíti, jest na době, abych šel '), s. tempus
est abeundi je. doba odchodu; Galli consilium ceperunt profugere (5. 377, Pozn.
1, o) č. ut *) prafugerent (š. 377, 1) a Galli consilium ceperunt profugiendi.
2. Říká se: me, te, se. nos. cos conservandi causa abych zachránil sebe.,
abys zachránil sebe atd.; anebo též: mei, tui, sui, nostri, vestri conservandi causa,
při čemž conservandi nikdy neklade se do rodu iens. ani do mnohočtu. Rěgina
sni conse'vandi cansa urbem reliquit. Princip-s sui conservandi causa profu
gerunt. Nostri conservandi causa urbe accessimus. Haedui lagatos ad Caesarem

sui purgandi gratia mittunt.
:]. K označení účelu na otázku k čemu se něco de:/'e? užívá se akkusativu
gerundia s předložkou ad, nikoli genitivu, který se klade na otázku jak-ý ?: spů
timn, tempus, diem .so—mao
ad cogitandum, ad deliberandum; facultas. cöpia, locus

.) v. Zikm. Skl. Str. 24s. ') Upatřeno-li consilium adjektivem, nezbytno
klásti ut: Teonenirimn cdpit consilium, ut proelium consereret.
K 151—453. lbisníci &pozdější prosaisté místo gerundis. nebo místo vazby
gerundiqu zhusta kladou infini'iv. zvláště po adjektivecb místo genitivu gerundia
nebo místo akkusati—u gen-malia s předl. ad. Tak: unio-r casus cognoscere nostros,

avidi conuuitterc pugnam. nescia fallere rita, peritus obsequi, insuätus vera
audire; fruges consumere nati, (tibia) (ulspirare et adesse chori-r erat utilis-.
Flétna. ton udávali &zpev sboru doprovázeli postačovala (byla.dosti dobra) a. t. d.
\

..:....

.

:.1...

..

+.

0

L' a

o

..

'.

.

*) (i,/rum (i uuniř'nři 5 Hi.-iiim. 'v'. 5. um, .: pull í'ái'íli'l.

342

Hl. XLVIII. O gemndiích.

dátur (poskytuje se příležitost) nd bellum dücendmn; occäsio q(ïertur ad occu
pandam rčgionem; princeps, auctor sum ad bellum gerendum. Eumenes ad Anvi
góni rcjrenandum impetum těle cápit consilium

©. 452. Dativ gerundia

aneb, je-li sloveso transitivné a opa

třeno předmětem, dativ spojený s participiem na mdus (vazba gerun
divná) klade se
l. při adjektivech žádajících dativu (5. 939) na otázku k čemu;?
ZVláŠtěpři ütilis, idoneus, aptus, accommodatus a pod. Aqua nitrosa
utilis est bibendo. Mons bonus est pecori alendo; též při pm- (par
sum čes. jsem s to, abych): pm- est pugnando je s to, aby bojoval,
'non est par oneri ferendo není s to, aby tu tíži unesl.
V přesné prostomluvě obmezuje se dativ tento pouze na adj.
accommodatius, a to jen ve Spojení s partic. na -ndus: tmupora (lamů
tend-isfructibus accommodata. Jinck běžnější je při těch a takových
adjektivech předl. ad S akk. Tudyž: Aqua nitrosa ütilis est ad bi
bendum. JIons bonus est ml päcus alendum.
2. klade se dativus s participia": na -ndus, tudyž jen vazba
gcrundívna' při slovese sum čes. jsem s to, abych . . ., jsem s neco;
dále při výrazech: prat-sum jsem v čele, ópěram (lo vynasnažuji se,
laborem impertio dávám si práci, diam dico kladu rok, ukládám den,
locum cäpz'o zaujímám místo, a to k označení cíle, k němuž konaní
nějake směřuje. Sum one-riferendo (srov. par sum oneri f.). Pracsmn
agro colendo. Opera»: do placandis «liis. Laborem meum impertit)
hominum periculis sublevandis. Diem dico hibernis oppugnandis. Lo
cum capio oppido condendo.
Dativus gerundii naskytá se ve rčení: non. sum solo.-unllonejsem
s placení č. nejsem s to, abych zaplatil.

klade se (lativ s participiem na .pulus, tudyž opi-t jen vazba
gemmliumí při jménech úřadů, zvláště složených s rir, na označení
cíle, k jakému úřadové ti jsou zřízeni, na otázku k ň'mn? Decemuiri
lägibus scribendis desítipáni na sepsání (ustanovení) zakonův, triumuir
agro dando trojpán na vykázání pozemkův, duumuir sacris acimulis
dvojpán na pořizování obětí ; pod. omnia rogi m—mndnshromáždění
lidu na zřízení krále.
Poznani. Livius u.pozdější spisovatelé kladou dativ s gel-uudivem na ozna-
čení účelu vůbec: Tábčrt'usjí:-mamina vale'mlíni in Campaniam concessit.

153. Akkusativ

gerundia

neho. je-li slovu.—:o
transitivnó

a předmětem opatřené, akkusativ spojcn)" s partic. na wins klade se
jen po přodlnžkách, a to:

III. XLVIII. O gemmliích.
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1. velmi často po předložce ml k označení účelu na otázku
k Prima? (srov. 451. Pozn. 3; 452, l): 'l'mnpus .sv'ilislong/mn ad
bene Iwíit'qne t'ivvmhun. Eliam. crastinus «lias aliquid ml «'ögifnndmn
'läliit. Instrumentum ml nlitinwmlum rulipiscvmlamqw- snpimtimn. Pý
fhňgórus ad vognoscmulas Lycurgi te!/es Laceducmöna contvudif.
Sem náležejí zvláště v š. 452, 1. vytčená adjektiva: Charta
utilis ad sm'ibendmn. JÍňmm ul)i/1 ml pingumlum. Sem-us ml res prr
r-ipie-mlas idönei; pod. insuětus ml önle'm portum/u

rigandi

451, ins:th

(srov. insuetus na—

mala»malim:/i nezvyklý býti ve zlé p(Wěsti).

Zvláště pmnatujme si mi při vazbě fäcilis a difficilis ml i-ntvl
legem/um. w'rbu ml muliemlum iücmulu
456, Pozn. ?): Pak při
slovesech (lvii-nti, mla'rzdfivnli a t. d. (š. 447 a POZIIJZ ;Ilïiiores mihi

ml imitandum. pröpöno. Oppidum ml diripit-"dum militibus concedo;
konečně při slovesecll překážcní & zdržování (vm-bu impcdimdi rf
tardumlü:

Romanos pólu.——
ml ium-quandam. tuo-claim! ( impulit-but) ve

stíhání (vl. vzhledem ke stíhání).
2. někdy po přetlložce in vedle ml při slovesech c(mjh-rw, um,—
nertere, trrmqfv'rrv : (mmm-: rio-«'s ml (nel) in) libc-rtvm'm (lehan/entium
emi-ferre; řidčeji po předložkách inter & ab: inter l'ülll'HIIlHnpři hraní
(m. čehož: inh'r lüsiunmn), accipere pccünium ol) almolcnm/u-m, 01;

rcm řňtlů'u'lulnm pï'ijhnati peníze za "pouštění ml práva. za. rozhodo
vání rozepře.
Poznani. Při interest inter je rozdíl mezi klade se infinitiv: Arista et
Pyrrha inter optime valčre et gravissime aegrotare nihil prorsus (Herbam
interesse. Jlflulmm. inte-rest inter däre et accipere.

g. 451. Ablativ gerundia má místo:
1. bez předložky na otázku čim? ve smysle nblativu instrmnmti
(srov. 273). llnmím's mes ("sm-ml!) alitur «etcögitumlo. Bmw «'an
sulmuln omnia prospl'ru cifdmof.
l'ři slovesech transitivnýcll může tento ablativus gernn-lii míti
při sobě akkusativ: Iniür'ius fmwuln maiorum. lmulmn quam ulciscrmlo
mai-aberis,- avšak obyčejně promi-ni so v této případnosti gerumlium
se svým akkusativem ve. vuz/m gmumlímmu. (š. 449, 2): b'upr'rsfiliom'
Inllrndu religio non lol/itur. la'rw-crmln "si mämörin Mim-mda scriptis.
2. po předložkách in, ub, e.v, (,l'. l'ři slnvosoch tmusitivnýcll
předmětem opatřených klaule se vždy var-Jm "mundicia-i:
l'írms (w
nihu' 'in agi-url", iu roluptuh- rwpmliamlu. I)etr'rrf'or n sm-ilwmln, ab
nppug-numla urbe. Snnmm voluptas ru.-:líscwnlo Capitur. Virtus mmstat
w.r hominibus tur-nalis. Multa dv imm hratqu
víc-mdo " l'lutnme dispu
fnfu sunt. Mull-z .wmf (lia-fu nh cmh'qu-is cl" mmtr'nrm-mlia rrlnw hü'nmwix.
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lll. xmx.

l'ozlínm.
klndeclí:

Užívání ycrandia

u gcrumtioa lze přehlédnonti v těchto pří

Genitív.

patriae liberandae č. (patrium liberare).
'l'ln-aSybulusconsilium cepit
..

Dativ.

() supinecll.

.

.

suos liberandi.

| sui liberandi.

\ stád-io ductus est.

[In-as. summoputriaeliberamlae | ("dare incensus (innammams) est.
'l'liras. patriae liberandae causa maxima pericula adiit.
Thrás. civibus patriae liberandae auctor fuit anch ad patriam liberan
dam princeps exstitit.
'l'ln'ás. patriae liberandae cupidissimus (studiosissimus) fuit.
Thi'aaäunus onmiumpatriae liberandae maximc idöneus (intentus) erat.

Thms' patria“ liberam," l :::niiïiiiu

("ä-cavitimpertivitimpendit,
,
,
' '

Akkus. 'l'hras. ad (in)patriam defendendam ::::ïssslïäiïïwïgïïm
Ablat.

'I'hras. patria liberanda optime mereri voluit.
'l'hras. ea:patria liberanda. glöriam ee capturum aeternam sperabat (e.::
patria liberata, ') gloriam cepit aeternam).
omnem operam et studium collocat-it.
strenue versatus est.
Tbras. in patria liberanda
srrenue ne gessit.

fortem se praestitit.
Thras. de patria liberanda dies DOCteSqllO
cögitahat.

Hlava XLIX. O. supinech.
š. 455. Sapiniam v um je [ii)llstatui'e jméno slovesné telik
'v ákknsaítjvě užívané, jež spojuje. se i s pádem, jakého sloveso vy
máhá, a klade se při slpvesechťpohyhování označujících, jako: ire, c«
.nirc, proficisci, mittere dii;/ima a l:. (l. udávalle cíl pnlívlíovfml toho.
Cübitam eo jdu spat, örätum venio přicházím prosit, speculatum mitt
posýlám na výzvědy, spectatam lüdos eo jdu se podívat na hry, venio auxilia.-:.
postulatum přicházím žádat za pomoc. revocor patriam defensum volaji mm
zpět brániti otčiny a t. d. Sem náleží též recipio aliquem sessum dávám někomu
\\ sebe místo. pouštím někoho ua své místo; filiam nuptum collöco n. do vydávám
dceru (zu. někoho alicui).
'
') Srov. čt,-s.: 'l'hr. doufal. mvohodi-li vlasť, ir věčné slávy dojde, a 'I'ln'
tim, že vlast asvobodil, věčné slávy došel. Rovněž: Caesare interficiendo Brut".
et Cassius patriae libertatem restituere conati sunt Caesare interfecto B. et (.
patriae libertatmn non rv.-ítitucrnnt. Dux urbe defendenda máguám sibi parit
(pariet) gloriam. Dux urbe defensa mágnám sibi peperit gloriam.
li š. 15.5. Vn mluvě lias. potkáváme se též s infin. cite po slovesu—chpo

hyhováni omnčujících. Ver.-.r.: .Von Libycos populare
Proteus pec-m; egit altos visere montes.

penates venimus. — llor. ;

.,

““

Hl. XLIX. U'řsnpiuech.

345

Totius fčrč Galliae [B(/ali all (.-'acsaremgratulatum cunctam-unt.
Set/mání legatos ad Caesarem miserunt Gratum, ne se in hastimn. numero
«lum-et. Eumänäs Antigönum in Mediam hivmutnni cniigit rrllirr. '['/ir
mistöcles Argos habitatum Concessit. Legati erum-unt questum iniuria.-.
et e.::foedere res repetitum. LaCedaemönii, cum quidam in theatrum.
grandis natu venisset, sämm dicuntur sessum rec:-pisse. Dumnöria- pro
pi-nquas snas nuptum in filias civitatrs collocavit. 'l'arquinius Superbus
.lIamilio T(osculum).Ii'imn nuptum (lat.
Poznani. Srovnej rozličné vazby, aby vyjádřil se cíl nějakého pohybování:
ut uel» qui consulerent Apollinem.
| ad consulendum Apollinem 376; Š'. 391, l.
Legati Delphos missi sunt : Apollinis consulendi causa š. 451.

' Apollinem consulturi
consultum š.
ä. 455.
444. ::.

$.. 456. ň'upl'nmn V ll jo pmlstimlójméno slovesné toliko v uhla—
tivi' užívané a klade se jako ubl. «mn-zoeaei (srov. „$.275; pi'i nome.
rých wlioktivech a. pak při snhsmntivoch fas & mfus. Na jazyk česky
překládá so supinum v u obyčejně pouhým infinitivem. Dig'ïcib- est

dictu nesnadno je říci.
Nejobyčejnéjší adjektiva takové.jsou: facilis, difficilis. incredibilis, mird
bilis, optimus, honestus, turpis. iucundus, utilis. Nejobyéejnější supina v a
jsou: dictu, factu, cognitu, intellectu, inventu, mul-itu, memoratu.

Facile est intellectu, alma: sint contraria. Omnia.praeteribo, qua
'mihi turpia dictu videbuntur. Quid est tam iucundum cognitu atque
uud-itu, aln/un sapientibus sententiis gravibus-(low er:-bis ornata oratio!
Diüïcile est dicta, quanto in odio simus. Quod optimum factu vide
bitur, facies. Troiani a-t Aborigines incredibile nwnmratu est quam.
facile coalm'rint. Humanus ("iuimus cum alio uallo, nisi cum ipso rien,
si hoc fas est dicta, comparari potest. Nefas est dicta miseramfuiss:
["abii senectutem.
Poznam.
]. Řidčeji než při vytčouých slovech klmle se supinum v u při
jiných: (lignum nat-inarata, dictu; Opus est dicta, scitu.
2. h'upinum v u velmi zřídka. se vyskytli.

Vazby místo něho uživunc vy

knznjí příklady:
lSmulno jest: poznmti věc.)

a) Res facilis est cognitu.
b) 'res facilis est ad cognoscendum.

e) rcs facile cognoscitur, cognoscetur.
f) rem facile cognosces, cognuscit-:,cu
c) rein cognoas'ccrefacile est.
gnoveris.
d) jacilis est rei cognitio.
g) res facilem habet cognitionem.
Oratorem puto esse cum, qui verbis ud audiendum iucundis uti possit.
Facile est vincere non repugnantes. Non facile est invenire, qui, quod sciat,
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non tradat ipse alteri. Non, quidquid tibi audire utile est, id mihi dicere ne
cesse est. Dificilis est animi, quid aut qualis sit, intellegentia. Utriusque rri
facilis est defensin. Ea sunt animadvertenda peccata musíme, quae difficilliwe
pmecavenlnr.

Hlava L. 0 spojkách.
]. (Juni-unctiones leopulativav.
(„s. 179, 1. a).

457. Et. Spojkou ět přicb'užuje se ke slovu nebo ko. větě.
slovo nebo věta stejné váhy a platnosti. Demosthěnm vf Čima-n summi
oratöw'sfuerunt. f,?)rimhmn pervenit Dion, et eodem pm:/70791?
Hrrarlitlvs.
Dim: (.'t noch-s.

Blfegvocun et grävc

bellum.

Que. l'í'íklonným -qnv přidružuje se ke. slovu nebo ke větě slovo
nebo věta jiná, jež dnplhuje pouze obsah toho, co předchází. Sun:th
pópulusqvm Romanus ; terra, marique; igni ferroqm': sw suaque; «I.iinn'
milih'aequr; dii donaque; divina hümmmqnc; ultro citroque ') etr.
Jlřdíews quique per cit-tatem ml pugnam 'in'üh'h's vid:-rentur in eum
15mm cmoir'cit, quo propter

rčh'm, quid cög'itt's, de totath

paludes arm-citací adit-us mm rss—cf. Sci-rv

w quid e-rísthms.

Poznam. -que připojuje se někdy i ke přeclložkám: cumque. di'que, arque,
inque. contraque, propterque; avšak nikdy, vzniklo-li by tím slovo spí-eclposlední
syllabou krátkou, tedy nikoliv antique. Nejčastěji mívá misto takovéto připojení.
předchází-Ii táž předložka: pro vita civium pröq'ue ïmiversa räpublica; de tem
poribus illis deque universa republica. Avšak mnohem raději připojeno bývá
—queke slovu jdoucíum v zápětí za. předložkou: (le fótčque re, in eoque, pro
universaque republica.

Atqne,

zu'. ]. Spojkumi „mm-, m-*) připojuje so ke slovu nebo

ke větě slovo nebo věta jimi s důrazem;

":tsto :

& k tomu, a

též. a. tak, jakož i. l)ips atque vim-tasve dne a (k tomu jěště) \' noci:

ws lanta alqm: tmn. atrum; calor-is ac frigoris patientia; natura loci
m' vallo lamba-"fur. Er tötis ripis in vinum a!ch rmgcwtnm lňcwm
těla íncíf'ba'ntm'.
2. Spojek (lh/m', m- užívá se též, když řeč přechází ko. věci
nově anebo ke věci povšecbnější :mebo k _iotlnotlivostem: m—prunum.
ac primum. quidam, afqme ut ímlu ('n-Minmm prq/iciscahu'.
3. Ac pötins, alqm! Etiam. (uusm čehož. raději qum rh'wm
;'. 382, 2, Pozn. 2) m:th mov, stnpím'ncí; ('es. :mobrž, ba i. mm i:
') sem & tam na př. nno-marc.
pi'ed h.

'-') ac

nvklzulp se ani pře-d sam-ubl. ani

Hl. L. 0 spojkách: ]. ('oniunct. copulativae.
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in omnibus circulis atque etiam convivi-is; — atque ädro Opravuje;
čes. nebo spíše (: vel potius): hoc consilio atque adeo hac amentia.
Pozuam. O užívání spojek ac, atque za. slovci znamenujicimi stejnost
a podobnost aneb op ak toho v. š. 324.

458. Jsou-li v latině dvě přídavná jm:an při substantive,
spojují se spojkou vt tehdáž, když k substantiva ve stojném jsbu po
měru t. j. když vzhledem k substantiva stejně jsou důležita. V češtině
v té příčině spojka se vypouští: imus et paz-angustus aditus jediný
přeuzký přístup. Zejména klade se et po multi, plurimi, tot: multi
et gräres dolar-rs mnoho tižkých bolestí, plůo-ímí ct doctissimi libri
přemnoho knih velmi učených, inf et tantae civitates tolik tak veli
kých obcí. Ma'síníssa multa. et Praeclara rei militaris facinöra fecerat.
Avšak nesmí klásti se spojka, jsou-li přídavná k subst.-mum
v poměru nestfy'ne'm: praepötens finitimus rear:přemocný sousední král
rjiniti'mus rm: jest jedním pojmem, jemuž praepotens jest podřaděno);
(l'aesárínum civile bellum.
€. 459.

Vyčítá—li latiník

tří nebo více slov souí'aděných, po

('Íná si takto:
1. buďto každé jednotlivé slovo s následujícím spojuje spojkou
ef (polysyndeton): hmieste et sapienter et iuste. Caesarem et 'res cottidie
et dies et opinio hominum et, ut mihi videtur,

«etiam sua nätü'ra 'mi

h'orem facit.
2.. anebo klade jedno za druhým beze spojky (asyndeton):
L

neste, sapienter, iuste.
tio-nm: miscebant.

Im
Pat-res lac-rimas, gaudium., querelas, ((dáln

Pozuam. 1. Vazba asyndetickä vyskytň.se zvláště často:
a) při protivúch: (lacti indocti, summi infimi, minima maxima, publica

pritata, välis ranis, dictis factis, huc illuc, ultro citro.
b) při živém líčení nebo vypisování: Adsunt, queruntur Siculi ünive'rsi.
Aderant amici, prapinqui; — zvláště aby naznačilo se rychlé dějův jednoho za
druhým postupování: Veni, vidi, vici. Catilina abiit, excessit, äväsit, ärüpit.

Ite, nuntiate.
c) uváději-li se jmena dvou konsulův téhož roku: L. Damit-io, App. Claudio
consulibus.
2. Asyndeticky pi'ii'nd'qji se též obyčejně slovue: reliqui, cäteri, alii,- -—
nädy asymlet-icky přiřud'uji se slovce: postremo o. dantque; ——deinde bud' samo

aneb et deinde.

;. 460. Etiam,

quoque.

Ke spojkám slučovacím') počítá

vají se i slovce Etiam (čes. i) u quöqow (čes. také). Ubi: dvé maji du
') vlastně jsou to zdi'u'uznovaví příslovce.
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sche moc zdm'nzmwací. O rozdílu mezi oboma pnnmtnime: l. «tiam
z pravidla klzule se přmle slovem, které důrazně. vytknoutí se má.
(někdy též za ním), quoque stává vždy za slovem zdůrazněným:
2. etiam znamená často čes. ano i, které-hož významu! quoque nikdy
do sebe nemívá: El. etiam odm'ší se často k celé veto, quoque vždy
jen ke stojíchnu před ním slovu. Non mum-s Imm“ sli-nt diam bruti.
Secundas etiam rus "usti-us non Inn/lo (zdem-.ws ,)erh'm'fscvbnm. Virtu
trm annuus ducti (lh/tu' Sapientes summum, quidam etiam ') sólum bu
nmn ess" dei:-erunt. Münzen-finu civitas .improlm anf-"rt mm erat: dium,
erat!) inimica ionprabm-mn. Quod !!!/u facio, tu- quot/ne“) anima-m.
hula—(cus.

h'tiam mmc ještě nyni, viz—tlupu
etiam Sotva ješte, quamdiu etiam? jak
dlouho ješte? audite etmm slyšte ještě, rlic etiam. clarius řekni ješte jasněji
(š. 306, 1), etiam atque etiam te röyo úsilné. snažně tě prosím.
Poznani. České i vyjadřuje se mimestkou it./em, přiéiímji-li ae k téže osobě
nebo věci dva rozličné příznaky (::zúroveň i, spolu i; 517,1: Jlüsici. qui
iidem. quondam erant poetae. Libera, quam eandem Proserpinam vacant

461. Neque. neo. Spojkanni ner,-ee,me (čes. ani, & ne.. . .)
druží se věta záporná ke větě jiné. Spojky ty odnášejí ze pokaždé
k výroku. l'í'idrnží-li se na př. věta záporná: nón útwulum est pm
vissima consw-tudim's ref/ula ke větě: mlhíbenda «st rätio, stane se
to spojkou neque č. me: All/liberala est ratio neque ütcndum pravis
sima consučfůdínís re!/ula. Upïu-imw vulgi rňpinmr in ert-Gram.nec
věra cernimus.
Poznamï Latini:-i spojnjice těsněji větu s větou užívají zhusta. "zune místo
non, zvláště ve větách uvedených částicemi vírq, tämen, enim. Tak pravi se vždy
neque vero a obyč. neque tamen, neque enim. Tímóleon impérium depösuit et

privatus Syräcüsis vixit: neque vero id imperite fecit. Alcibiades magnam auu
ci'iam sibi cum quibusdam rčgibus Thraciae pepererat: neque tamen a cantate
patrc'ae potuit recčdere. Non. věreur, ne assentatiuncula quadam aucupari
tuam yrätium videar: neque emm to is es, qui qui sis nescias.

462. Podvojné
1. ct

vazba slučovací vvi-izujese těmito částicemi:

-- rt ČOS. i — Í:

' 'l'tlís ct vir et cíl—is.

2. neque — "«que, nec —- m'c, w'qlur — nec,

alli ——ani: neque počtu n"th

lu.-c ——neque ČOS.

Orator, nec terra nec. "uiri.

Poznani.
Uústicemi nec — nec rozi'ml'njí se často jednotlivé pojmy po
předcházející povšechné zápornosti: Non prae lac-rimis possum reliqua, nec có
yitare nec scribere. Němo unquam neque poeta neque öräto-r fuit. Fortis est
') uno nekteří i, lm někteří i a t. d.
mysl uved' č. v mysl vezmi.

') ba byla spíše.
.

') ty tož sobě na.

HI. l.. 0 Spojkách: [. Coniunct. copulativae.
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mdh' nec fortunae nec homini succumbere. Nunquam nec antea nec postea.
Y. 475, Poznam.

3. et —- neque (neo) čes. i — i ne. . .: vín et ce:-ta nec longa
vesta i bezpečná i nedlonbá.
4. neque (nec)

— rt čes. ani — i: homo nec, meo t'e—edicio
stultus

rf sno valde prüdwns.

cmn — tum čes. jakož — tak obzvlášte.
43.tam ——quam čes. tak — jako:

Imago

388.
tam

consimilis

esf

qunm potest.
7. modo -— modo čes. brzy — brzy: modo ait modo něgat.
R..tmn — tmn čes. tu — tu: Ermnpmzt saepe ritia tum in ipsos
amicos tmn in alienos.
tl. non modo (non sölum, non tantum) — swd etiam ( uiimm
(diam) čes. netoliko — nýbrž i: Non paranda solum snpc'mtia, sed
frau'nďrc tfii/nn esf.
Poznani. 1. Na non modo, non solum nenásleduje sed etiam, nýbrž to
liko sed anebo sed potius, má.-li druhá. část podvojné vazby do sebe smysl če
ského „nýbrž spíše-“? Pollio omnibus negotiis non interfuit solum, sed (sed

potius) praefuit.
2. Non modo — sed znam. nezřídka čes. nedím (at' nedím, uei-ku) — ale
nspoň- (v lat. též non dico, non dicam — sed): Quae civitas est in Asia, quae
non modo (non dico, non dicam) imperatoris aut lěgíiti, sed ünius tribuni mí
litum animos ac spiritus capere possit?

IU. nun modo nun solum) own —m'd etiam čes. netoliko ne. -—
nýbrž i: Dölor meus non modo 'non minuitur, sed etiam meget-m'.
11. mm modo (non solum) non — sed ne . . . quidem (sed viæ)
('es. netoliko ne ——nýbrž ani (nýbrž sotvn): Eyo non modo tibi non
íraseor, sed ne rqnv'lmndo quidem factum tutam. Obscomítas nou
solum non fňro «ligna est, sed cal-cconvivio liberorum ').
I'nznam. Sluší-li výrok kladený při slovcích sed ne .. . quidem nebo sed
mm-i části prvé, klade se v této pouze non modo nebo non satum: Assentatio
non modo amíco. sed ne libero quidem digna est ').

12. m'

:,uïrlnm——nonmodo čes. ani—neřkn-li

(at' nedim):

Assunt/Wo ne libera quidem digna est., non modo (union.
') Avšak: Obscoenitus non solum foro, sed viæ convivio liberorum digna
w.«-t.T. násled. l'oznam. ') rovněž v češtině: l'ochlebovúní netoliko přítele, ale
ani svobodného hodno není. Avšak: Assentatio non modo non ann'co digna est,

sed m libero quidem.
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2. Cuni-unctiones disinnetivae.
(g. 179, b).

&. 463. Aut, aut — aut. Částicí aut (čes. neb, nebo) a dů
raznčji podvojné kladeným aut -— aut (čes. buďto—nebo) rozlučují
se pojmy, které sobě odporují, na vzájem jeden druhý vylučujíce,
anebo pojmy, které. bytnč od sebe se liší. Hic vincendum aut mo
riendum est. Omne Encintiatmn aut vei-mn est aut falsum. Omnia bene
sunt örätori (licenda, aut ') alci/uentiae nöme-nrelinquendum est. Eripe
mihi hunc dolorem aut minue saltem.
l'amatujme ještě:
]. neque aut —- aut

obyč. místo et neque — neque čes. a nni --—ani:

Constantis est nullo cäsu perturbari,
tentia. deterreri.

neque aut spe aut metu de suscepta. sen

2. nemo aut — aut misto neque quisquam—neque quisquam: Nemo aut
miles aut ěques ad Caesarem transierat ani žádný pěší ani jezdec k Caesarovi
nepřešel. Consciorum nemo aut latuit aut jügit z důvěrníků nikdo se neuscho—
val aui neutekl.
3. nihil aut — aut místo neque quidquam — neque quidquam: Nihil ho
minem aut admirari aut optare oportet člověk nemá. ani diviti se ničemu uni
si ničeho přúti.
4. nondum aut — aut čes. jeětě aui — ani (nikoliv adhuc neque — ne

que): Nondum aut pulsus römofum eraudicbatur aut prönumturia classem
aperiebant.

Vel, vel — vel. Casum jednotlivou vcl (čes. nebo, neboli, či,
(tili?) anebo podvojné kladeným vel — vel (čes. bud' — bud', aneb —
aneb) rozlučují se dva pojmy tou měrou, že jeden druhého nevylu
čuje, nýbrž toliko jeden ode druhého se rozeznává. Často jednostejno
jest, ta-li či ona část skutečnou platnost do sebe má. Užívá se čá
stice této též k opravě předešlého vyl-iani; odtud: vel pětth čes. čili
raději, vel dicam (5. 368) čes. anebo (Ihn radi—ji, vel etiam čes. nebo
dokonce. Oppidum vel urbs. Arth'u- wl caelum. 'orhum populi pösita
est in ünim voluntate vel maribus. liuc val has-tium ferro vel inöpia
interibit. Saro a Romanis poït'tae vel cogniti vel recepti sunt. Catili
nam ea: urbe vel eiecinuis vel Entis-imus vel ipsum egredientem. verbis
prosecuti siimus.
Homo minime mälus vel pötius optinuit.-;. b'fN-IIOI'IHN
') anebo.

2) čes. ncbnli, či, c'i'i rozlnčnje toliko alOVllsouznnčnú: manu-s

vel brachium ruku neboli nilne, taberna vel caupöna šenkovnu či krčma, vallum
vel agger vul čili násep a t. d.; avšak chybne ten či onen., otce či matka m. ten
neb onen, otec nebo matku.
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hominis vel dicam pecudis attendit/e. Laudamia est vel etiam amanda
vicinitas
Poznani.
1. Vel znam. t&v čes. i, až i také, třeba: Vel fämem vel sitim
perfero. Per me vel stertas licet. lies. již znam. v obratech jako: vel ea: hoc in
tellegi potest, vel inde uppäret, kdežto by iam b_vlochybne.
2. (?ásticí vel vzmocňuje se též super-lativ, o čemž 306, 3.

Ve. (vl-ústícípříklounou -vě rozlučují se jen jednotlivá slova, na
jejichž rozdílu zcela nic nezáleží: Ter quatit:-uc. Duabus tribusve ho'ris.
ln hílarimtmn risu-mue auditores convertere. Alter mnbove. Time!, ne
quid lila—cxminusve,

quam sm unumst?, dicat.

Sive. Částice této ve přesné prostomluvč toliko ve spojení sive
(sm) pňtíus (čes. čili raději) se užívá, a to na, označeni rozdílu výrazů-v,
nikoli věcí; užívá se ji k api-am? předešlého: discessus sive potius
fiigit, regie sm potius tyrannice. Obyčejné klade se podvojné:
Sive - sive bud' ——buď, aby se naznačilo, že na rozdílu
dvou výmíuek vzhledem ke větě. hlavní zcela nic nezáleží. Orat-mn
[ages, quns sive Iuppiter sive [thuns s(mæit, laboribus Er'üd'iunt iuven
tutrm. Vänirt tempus "tnortis et quidem celeriter et sive retractabis sive

pröpärnbis. (V.

362, E)).

3. ('oniunctiones adversativae.
(5. 179, c).

464. Sed a verum po větách kladných omezují výpověďve
muvsle českého: avšak, než, ale; po větách záporných ruší výpověď
zumueuajlce české: nýbrž, utubi-ä. Pausčnítw magnus homo, sed
vit;-ius in 07an „mm-:: vitae fuit.
Magnus mihi quidem videtur, sed
fňmm nun summus. Facias: rerum we post cmrfäras culpam. in me.
Rea: non imponit lag/'s, quibus ipse non parent., sed suam vitam ut
lemon prati/ht suis civibus. Ea sunt omnia non. a natura., rerum
a magistra.
Sed jakož i varum klzulou se. často v čele věty, kterou mluvící
řeč přerušuje & k něčemu jinému přistupuje, čes. než: Ego a Qui-"tn
')msh'o (lissr'ntío.

SM„ l'a quae restant (lll-dimittes. — Smí rmlrat, mqu

uberi-(wit, Oratio. — b'rd prl-gr, anpuni,

dc Caesar:! ct redde, quae

mas-tant. — Sed haue-, lmctänus ').

Autem.
()ústice (nwm, (čes. ,mlc, nebo zcela hezpřízvuké ale)
stuví vetu proti větě. (";/yes a nullo vid::butur; ipse autem omnia
videbat. Casta užívá se jl zvláště.:
') než o tom už potud.
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]. k dalšímu vypravování: In Hyrränia plebs publicos älit co'mes.
optinmtos «lonwstieos. .Vöbilu autem genus vanum illud scimus esse",
2. k uvádění vstavkü vysvětlujících: Foedera et lěgm (em.-nt

autem ene duodčcím ta'bůlac) conquiri iusserunt.
k uvádění návěstí úsudkových: Aut hoc aut illud ; hoc motem.:
non igitur illud.
Vero (čes. avšak, pak dokonce; původně — věru, v pravdě)
označuje mocnou protiva: Scinms müsicen nostris temporibus abesse
:! Principis persona, saltare vero etiam ') in vitiis poni. Illud vero
plane non est ferendum etc. Často bývá v odpovědích: Tn öra
tiones nobis veteres eæplicabis? Vero2), inquam, Brute. — Haistí
saepe credo, cum Athenis esses, in schölis philosophorum. Vero ac l-i
henter quidem "). Tak zvláště ve spojení s náměstkami: ego vero, tu

vero a t. (|. V.

40".

Poznam.
Tum rEro čes. m teprve: Quod postquam. (auditum est, tum
vero ingens metus nostros inuidit. Iam 'vero, tige vero, když se k nové nějaké
fuisti řeči přechází čes. již tedy, nuže tedy: Age vero. ceteris in rebus qualis sit
Pompeii temperantia considerate! — Enina-čro, sesílené to vero, a věrumem'm
věra. sut-silent?rernm, čes. ale však: Postridie a Verre postulo, ut Syracusanis
liceret senatus consultum, quod pridie fecissent, mihi reddere: ille enimvero ne

gat. Enimtero mirari sätis non queo. Nonne ämöri per rirtutem praestat.
quam. vitam miseram atque inhonestam per dedecus risere: termneninwero. pro
Jemu atque hominum fidem, tectoria in máma nobis est.

At příkrou označuje a náhlou protiva čes. než, naproti tomu:
Hräc'is nobis vita dám ret, ot mämöria bene redditae vitae sempiterna.
Casto klade se na počátku věty při námitkách: At mě-mňría
minuitur. Než (nmnítne někdo) paměť. mizí. Též at enim, sed ením
('es. než však.
Poznam.

0 at, at certe, ut tämen po si non, si. nünus srov. $. 375, 1.

Atqui klade se: 1. monast-li se tvrzení ve SpůSObč"1111"th
«'es. a přece. nicméně však: O rem, inquis, dificilem et inexplica
bilem! Atqui eaplicmuia est; 2. stává v (ll-uht- návěsti rozsudku:
Quodsi virtutes ydros sunt inter BP, Pan.“ esse eum" vitia necessc
est. Atqui pares esse virtutes facillimo potest Perspic'. etc" v té při
vině též autem.
.
Tamen.
Spojkou tiinu'u (čes. přece) z pravidla \'3'.i1“|ř“.ie““
bruti 'a čelící ko břodvětí PÍ'Íl'm'Ště—Chml,vaště
Po Slovem“ "nM/m"

'

') avšak tnnčiti i atd.; c. tani-iti pak dokonce i atd.
a to milerúd; ego vero nc luhens.

') hu. apo.

'^)nno.
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etsi, tametsi, quamquam, quamvis. Quamquam abest a culpa, suspicione
ramen non cár-et.
Sed tamen, rerum tamen ale přece, přece však; at tamen (at
fammi) a přece; neque tamen přece však ne.

465. Odporovacíspojky čelí často k předcházejícímuquidem;
1. Quidem s větším důrazem vynáší slovo předešlé anebo je
omezuje; čes. sice, ovšem, arci, ano, totiž, alespoň, co se týče, co do.
Casto možná je přeložiti přiklonným -f nebo -ž. Plurian quillem pro
ferre pass-171mm,sed módus adhibendus est. Ista 1) quidem vis est. Ca
n)an quis nostrorum. oratorum, qw' quidem "') nunc sunt, legit? Unum
quidem hercle promitto tibi. In 1100proelio cecidit Critias, cum quidum 3)

fortissinw pugnaret.
2. Druží—li se prostřednictvím slovcí quidem —- .wl budto dva
výrokové nebo dva přívlastkové k sobě poměrem protivy, nespojuje
se slovce quidem bezprostředně se svým výrokem nebo přívlastkem,
nýbrž připojí se k slovci tomuto příslušná náměstka: eqm'dem(: ego
quidem), tu quidem, ille quidem (řidčeji is quidem), nos quidem, „Os
quidem, illi quidem. V jazyku českém náměstky ty ani se nepřeklá—
dají., nebo k sobě berou přiklonnou částici -f.- ()rätörias eæercitationcs
non «quidem reliqui. sed certe plulosoPhiu-m illis antcpösni. Řečnických
cvičení jaf. sice jsem nenechal. avšak zajisté filosofii před nimi dal
sem přednost. A tak: Orntorias erercítntímws nou tu. quid'-m wli.
qnia-ti, sed certe philosophiam illis antqmsuisfi etc.
Rovněž: Marius byl sice osobně velmi udaten, avšak p_ovahysurové: Má
rius měnu. ille quidem fortissimos, sed ingen-io aspero fuit. ('tou C_vropaediivý
tečnou sice, avšak poměrům našim méně přiměřenou: Cyri vitam et disciplina:»
Iěgunt praeclaram illam quidem, sed mm tam aptum rebus nostris. Hru &žert
prováděti dovoleno je sice, avšak tehdáž, když důležitým a vážným věcem vyho
vime: Lůdo et ióco mi illa quidem licet, sed tmu, cum grávilms se:-iisque rebus
satisfac-erimus. — Avšak i hez uáměstky a bez quidem: Marius manu fortia.
simus, sed ingenio aspero feeit.

Poznani.
Equidem t. quidem sesilené ukuzovacím e je částice dotvrzo—
vací (čes. zajisté, věru) a. spojuje se obyč. s první osobou jednočtu: equidem
audiebam. Avšak i, zvlúšt u pozdějších spisovatelů : quidem: equidem nos etc.

4. Conlunctiones causales.
(s. 179, d).

466. Nam, enim. 'l'ěmitospojkami douaší se: 1. důvodpřed
cházejícího

výroku čes. nebot;

.) Tot je násilí.

2. r_i/světlmi předcházejícího výroku

') z našich nynějších řečníkúv alespoň.

Hof. Joa. Kořínek: Lat. mluvniee. &.vy-l.

") totiž.

:)?
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čes. zajisté. totiž. Nam je silnější nežli ěnřm. Nam Zituiímá vž'lycky
prvé, čm'm druhé místo ve větě. Decörum ab honesto non potvst se
parari: num, vf quod docet. honestum est, et quod honestum est, decet.
Timöthv'ns' Athem'erwis (: patro acceptam ylórímn multis au.qu virtuti
bus .' fufi mu'm (liam-tus, impiger, laboriosus, rei militaris peritus. Re
rum bonarum ('! mularum tria sunt genera: nam, aut in animis aut
in corporibus aut lf-L'ti'llesse possunt.
l'ozuam.
]. Často věty, která. odůvodniti se má, dlužno domysliti se ze
souvislosti. Qoqu Achille Homér-icofoedius, quid Agamemnón in iurgio? Nam
Aiäccm quidem ira ud furorem mortemque perduxit i. e. de Aiace nihil dice;
nam cum quidem etc.
2. K těsnějšímu spojení vět užívá se numqua 111.nam,
Obě t_vSpojky kladou se z pravidla na počátku věty.

quod že

etenim m. enim.

647. Polli'atlnó spojky příéinné jsou: cum když (Š'.397, I. 1).
418, 419), quia poněvadž,quöm'amkllyžtč, quando, quando

quidem když už. sřquídnm poněvadž totiž, vl. jestliže totiž. Vyjmouc
cum spojují se všecky, prostě.-li se něco dotvrzuje, s indikatívcm. l'os,
Quirites. quoniam nm: est, in vestra tecta discedite. Perz'i atque hoc
confífcor I'm-('mihi obtigisse, quandoquidem tam itm-s, tam uullius,con
alle? sum. Qumulo non potest id fieri, quod vis, id včh's, quod possit.
.lpwl (Ira-"cos antiquissimum est „mms počtarum, siquidem llomärus
fuit rt Hvsíňdus ante Romam conditam.
Poznani. Quod táhne se zhusta ke předcházejícímu propte-rea: propterea
quod čes. protože: (Tbii srl-nt cětcris Germanis hümäniwen, propterea quod

Rthum attingunt multumque ad eos mercatores ventitant. Rovněž: propterea
quia, ideo quod, ideo quia.

5. Coniunctiones conclusivae.
(š. 179, e).

&. 468. Itaque

(čes. tedy, pův. & tak) poukazuje k okolnostmi)

])Í'GllťháZOjÍCÍllla vysvětluje z nich nějakou událost. Zaujímá z pra
vidla ve větě místo prvé. lec-iónum nemo ausus est libo-r sepelire:
ïtr'igun a. svrrís sepultus est.
Ergo dobývá závěrku z pi'odcluizejících návěstí čes. uáslmlovuo.
terly, podle toho, pročež: Omne animal appwtit quaedam et fiigit (!
quibam/um: quod autem rqfugit, id contra naturam 4st, et quod ust
contra natur/un, íd habet vím intm'čmvmlí: Omne «rgo mu'mal iniri-«'at
noni-um
..,.. .
."uff.
. ..
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užívá se v závěrku čes. tedy. Je slabší než ergo a klade

se ob_vč. na druhém místě věty. Res caelestes omnesque, quarum est
ordo sempiternus, ab homine con/ici non possunt; est igitur id, quo

illa enu/ïniuntur. homine mälius. Srov. autem 464,
Proinde (čes. protož, te:ly) klade se při pobídce ve spojení
s imperativem nebo konjunktivem. Proinde far animu-m fortem hä
beas. Proinde aut taceant aut quiescant.

ldeo, idcirco, propterea

čes. protož. Quare, «lliamobrnm,quö

circa, quapropter přivazují větu vztažné souřadnou čes. pročež.
Pozlmm. České a prato, a prato ne .. vyjadřuje se: et !dcö, ideoque,
et idcirco, et ob eam causam; nec ideo, nec idcirco (nikoliv et igitur etc.).

Hlava LI. O zápornosteeh.
5. 469. Částice non popírá vůbec, jak celou větu, tak jedno—
tlivé časti; částice ne zamítá. Popírání zakládá se na úsudku. mlu
vícího, zamítaní na jeho vůli. Non despčramus : nego nos despe
rare : popírám, že zoufúme. Ne despm-emus: nölo nos desperare
nechci toum, abychom zoufalí.
&. 470. Hand vyjadřuje zapor mírněji než non; čes. téměř ne,
ne pravě. Ve Správně prostomluvě neklade se ke slovesu vyjmouc

frasi haud scio an : myslím, tuším, že asi: užívat se částice této
pouze spojené. s adjektivy a adverbiemi: haud mmliocris ne právě
prostřední, haud spernendus ( : haud vilis), hawl procul, haud dübie
etc. Velmi zhusta (li-užívá.se k ní slovce sam: neb ita: Rem haud sane
dificilem admirari videmini. AgEsilao, cum iam haud ita longe ab
esset a PeloponnESo, obsistere conati sunt Athenienses et Boeötii.

g'. 471. \'[ocněji než non vyřizují zápor slovce: nihil nic, ne
quaquam, haudquaquam &řidčejší neutiquam nikterak, nikolivěk: Be
ne/icio isto nihil ütor. Scipio Q. illaæimum fratrem, sibi nequaquam
párem, quod "s antm'bat aetate, tamquam superiornm colebat. Homines,
quos impröbns piu/mt et ad faciendam iniuria-m. instructos, ms con
temnunt quirlem neutiquam, sed de his mála ewistimant.
Poznani. Jak nuilo si toho všímúm : quam hoc non cüro; tak málo si
toho všímam :: hoc adeö non curo, hoc usque eo non curo; jak nuilo zii-ho mti
do sobe chudoba :. quam nihil mäli est in paupertate l). Srov. S. 395, Pozn. l.
') parum lelllll. příliš nuilo; protiva. momum příliš mnoho; mezi oběma je

sútis dosti: Mágia offendit
' nimium quam parum. Parum est :

nan satis est.

23"
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&. 472. l'opír -li se věta cclu', klade se částice non před výro
kovó sloveso, a to při časech opsaných před sloveso pomocné. V če
štině záporná částice ne s výrokovým slovesem přímo se Spojuje. Sä
piens mortem non timet. Mudřec smrti Se neboji. Qui in morbo sunt,
süni non sunt. Urbs ab hostibus capta non est. Čm- Mntóperw te angas,
infeliiägerw sane non possum.
Pozuam. ]. Skládá-lí se výrok ze slovesa posse spojeného s doplňovacím
in_ňnítívem, jiný bude smysl, položíme-li non před posse, a opět jiný, vykážeme-li
mu místo před infinitivem. Facere no» possum : nemohu to učiniti; non fa—
cere possum :: mohu toho neučinití t. j. mohu toho nechuti. Si dölor deponi

potest, etiam non suscipi potest. Potest testibus index non crědere?
2. Se zvláštním důrazem klade se non na počátku věty: Non fuit Iuppiter
metuendus. Tak zvláště přede Spojkami jak sonřadnými: Non enim. Non ergo.
Non igitur, tak i podřadnými: Non quia, Non si. Non, si tibi ea res grata
fuisset, esset etiam probata.
3. Místo non se spojkami sonřadnými klade se obyčejně neque, aby tak
věta. spojila se s předcházející těsněji: Neque vero. Neque tňmen. Neque enim.
Neque igitur. Y. 461, Pozn.

š. 473. Popírá—li se jednotlivá ("'(ísfvěty. klade se částice mm
před tuto část. A'ápíens non 'mortem timet. sed ignominiam. Mndřec
ne smíti se hojL nýbrž hanby. Nun sapiens mortem finiet. Nemoudrý
bojí se smrtí. Agěsílaus honu'm's nun beatissimi suspicionem praebebat.
Quis poft-st, in quo libido c-npiriifasve sit, non libidinosas et cupidus
vs.—w?in quo ira non iracundus." in quo angor, non. anxius! in quo
timor, non timidus! Diön imbui! magnam cmporis dignitatem, quae
wm minimum eunmwndat.
Poznani. !. Non ita "mitum tecum fuit ne tak mnoho, nehruhě mnoho,
nepříliš nmoho byl s tehou; non ita longa disputatio. non ita multis ante tinnis,
non ita multo post. Srov. haud 's'. 470.
2. Slovesa mající '_dosebe význmn „říci a míniti“ mívají před sebou dü

razně zápor, který náleží vlastně ke zúvislému na těchto slovesech inňnitivu.
Z pravidla stává se to při nle pravím (tvrdím), že ne . . . Regulus reddi cap
tivo: negarit esse mile. R. pravil, že hy nebylo prospěšno. aby zajatci byli vy
dáni. l'odolmé: mm censeo. non arbitror, non puto pokládám za to, myslím, domní
vám se, že ne . . .

š. 474. l'opírá-li se něm celá, spojuje se \“ češtine záporná č“
stice ne, jako v latině non, se slovesem výrokovým. Mors má'lum nun
vsi. Smrt zlá vec. není. V. 472.
[. Avšak vedle spojeného s částicí m: výroku může v češtině
ještl'- jimi zdpormi Hi.-cfve větě býti. ježto lmd'to u) podmět, anebo
6) předmět lmd' akkusntivem neho kterýmkoli jiným pádem vytčený,
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anebo c) určení časové nebo místně nebo spůsobově slovcem záporným
vyjádřeno býti může. Záporná. slovce taková jsou: Nikdo, nic, žádný,
nikdy, nikde, nikam, nikterak. nijak, niknliv a pod. V té příčině do
stačí v latině pouze: Němo, nihil, nullus, nunquam, uus-quam, nequit
quam, neutiquam & pod.; částice pak non při výrokovém sloveSP
se neklade.

Nemo '3 potest essa) miser sensu perempto. Repvrire nemi-nem pos
sumus, quöcu-m [čom-í libere Pussïmus. In mcis rebus nihil est sane
növi. Nulla est laus ibi csse integrum, ubi nemo ext, qui aut possit

aut conetur corrumpere. Hiimänus animus cum älio nulla, nisi cum
ipso deo, comparari potest. Nunquam omnino pcriculi fuga commit
tendum est, ut imbelles timidique videamur.
2. I v tom případě, kdy v češtině vedle spojeného s částicí y.«
výroku netoliko jednu, nýbrž ještě vice záporných části ve větě se
sbíhá., dostačl v latině položiti zápornosť jen jednou. Ostatní částky
věty, jichž se týče, vyjádří se náměstkami anebo pi'íslovci neurčitými:
quisquam, quidquam, ullus, usquam, unquam. Tudyž:
nikdo nikdy neviděl
: nemo unquam vidit;
uic nikde jsem neslyšel
: nihil usquam audivi;
žádné nikdy obce nebylo
: nulla unquam civitas fuit;
nikdo nikonm nikdy neřekl : uemo cuiquam unquam dixit atd. V. 5. 331.

Nmno unqu'un sapi/ens prörlitori credendum putavit. Titus nihil
cuiquam 2) negavit. Nulla. unquam, civitas signum ullum sua voluntate
cuiquam vendidit 3).
š. 475. Družl—li se větu záporná ke větě jinó, stává. se to po
moci spojky näque ě. nnc čes. a ne, ani, aniž. š. 4'31. Tn vyjádří se:
a nikdo ne . . . č. aniž kdo
a nic ne . . . č. aniž co
a žádný ne ' . . č. aniž který

slovci neque quisquam,
„ neque quidquam,
„ neque ullus,

——.———
') nikdo nemůže. ") nic nikomu neodepřel. “) Slovce nunquam (cuiquam),
je-li podmětem vety osoba, zhusta přeložiti lze výrazemjak živ-a-o, jaklě živ-a-o atd.
a zápornou částici ne spojenou se slovesem vy'rokovým. Nunquam audivi. Jak
živ jsem neslyšel. Ncmo unquam putavit. Nikdo jaktě živ nepomyslil. Nunquam
vos praetorem tam palaestricum vidistis. Jak živi jste vy praetor-a tak zápasni
ckého neviděli. (Tak pravi Cicero úsměšne o Verrovi, praetorn na Sicilii, jenž
v Syrakusach rozhodl při ve prOSpěchškoly zúpasnické. Palaestra:
zúpasište,
kde provozuje se umi-le tělocvik; palaestrch
zápasnický). — Avšak i: Ego in
vita mea nulla unquam voluptate tanta sum ajfectus. Já jttth živ žádné nikdy
rozkoší tak velike“jsem nepocuil.
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:. nikdy ne
a. nikde ne
s. nikam ne

. . č. aniž kdy
. . č. aniž kde
. . č. aniž kam

slovci neque unquam,
., neque usquam.,
„ neque quóquam. V. 5. 331.

Timölcon de včhicňlo quae videbantur dicebat; neque hoc illi quis
quam tribuebat superbiae. Bellöväci se cum Romanis bellum gesturos
dicebant, neque cuiusquam imperio obtemperaturos. Datämes desciscere
a rEge caustituit ; neque tanum quidquam fecit, quod jide sua esset in
dignum. Omnia alter pro altero suscipiet, neque quidquam, unquam
nisi honestum et rectum alter ab altero postulabit. Signum, repente
victoribus dátum, ut tamquam vi captam. url:/mi diriperent, neque ulla
praetermissa clades est. Iugurtha timebat pöpædum Romanum, neque
adversus iram, eius usanam nisi in avaritia uöbilitatis et pecunia sua
spem habebat. Atticus, cum haberet annos circiter sima-ginta, usus est
aetatis vacatione '), neque se quoquam movit e.:,-urbe.

U slovci neve (: et ne), kterým záporně věty účelně & rozka
zovaci ke předcházejícím se druží, v. g. 376. 3 a S'. 402 fin.
Poznam. l. Ceské a ne, a nikoli nevyjadřuje se slovcem neque, nýbrž slovci
et non, ac non:
a) jednotlivé-li slovo ve větě kladné důrazně se popírá: Vetus et non igno
bilis dicendi magister. Constanter ac non timide pugnatum est. Commütatur
oficium et non semper est idem.
b) druží-li se ke větě kludně věta.sice záporná, ale ve spůsobé tvrzení pro
nesená. t.j. když tvrdíme proti někomu, že není toho, co on budto tvrdi neb oče—
kává: Habebit igitur linguam deus et "non loquetur? t. j. ».bude misto miti non

loqui?
c) znamená-li tolik co a ne raději, « ne spiše : ac non pětina: Pluribus
verbis ad te scriberem, si res verba dösideraret ac non (ac nan potius) pro se
ipsa loqueretur.
2. Ceské (1 ne, a nikoli v osuých protivách v_vnúšíse pouze slovceln mm.

Quasi ego ad illos, non illi ad me venire däbueriut. Haec morum ritia sunt.
mm senectutis.
3. Ceské nikoli při protivúch, když výrok první části ve druhé části se po
pírá., nevyjadřuje se v lntině pouhým non, nýbrž spojeným budto a předcházejí—
cím slovesem anebo se slovcem item. Hoc Herculi potuit contingeoe, nobis non

potuit anebo nobis mm item. To štěstí mohlo Herkula potkati, nás nikoliv. Ex
propinquitate benevolentia tolli potest, e.: amicitia non potest anebo e- amicitia
non item. Srov. si uniuus 111.si non 375.

Š'. 476. Ne — quidem. Cástice dvojělenná ne -—quidem, (čes.
ani) důrazně popírá slovo položené mezi ne a quidem. Nu päm- qui
dm" hoc tentavit ani otec o to se nepokusil; patrr ne Ime quidem, ten
') t. osvobození od služby vojenské pro sumi létu.
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tacit otec ani O to se nepokusil; pater hoc n." tentavit qui:/vm. otec
o to se ani nepokusil.
Slovo částicí ne — quidem p0pírané může míti před sebou i spojku
i slovce vztažné: Ne si smnma quidem eorum in m.cmerita constarcnt.
.Ve si (lisccssero quidmn. Ne cum rliscessci-o quidem (avšak i: nv tum
quidem cum discesse-ro). Non modo qum; non possumus, 8cm ne qua-n
tum possumus quidem, cögimur.
š. 477.

1. Dvěma slovy zápor-nými v t:?též větě. se shihajicimi

zápor mg se ruší a k místu se přivodí tvrzení mocnější. To platí
zejména o spojeních non nescio, 'non ignoro, non sum,nescius vim dobře '),
uuu. něgo nepopí'aim, připouštím; uon Possum 'non nemohu ne . . . t.
musím nezbytně, non ioni—crus,'non inutilis etc. Non potui non clärc
litteras ad Caesar:-m 2). Qui 'mortem in mälis pöuit, non potcst mm
non timere.
2. Sdružuje—li se non se slovci něma, nihil, nullus.

num/uam,

quimm, jiný je smysl obou, klade-li se non před, těmito slovci.
:! opět jiný, klade-li se za nimi.
nonnemo někdo, mnohý

nemo _nonjeden každý

nonnihil něco
nonnulli někteří
nonnunquam někdy
—
-

nihil non vše
nullus non každý, všeoek
nunquam non vždy, pokaždé
nusquam non ") všude.

In ipsa. cru—ia nonnv'mo hostis est.

Video ubua-sc uonnämiuwn.

Tuum consilium )u'mo potest non marina" laudaro. Nonnihil temporis
litt/cris tribuo. Nihil 'non te tgficere posse (lico. Nonnullac insulac de
l'cceraut. Samnites uulla rerum, suarum non rclicta iutm hostes, «gentes
dňmos Talia-runt. Timöleo'n his rcbus udeö cst commotus, ut nonnunquam
mian finem fac/irc voluerit. Epistulas requiris mms; rgo autcm uun
quam, cum mihi denuntiatum esset irc aliquem '), non. dědí.

Částice záporná níšqu (nec), jde-li za ní slovce mm. dochází
tím významu kladného et. Avšuk puumtovutijesť., že ve správné prosto
mluvě meque non ( nec non.) nespojuje

dvou _ielllIOÍ-IÍ\'_\"('.|I
slov 5), nýbrž

') též: bene scio (Cic. Fam. 13, 8, 1), probe scio; pod.: utilius scio, magis
scio vím lépe; optime scio, maxime scio vim nejlépe. ') též: Facere non potui
anebo fieri non potuit, quin därcm litteras ad C. (382, '.!. ") nounusquam se
používá; m. tollo alicubi někdo. ') roz. ad te. ") Jen u lnlsuíkův a pozdějších
spisovatelův užívá se nec non m. prostě slučovm'ího ct; nu př.: Legi (rm-mina
Homeri ncc non Hesiodi. Vera.: Nec non. et socii . . . (Iona ferunt.
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že m'an (u"C) druží větu k větě předcházející, mm pak, z pravidla
jinými slovy jsouc od neque odděleno, že táhne se k výroku. Zhustn
vyskytá se talk: neque vero, neque enim, neque tamen S následujícím
k výroku se táhnoucím non. .Veqzmhaec mm evenerunt. A to skutečně
se přihodilo. .Vec hoc Zčno non vidit. .\ Zeno to dobře znamenal.
Nec vero mm omni supplicio digni P. Úlamlius, L. Íúníus consules.
qui contra auspicia navígarunt. A zajisté všelikého trestu hodni jso-.:
konsulovó. atd. .anw Attico mínus fuit acdě/icator; neun tamen non
imprimis bmw habitat-if. Nikdo nebyl méně milovníkem stavění než
Attikus; a přec obzvláště dobře bydlel.
Poznam. Dvě slova záporná. v téže větě obsažena záporu neruší, přičiňu
je-li se k prvnimu záporu částicemi 'te-quidem uueho neque-neque toliko mist
nější nejaké určení. Non praetereundum est ne id quidem; avšak při jiném
pořádku slov: Ne id quidem praetereundum est. Nulla specie:: ') ne ercögitari
quidem potest ornäu'or; avšak: .Veeecogitari quidem potest ulla species ornatior.
L. Sulla tantum potuit, 'ut nemo illo incita nec bona nec patriam. wee vitam
retinere posset. Neque cuiquam bono máti quidquam ěvenire potest nec viva nec
mort-uo, nec unquam eius res a diis immortalibus neglegentur. V. $. 462, 2, Pozn.

...—ug

') podobu, postava..

Dodavek prvý.

Něco z prosodie &metriky.
A. Prosodie.
.S. 1. Prosodie (&:goagod'ia)jest nauka o ausum;-c syllab. Časo
míra (lug—utiius) zakládá se na řasa, ve kterf-m syllahy slov se vy
slovují. Nejkratší čas, ve kterém syllabu vysloviti lze, slove doba (möra).

Syllaba, která ke svému vyslovení potřebí má. doby toliko jedné,
slove krátká (brčcis, con-«pm „); syllaba poti'elmjici ke svému v_v
slovení dob dvou„ slove rllmduí (longa, prällucta _); syllaba, kterou
vysloviti možná i (llan-ze £ krátce, Slove abe/'duci (cmceps !): läbor

práce, labor klesám, cm'Ěbrnm

4.

Všeobecná pravidla.

Krátké syllaby.
&. 2. Krátká je každá samohláska, po níž misledujo jiná samo
hláska,

byť i před touto písmč h stálo (vocali.-c ante vocalem, corri

pitur): (lěus, pins, růn, träho, včhn. [ :: přiruzvné dlouhé hlásky 3)
v této přípmlnosti někdy stávají se krátkými: pračnpto, dčorsmn.
Výjimky.
l'ompěi.

1. tu' a m've vlastních jménech na m'us «eius: Cai,

— 2. ei v gen. a dat. :").dekl., předchází-Ii i : diei (avšak:

rčí, späi, filii?). ——3. ius V gen. alius, solui-s ; avšak krátké V alh
rï-us, obojetné v ostatních: imus, unius etc. ——4. 1 ve fw, fiam, _fíc'

bam (kráth

ve již:-Í, _Iičrcm).
.
.
-_
.., .
", . '
„Umma
mm
ju-nt,
jwn
qmu' [mau
)uyabmn. a
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Dlouhé syllaby.

3. Dlouhá může býti syllaba l. z přirození (syllaba nata—tra.
longa); 2. Polož-ením(syllaba positiöne longa).
l. Přirozeně dlouhé syllaby.
Délku přiveze-mi.)

Přírozmu? dlouhá jesti syllaba, která v sobě. drží samohlásku
dlouhou: span, mater, papulas topol; naopak Pöpuhts národ.
Přirozeně dlouh./í.jest i každá. :lcoilzláska.: saepe, coepi, gui/Hum,
a každá z dvojhlásky anebo staženém vzniklá samohláska: inu/mu:
(in—aequus), illïllo (in—Medo
),
bübus ( l)ot't'bws), ml (nihil).

cögo (co-ago), iüm'm- (iuvenior),

böbns,

„Gaudia principium nostri mm! měl ' doloris."
„Nil ego undula-rint itu-mulo sanus umím.“
2. Poloienim dlouhé syllaby.

(Délku poloimi.)

Polome

dlouhá jesti syllaba, jde.-li zu samohláskou, která sama

o sobě krátká jest, hud doc."souhlásuk, bud' složená souhláska. a: aneb

z: cónfěmuo,graf, gäza.
Pole,-Emim dlouhé stávají se i syllah) zakončené toliko jednou
prostou souhláskou, začíná-li se souhláskou slovo následující.: ět nm.-ns.
in mare.
,.Lünnrïunt (mimi rebüs plenimque secümlc's."
Souhlasku :“(i) činí syllaba položením dlouhou již sama o sobě:
maior, Eins, ' 'rüia, vyjmouc ve složení: bÍ—htgow.

_..Hectora quis nasa-ct,frlü- si Troia fruTsset!"
„Alm-fis «qui bibl-gus et magni cru-rus Alitalia“
Poznam. l. Krátká smuohlásua nu samém konci slovu položením dlouhou
nikdy SP nestává: malá stultitiae, nemorosä Zacynthus, ante Iovem.

„Harrida squamosi volventia memhrá draconis."
„Antě lovem nulli subigebant arva colon-z'."
::. Jednotlivou souhláskou spojenou s písmenmu h krátká syllaba položením
dlouhou se nestává: stomáchus, adhuc, serpit humi.

,,].atrantem slomächum bene lenit cum sale pani-s.“

"Frigidus, o pueri fugitæ) hinc, latet anguis in herba."
.'l. qu platí za jednu souhlásku: ěquuu, sequor.
,,]v'lrbile principium mel-ior_Iornma signetur."

Dodth-k prvý: l'rosodie.
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Položení slabé. Positio debilis,

.S. 4. Jde-li ve slovostředí za samohláskou. která sama o sobě
krátká jesi, souhláska něnuí s h'kuton r (nn—dacmn liquida), vznikf
položwn' slabě (positiv debilis). Ve příčině této syllaba ta :: prose sice
vyslovuje se kru'fcc: crräbrum, volňcrís, ml básníků však užívá se i za
dlouhou.: cerebrum, vole—Loris
(syllaba

anceps).

„Nox tvuěbrns profert, l'Iuwbns fugat inde bomb-as.“
„I'Jt Primo similis volücri, "w.r,- vcra volám-is.“
Poznam. ]. Je-li však souhlásku nemá. na konci slova, tekutá. pak nn :a
čátku slova následujícího, syllaba položení-.n dlouhou se stává.: amát regem.
Rovněž i ve složení: óbruo.

„Durat(e) et vosmet rebus servate secundis."
2. bamohlüska prvotně dlouhá i před němou lílúskou s tekutou r spojenou
spůsobuje syllaba nezbytně dlouhou i ve prose: salüb-n's (salüber), matris
(mater). mätrum.

Zvláštní pravidla.
',asomira jednoslahičnýcln slov.

a').l. „balnoslabířmíslova končící se v samohlásku jsou dlouhá :
mě, tě, 83; n, ě, ale; do, pro, si. tú; krátké jsou pí'íklonné částice:
q—uč,vě, uč, cě, tě, ptž. psč : híscč, vo'snä, tutě, suoptě, reapsč.

„Plus aliis tla?tě, quam. tú tibi crcderr noli."
„Semper honos uomenth tuum lruulesquě manebunt."
2. Jerlnnslabířmí slova končící se v souhlásku,

a) jsou-Ii substantiva, jsou dlouhá : vär, söl, für, iüs, ös (öt-is)
a. j. Krátká jsou: měl, ös (ossis), vir. Obojetné jest cör.
„I)ic ago:,frigoribus quare novus incipit annua,
(ad mi'/ius per u',-r[ucipiendas emi.“
„A'Ínllv mmm levibus «für rat violabílr alia“
„' '01lfl'fmr "u'srro Molin cör esse mihi."

b) Jiná slova končící se v souhlásku, která nejsou substantiva,
jsou krátká: dd, ňb, sňb; bis, (öt; ět, sřd, üt; is (pron.), quid, qnňvl.
Dlouhá jsou: cras, cúr, En, mm, quin, sin, plus, par a všecka na 0:
dv, sic, bílo, hoc, Imc. Obojetm't: nec, pron. Inc.

„Michl:/niti in occulto (tf)sf in. aprica-m profer:-t aetas."
„..ch opibus mentes hominum. cm'avqw: h-rantur."

"Ludere par impar rquifmfr) ïu, ur'luulc'm'lunga."
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c) Jednoslahičué tvary pádů nepřímých v deklinaci, jakož i jedno—
slabičné tvary slovesa v konjug'aci řídí se pravidly o koncovkách slov
víceslabičných (g'. 7). 'l'íulyž jsou na př. dlouhé tvary: quös (ä. 7, b, 4),
[lotas ($. 7, b, 1), (trcs (š. 7, b, 1), fies (š. 'i, b, 2); krátké naopak:
dát, jlět, scit atd. (š. ? init.).
cl) Zkrácené imperativy zachovávají časomíra syllaby kmenové:
(lic, düc, fäc, fčr («lico, (lüco, frit,-in,fám).
„Die, agn, fri/[oribus git/uv! novus incipit tumus !“
„Bofěr et obtlm'a, dolor hic tibi pra/lerit olim.."
,,Phylli ! fäc ea.-spectesDe-nwpboouta tuum."

časomíra kmenové samohlásky v ohýbání, odvození a složení.
&. 6. V ohýbání, odcozmi a složení časomíra kmenové hlásky
se nemění: ämn, änmbrtm, ämicus, «ultimo; clämo, clamor, conclämo;
lčgo odesýlám, ablěgo; lěgo čtu, perlčgo, colligo; döno, condóno etc.
:) Výiimky v ohýbání.

'1. Dvojslabíčnfi perfecta a supina dlouží syllahu první, byť
i tato v přít. čase byla krátká: vídeo — vidi, visum; möveo— moci,
mötum. (Avšak rňi, liii dle 2). Tudyž i: videram, vidissem, vï
rlero, vims.
„Terra feras

cïe'pc't,culum-vs agífabílís aih-."

Avšak sedm perfekt a devět supin se vyjímá:

Perfekta :

Supan :

děd-í 1), tůl'i 2), stäti 3),stïti '), bibi 5),
fidi 6), scidi 7).

dátum l), ra'tum 3),sämm 9), itum lo),
citam H), litum 12), quitam 13),
situm H"), q-ämm l"').

Rovněž i státmn praes. sisto, avšak statum praes. sto.
„Nil ago contůlvrím lucu-uclusanus amico."
„Grau/ira _jiurentesque mmm scidit Ata-opas mmos."

2. Zdvojend pmfccta maji obé první syllaby krátké: tčtígi, pě
půlí, tůtůdeyjma ovšem délku položnou ve druhé syllabe: mömördi).
Jen caedo má ceu-di (na rozdíl od cado — cecidi).

„Lada fere laetus cäcïm',cano tristia tristis."
') do. ') fero. ") sto. ') sisto. ?')bibo. “) titulo. 7) scíndo. “) reor.

'") eo. ") cieo. ") lino. ") queo. ") sino. "" ruo.

9) sero.

l)odavek prvý: Prosodie.
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3. Po růzuu palllaltujme: pono — pš.-mi -— positum; gígnn -—gä

ma'—gěm'tum: (läre—dä—däs,

ostatně. všude ä krátké: (trimus—

lläbnm — däbo etc.
„Dc grege non ausim qui:!quam deponere tecum."

„Non pudor in stipula plac.an

cepisse quietem

Et faenum. capiti supposuisse suo."
"Et documenta :lňmmz, qua ximus origine nuti."
4. Jména:

pěs, sal, más a pár,
bös, mis, väs a lm

maji v ostatních pádech samohlásku kmenovou krátkou: pědís, sälz's,
má)-is, pá:-is,

bövis, sůís, vädz's (rukojmö;

avšak

väs ——vasis ná—

doba), läris.
„Nun, böve mactato caelestia nunn'na gaudent."
b) 'Výiimky \: odvozeni.

hňmo — hii,-manus
lägo — lěgis (law)

' sčcus — setius
* sědeo — sedes, sedulus

pňcísmr -- pacis (pax)

\ suspicor -— suspicio

a'ögn —
nóta
— rEgis
notus (rea:), rägüw, rčgula | těgo
vöco ——
— těgula
vods (vox), vocalis.
_

n

o

o

o

„Rayem crede moln, res est succurrere lapsas.
„Flectítur iratus vöce roga-nte Deus."
„Omnia sub lüges mors vöcat atra suus."
(Imo — dieculüceo —- lucerna
duco ——dücis (duæ)

läbor (läbc') — läbare

_

“

moles — mölestus
' sopito — söpor.

„Me düce dam-nwm: homines compescite curas."

["it/us, infitlcw, fidücia vedou se Odfido; naopak fidelis u per
fidus od fides. — b'ädile, assiduus Oil sěrlrfo.— Stätio, otii-bilis, stä
bülum, stäfus ml státum.
c) Výjimky vo sloienl.

1. «lico — maledicus., causidicus
rlüco — Educa (ïu-e), reducis

iuro — peiäro, dec'ä-ro
mího ——innuba, pronuba.

(redu-I:)

,,;Vu-uager hic pomum, uon dulces edücwt mms.“
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2. Předložky zachovávaií ve složení svou časomíra: amittu, .le
pfllu, pröfero; äbeo, sübeo, öniitto.

„Qui mortem metuunt, amittunt gaudia vita:-."
"Felici-s öbcunt, quorum sine Crimine vita (e)st."

Avšak pró zkracuje se zvláště před f:
Prócella
pröfäuus
pröfäri

pröfecto
=pi'öfestus
prójicíscor

prö/iteor
l)röfiigio
ln-öfügæw

[Prófunrlo
*pröfundus
prönöpm

Pröpägo
pröpellu
pröterv'us.

„Hao Tyron, hac pröfuyus l):mm'stís xml" l)rfnntex."

,,Jlistaqzde) erat jlnmniaz' _[lammaprňfana piae.u
3. Nerozdílné částice di (m. vlis) a se jsou dlouhé, částice pak
rč král) je krátká: dimitto, sapam», rätineo.
„Rem tibi quam. nos.-casaptam dimittet-(' noii."

"Scimus inurbanum lepido sěpmmre dictum.."
„Spaun retine, apri-l rin(a) hominnm nec mortr Nil-inquit."

\'yjínmjí se läset-m.«:& ilii-imo; reddo, räfert záleží na tom (rä
fert přináší zpet) a obyčejné rětulíi, repulit, a-Etudit, rělíyio (též ret

tulit, reppulit, rettudit, relligio); reliquiae (rrlliquia'e).
„In causa facili cuivis licet esse diserto."
"Quid refert, nun-Mo)an furtis pereamne rapinis
"Saepe räfert mu'mus lusus gravitate carentes."
4. Nerozdíluá částice ně (ni) je krátká. v näquc, näqueo, uěfas,
nisi ; dlouha V "aluum, näquidquani, nat/unquam., uemo.
»Crellvbrmt hoc grand-.', uěfas (." morte piandum."
,,Flava C'n-ns alfu něquíthnam spoutat Olympo."

5. Spojí-li se dvě slova samostatná v jedno, podrží koncovku
prvého slova časomíru slova smnostutnóho: qum-e, æcum, siquis, ne
dum, quäsi (z qudm si). Vyjímá. se: siqui'/mm, Iiö-Iie.
„Qui mm "st höili'f, cras minus ruptus vrit. “

Časomim koncovek slov \'icesluhičných.
„) Koncovky končící se \: samohlásky a, e, l, o, u.

8 7 1. a. je krátké na konci jmen podstatných a přídavných,
aklomrých číslovek a, náměstek: illň. má)-íd, pruná tvmpm-á, [lecftu-ä.
.

.

v

'

"

„Hum (I“/„„zfac,,mt aiu-na [w:-mula cautum.

“

Dodavek prvý: Prosodic.

V 'jímka:
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Ah!. sing. I. dekl.: de mensä.

,,qulti w'.v/(nthr (lc [mm sate, 'e caprina."
a jo dlouhé na konci sloves a nesklonných částek řeči: áma,
frustra, supi-il, posf/47, anzrlz'řigínm.
'
"Principiis nbstä .' .w'ro mwlicin'c paratur."
„Sed fugit [nim-rn, fugit irruparnbilc houpa-s.“

Výjimka:

itd, quid, wifi; někdy i triginta".

2. o je dlouhé 1. \? abl. 5. dekl.: dic,- -— 2. v adverbiich na e

vedených od adjektiv v ns a er: rectæ,-též: fčrč, farmě, ohe; naopak
běně, málč; — v innpemtivó 2. konjugace: dóce; avšak obojetné:
cr'ív'ě,vidě, válí.
(ráno), autě.

Všude jinde jest e krátké:

Patrii, lilii, lěgě, mimi!

1,Fallit nos vitium specie? virtutis ut umbra."
„Cum recte vivi.-:, ne czu-us vcrba malorum,."

„Lab-autem stomachum bmč lenit cum salö panis."

3. i je vždy dlouhé: jih; fructui, amari.
"Aspiciunt oculis ampt-ri mortalin iustis."

Výjimka: Ve slovech: nisi.,quňsí, cuï (lépe cii jednoslab.). —
Obojetné je ve slovech: mihi, tibï, sibï, ibï. ubi.
„b'íncw'mn (v).-;! ml.-iiuns, qmvlcwnqu( e) infundis

aera-cita

„Quad satis ost, cui contingit, nihil amplius optat."

,,ch

mihi fortunam, si non conceditur učil“

4. 0 jest obyčejně nlmjetnó: 10:7,srt-mg, (img, quam/5, ambŠ.

„Nemó mp lacrimis decoret nec funera fm'fL" ')
„Quad natura

negat, redde;-v wcmň puta.-cf."

„Aspicías oculos mam/0 front"qu

[menti.-c."

,,Quml iuy/ö poscnntí, «(asina vul/c, dabo."
Dlouhé. jest 0 Vždy (I.) V nepřímých pádech suhstzmtiv, adjektiv
qmrticipil) & náměstek: centů, bňnb', illa. -— b) v advcrhiich ze jmen

pošlýchž falsi)", vyjma citó, sna-6. — c) vn slovech: adno, (dci).

Krátké je vždy o V: möllö, dummöflö, lmshnörlö.
„Non írlr'ó doba! [Mia!/u sr crmlurr, si qua
And-lt in mei;/w) [wm-c c_qmlm lam.“
„.an(0)
y

adeö frm.-«r vsi., nf mm 'mih-scm'v pusa—if,

bc. mndň ručím-meItalien.th prav/rat
') faxitzfccerü.

Viz g. 134 pud čarou 2).

aiu-mn.“
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Poznam. V nom. Ill. (lc-kl. a ve praesente sloves bývá 0 11nejlepších
básníků skoro vždy dlouhé.

.). ll

vždy dlouhé: fructii, (lícní, din.
„At tuba torribili sonitü taratantara dixit."

b) Koncovky končící so vsouhlásky, zvláště v as, os, is, os, us.

Koncovky dvouslahičných .: víceslabičných slov končících se
v souhlásky jsou vždy krátké: (lóněf', ilh'ul, apiid, ämät. Jenom slova
končící se v :; (as, Ps, is, os, us) potřebují zvláštních pravidel.

]. as je vždy dlouhé: aetas. amas, silvas.
„Intemli'ís animum studiis et rebus honestis."
Oboje-mé jest': anäs, -ätis.
')
_I
es je vždy dlouhé: patras, rimae, döcas.
,,Divitiw _qramlčs homini sunt vivere parce."
Výjimka: 1. nom. sing. .l. dekl. slov nestejnoslabičných (im
parisyllaba), majících předposlední syllaba v uenitivě krátkou: mila:
Jtis. sägäs ditis; avšak:

rïbio'fs-ätis. a.:-ias-Jitis. päriEs -ätis, Cěrě's —ěw's.

compac—
-črh's:—'2. pčněs a ös jsi (Es jiš) jakož isložená:
"Furti/ior sogäs est alirnis sempnr in agris."

ňtlěs, piitös.

"Populus in jhwiis. abiäs in montibus altis."
„Sí potěr; ignotis vitiant pron'vsse mem/nato.“

3. is 2 pravidla je krátké: patris, scitis, lägïs.
„Quam logis, unde tibi mittatur epistula., quaeris."

Výjimky: 1. ve všech pádech množného čísla: animis, vóbís.
omnis (: omnes), grati.-:, förïs; -— 2. v 2. osobě sing., má-li plural
dlouhe" ï: mulis (amlïnms), sis (simus). possis, velis, nolis; ris jakož
i mai-Is, quamvis, quivis etc.
,, Vincere cum possis, interdum. cm'-e sodali."
„Dospíce divitias, si vis an.im(o) esse beatus."

4. us je vždy dlouhé: lmnös, virös, nás. \'yjímá se: compňs Jïtis
a impiis -ötis.
„Solanum misw'ís sociös haim-issr malorum."

.). us z pravidla je krátké:

deň.—;,
amamüs, I/löribüs.

Výjimky:
1. v gen. sin-". v nom. u akk. plur. čtvrté dekl.:
j'rmrtús (gen. :« m. fructuix; nom. & akk. plur. m. framu/as); —
2. v nom. sin-". třetí dekl., má-li gen. dlouhé &: viæ-ms -üh's, fallas
«E?-is; avšak: tempňs -öris.
.

Dodavek prvý : Metrika.
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„Hic sitis est Phaïmon, currüs auriga paterni."
„In terris mercede. caret per seque petenda. (e)st
I'll-ternis vi;-tm "nemnii/lm bonis."

!.

Časomíra slov řeckých.
8. ]?«ckd slova zachovávají svou časomíra i v latině; protož
hlásky a, e, i, u, n, y všude tam jsou dlouhé, kde srovnávají se
s řeckými 07, 11, n. i, m, ov, F»,krátké

pak., kde zastupují

řecké &, £,

:, o, v; Aradan, Darius, Arion, nie-r,cas, Tampa, Echo, trama, Phoebe;

Arctňs, l'allňdós etc.
"Aestuat Alphčos '), ripae bþerchzitläs 3) ardent."
„Quad mare non. novit, quae nescit Ariöna 3) tellns ?“
„Terra feras cepit, volucres agitabilis aa;-*)".
„Aspidčs 5) in mediis sit-iebafntdipsafle's 6) mulis."
,,Auguribus Phoebus, Phoebe 7) venantibus adsit."
"Ea-sistunt mandes et sparsas Cycladas ") augent."
„Dem-a Lebinthös “) erat fecundaque malba Calc/mne.“
„Nuno animis opus, Acněá 'o), nunc Pecan-e firma.“
„O crudelis Alea-ï"), nihil mm carnu'na curas !“

„Bol/ian Pauäs '2) adest et protegit aegide fratrem."

B. Metrika.
Verš._Stopa. Syllaba. Doba (mora).
9. Metrika je nauka o mě)-(íchči roznu'frochveršových.
Verš (versus) skládá. so ze dvou nebo více stop, stopa (pes) ze
dvou nebo tří syllab; stopy, které v sobě drží více než syllaby tři,
dlužno pokládati za složeniny z prostých.
Syllaby, z nichž stopa se skládá. jsou dílem dlouhé, dílem
krátké. Ve stopách obsahujících v sobí- same krátké. syllaby drží
dvě krátké. místo jední dlouhé (___,ln. ); naopak ve stopách obsa
Imjících v sobě saínó dlnuhö s_vllahy drží jmlna dlouhá místo dvou

krátkých (_ m. W).
Při měření syllah nu'e'rouje syllaba kratka; nejkratší čas, v němž
sylíalm vysloviti možná. slovo dobou. ( möru 1). Ve dlouhé syllabč
počítají

Sí“ dolby «lrif.

.) "Alqmog.

') Z.“mgznóg

6) (xumam. 1)ayumu. ") Kvuláčag.

“) 'Agíuw, nkk.

,HÍQI'O'WY
(i).

*) chip.

“) daniöæg.

,) Atiþ'wïrog. "') Aim—iš.")"/Magi. ") "aude

Prof. Jus. Kořínvk: l.;í'. mluvnice. .').vyd.

(ds).
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'a:

10. Nejobyčejnější stopy jsou:
pyrrhíchius: báně.
iambus: älnans.
trochaeus (chorčus) : matrč.
tríbrachys: döm'inüs.
sponděus: mah-Es.
dactylus: ömnïä.
anapaestus: sčpž'ěns.
_ ionicus a mívwre: čdůlčscěns.
W ion-ions a maiore: pěrlčgčra't.
uv— choríambus: impátíčns.
.—

p.. came??æ?wr'

Přizvuk veršový. Arsis a thesis. Rhythmus.
g'. 11. V každé stopě jedna syllaba. pronáší se s důrazem, čímž
řada syllab, byť i nenáležer všechny ke slovu jednomu, v jednotu
stopy se pojí. Přízvuk tento nazývaný Přízvukem veršovy'm znamená
se čárkou od pravice k levici svislou (') a spočívá vždy na první
dlouhé syllabe? ve stopě.

Pozdvižení hlasu při vyslovení syllab opatřených přízvukem ver
šovým slove arsis (zdvih): klesnutí hlasu při vyslovení ostatních syllab
stepy slove thesis (loles). Jesti tudyž ve stopách trochejských, spon
dejských & daktylických arsis na syllabě prvé (; V, ; __, ; W), ve
stopách iambických na syllabis druhé (V ;), ve stopách pak anapae
stických na syllabě třetí (W ;).
Každá stopa může vlastně jen jednu arsi miti; kdekoli se to
naskytá, tu máme stopy prostě, ale jinak složené. Složené stopy toliko
zdají se míti více než jednu arsí; nebot v nich jedna z arsi je vždy

hlavní ("), druhá však vedlejší ('): ; W ;.
Pravidelným střídáním se zdvihu a klesu ve stopách vzniká
rhqthmus. Počíná-li se rhythmus thesl, slove vstoupavý, jako v iam—
bech (_, ;) a v anapaestech (W ;); počíná—lise arsi, nazývá se
klesavým,jako v troehejích (; v) a daktylech (; W)“

Rhythmlcké řady.
35. 12. Sloučí-li se několik stop v jedno, vznikají rhythmícke'
řady. V těchto jest arse první stopy arsi hlavní, arse pak ostatních
stop jsou arse vedlejší.

Nejmenší rhythmická řada je dvoustoPí č. Mu—

j. sloucem

dvou stop, nejvetší je při iambech a trochejích Šťfstístopíč. hcæapodïe
t. j. sloučení šesti stop.

Dodavek prvý: Metrika.

v _ v __
_ V __ v _ „,
W __W _
_ W __W
'
_ W _ W __W _ W
V _ „„ _ v _ v _ v _ V -__
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iambická dipodie
trochejská tripodie ')
anapaestická dipodie
daktylická dipodie
daktylická tetrapodie '-')
iambická hexapodie.

š. 13. Při stopách, které toliko tří doby (5. 9) v sobě drží, t. j.
při iambech a trochejích, činí dvě stopy dipodíí neboli metrum ');
pročež zde 2 dipodie : 1 dvojměru čili dimetru, 3 dipodie :. 1 troj
mčru čili trimetru, 4 dipodie : čtyřměru čili tetrametru.
Při stopách, které čtyři doby v sobě drží, jako na př. při
daktylech, platí již každá jednotlivci stopa za jedno metrum, pročež
zde dipodie, tripodie a tetrapodie totožná je s dimetrem, trimetrem

a tetrametrem.
g. 14. Řady jsou bud' úplné čili akatalekticke' nebo neúplně čili
katalektickě').
akatal. troch. dimeter

___: : : ::

_ “

_ W_ W_ W
__W _ W _

katal. troch.dimeter
akatal. dakt. tripodie
katal. dakt. tripodíe.

Při katalexi nastupuje často jednodobá nebo dvoudobá pře

stávka (pausa /\): ....W—W— A.
Rozměřováni verše; Elise.
š. 15. Přednášeti verš tak, aby jednotlivé stopy dobře od sebe
se rozdělovaly, slove verš rozměřovati (scandere).
Ke zvláštnostem při rozměřování verše náleží přede vším elisa
(elisio výmítka). Končí-li se totiž slovo nějaké v samohlásku anebo
v m, a začíná-li se slovo následující opět od samohlásky anebo též
od písmene h, odsouvá se při rozměřování stop onano samohláska
nebo písmě m s předcházející samohláskou.

„Dum vitam stulti viii(a), in contraria currunt."
„V ('o-tutemprim( am) esse puta compescere linguam."

Následuje-li est, nevypouští se samohláska anebo v m končící se
syllaba předcházejícího slova, nýbrž sesouvá se počátečné e slova. est.
.) t. trojstopí č. sloučení tří stop. ') čtyřstopí č. sloučení čtyř stop. ') Metrum
značí a) rozměr celé básně; b) rozměr verše. ') marinam-«Sc od wwl-rha: pře
stávám.
24*
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„Langa mora ((e)st nobis omnis, quae gaudia düfcrt."
..Urandum (e)st, ut sit mms san(a ) 'in eo:-pore sano."
Poznani. Někdy se elise zanedbává tak, že povstává hiatus (průzcv).
„Et sucus pecori, et lac subducitur agnis."
To stává se zvláště: !. je-li dlouhá samohláska v arsi; -——
::. při jednoslo

bičných citoslovcích, které se nikdy nee'liduji: 0 et de Latia, o et de gente Sa
bina; — 3. při ukončení věty, tudiž před nějakým větším znamením rozdělovacím:
Et vcr(a) incessu patuit dea. Ill(e) ubi matrem etc. — 4. krátí-li se dlouhá
hláska v thesi: insuláe Ionio.

Jiná básnická volnost.
16. Při rozměí'ováníverše jeví se mimo elisi volnostbásnická
(licentia poätica) někdy i takto:
'
1. Krátká syllaba. „ie-li v arsi, klade se někdy za dlouhou (dia—

stole).

„Umnía

w

vincit n

—vv

mo '; et

nos ce

damus a
'
—VV

mori."

_—

2. Naopak někdy dlouhá syllaba se přikracuje (systöl'ä).
,,Obstupui stefäruntqw' co-nme,m.c faucibus kvasit.“

Někdy samohlásky :?a u nabývají znění souhlásek j a v, a
naopak souhláska v znění samohlásky u .'diaerösis, (Hali-sis): arietis

:. arjeh's; tennis : tantis; sílmr : siluae.
4. Nekdy (h.-ěsamohlásky u vyslovení pokládají se za syllabu
jednu (synizěsis, srážka): Pronwthm'. Pravidelně při: huic, deinde,
proindc;

duæ-xt,rier.-sse,anteire.

„Avianoprace/domem sequitur, mmc praevius anteit."

Posledni syllaba ve verši. ('at-sura. Diuěrěsis.
17. Na konci každého \'ense tu',-ini se malá prestávka, byť
i na místě tom nehon žádného znamení romlělovacího; protož může
podm./ní syllaba v každém verši dle libosti budto dlouhá neho krátká
býti (Sylla-bn (nu-qm).

.\však i uprostřed veršů. zvláště dolších. bývají přestávky, a to
vždy na konci slova. l'í-estavky takové jsou cm'smw a dira-resis.
1. Canson-u ('e-s. rozkol (||) vzniká přesahovaním slova ze stopy
jedné ve stopu druhou tak., že toto uovyph'utje, a jest a) mužská č.
asi/mí, přesahuje-li slovo ze stopy jedné ve stopu druhou toliko syl
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labou jednou; b) žmska' (:. slabá, přesahuje-li slovo ze stopy jedné
ve stopu druhou syllabama dvema.
L

!

l

„Calc „lingua-(at:,

,

.

.

.

[: cédemlo uctm—nbzlnsf'

„lži/Vutdumdwgína, ;, iuwa renovare dolarem.“
2. Dírm—esisčes. l'ozlukau | ')vzniká, zakončena-li je slovem zá

roveň stopa.
"Iuppiter ] e.v neque)

volventem / dividit ] ammm."

Poznam. Nelibě zněl by verš, kdyby v něm jen veskrze diaerese byly, u.
nižádnú caesara v něm místa neměla.

„Spafsís hastis longis campus splendet et horret."

Versus acatalectus a versus catalecticus a hypercatalecticus.
g'. 18. Verš, jehož stopa poslední jest úplna, slove acatalectus;
verš, jehož stopa poslední jest kosa, slove entrllccticus, a to má-li kusá
stopa toliko syllahu jednu, mmlectícus in sg/labam; mít-li dvě, cam
lecn'cus in llísgllabmn; verš, jehož poslední stopa má o jednu syllabu
více, slove hgpercatalvctícus. (SI'OV. H.)
0 šestiměru.

Obrazec šestiměru.
&. 19. Šestz'měr č. heu,-amem; též vcrsus heroicus (u Cic. versus

heroas) zvaný, skládá se ze šesti stop daktylických. V prvých čtyřech
stOpách může místo daktyln klásti se Spondeus; v páté stopě z pra

vidla jen daktylus misto má; šestá stopa je neúplna'), držie místo
daktylu trochaeus, a poněvadž poslední syllaba ve verši jest obojetna,
může místo trocheje držeti spondeus. Dle toho obrazec šestimem
je tento :
"

_

_ l.sv

"Sed fugit

_.

l __2.»V

'intere

"

_

n

._ 4._

a, fugit

l v v . ' \.J v
„Ill(í) in ' ter se
___

I

__3.CTC;

:

_.

v

|: _ 5.

:

\ _. .;.TJ“

irrepa ' a'abilc

tempus."

L v \; _". v v __ V V
:.- V
81: nm gym ví * bracchia
tollunt."
n

__

'

_— _

- v v

'

_ _

v

Quidquid a !gis, pm ldl'ntcr a gas et ' respice finan.“
"

_ „ ___, \,

|

__

__

'

__

V V

__

__

'

.... V V

') proto: hexameter dnvtylicus cutalccticus in disyllabmn.

'

—

V
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Někdy klade se v páté stopě místo daktylu Spondeus (hexanwte-r
spondiacus), ve kteréžto přlpadnosti ve čtvrté stopě musí býti dakty
lus, a verš se obyčejně zakončuje slovem trojslabičným nebo čtvero—
slabičným.
„Cara de 'um subo] les ma gnum Iovis ifncrcI mentum."
:. v V

-'— V V

... _

L

V V .'.

"Constitit atqu(e) ocu lis Ph;ygi(a)' agmina
"_ V V

_'_.

V V

_'_

V

V

L

_, V

'

_'-

v

circum 'spewít“
'_. __

|

I.. V

Poznam. Mnoho daktylů v šestiměru vyjadřuje pohyblivost, mnoho spon
dejů značí váhavosť; jednoslabičné slovo za víceslabičným na konci šestiměru
vyjadřuje něco neobyčqiného, neočekávaného.
,,Parturitmt montes, nascetur ridiculus mus."

Caesury v šestiměru.
g'. 20. Každý správný šestiměr alespoň jednu musí míti caesum.
Nejobyčejnějši caesury jsou tyto:
1. po arsi třetí stopy (tomi nevöqylyqu'g '). caesura to mužská.
„[ntonuere poli, ,', crebris micat ignibus atika-.“

2. po první krátké syllahě třetí stopy (my,) muž rgírov zpo
xaíov), ženská to caesum-a.

„O passi graviora, ,] dabit deus his quoque fin-nn."
3. po arsi čtvrté stopy (togu) äpkupepwjg) obyčejně. ve spojení
8 vedlejši caesurou po arsi druhä stopy (colu) will-luuyéplíg).

„Stat sonipes / ac frena feroa: ], spumantia mandit."
0 pětiměru.

Obrazcc pětiměru. Caesara. Distichon.
š. 21. Pětiměr čili pentameter Skládá se ze dvou částí, z nichž
každá půltřetl stopy obsahuje a první polovici šestiměru až k arsi
třetí stopy se rovná. V první části mohou misto daktylů zaujmutí
spundeje, nikoli však v části druhé. Poslední syllaba částí první musí
býti dlouhá a Spolu koučiti slovo; po té následuje přestávku rovná
trvání nedostávajlclch se dvou krátkých s_vllal).Poslední syllaba druhé
') t=j: po poté. půli stopy (m'th -— :jpi-yáqog), ježto caesury mužské dle
počtu půlstOp se jmenují.

Dodavek prvý: Metrika.

375

části může býti, jako poslední syllaba každého verše (š. 17), hudto
dlouhá nebo krátká. Obrazec pětiměru je tedy tento:

.".æ ;æl;^LI;Wl;—WI:
Caesara místo má v pětimčru vždy po dlouhé syllabi- třetí stopy
před přestávkou.
Pětiměru neužívalo se leč Spojeného se šestiměrem. Spojení to
nazývá se. distichon (dvouvm-ší), a poněvadž užívalo se ho zvláště
v ŽalOZpěVÍCh(elegia),

slove i re;-sais plegiacus.

„Sí tibi dilficilis formam natura negarit.
Ingenio forman || damna repende mne.“
„C'ernís, ut ignavum. corrumpant otia. corpus.

Ut capiant vitium, || ni moveantur aquae."
„ Venturae memor-'s iam nunc estate smecme,
S'c nullum vobis fP-mpusabibitl iners."

„Nec quae praeteriit, iternm revocabitur unda,
Nec quae præteriit, || hora rodit-c potrst."
Metra u Horatia.

š. 22. Metra u Horatia. jsou hud'to:
1. jednoduchá metra skládající se z (lak-(ym, misto kterých
i spondeje klásti se mohou.
v
2. jednoduchá metra skládající se z íambův & trochejc'w. Rady
skládají se tu buď ze samých imnhův nebo ze samých trochejův, místo
kterých na jednotlivých místech býti mohou i spondeje.
složená metro Z daktylův u trm'lugjüv,a to:
a) samostatné daktylicke a ennostatné trochejské řady vespolek
se slučují

——dahiglo—trochejje.

b) daktylické a trochejské stopy v téže řadě se slučují —- verse
lvyaordické ').
Metrum jest iednoveršove' č. stichz'cku'z) ( mmmstichicke' , vrací—li
se v básni
verš Opět a Opět.,dvoum—šou?č. dish'chickě. když dva
a dva, řtgřvm-šovvf č. tetrastíchickť,

když čtyři a čtyři verše v básni

se vracejí.
]pmlos 3) nazývá se vlastně sloučení dvou veršů. kde za delším
veršem jde verš kratší, avšak i naopak.
') 16on &ämöli, jakoby prosa a poesie v nich se spojovaly. "')milos:
"fum,-1669(roz. milos-).: přidaný verš, pfípěvek.

verš.

.*; Ca

l)odavek prvý: Metrika.

l. Daktylický rhythmus.
23. l. thktvlický lmxzunoter&katalektickä tlaktylická tripodic
epodicky vc dvmwcrší sloučené: Metrum Archilochium [.
n \v—l
„__ __
'
_..

__
\.:v

_1 w.v _'

yv

l
__

o _
' __ vu n _ __ 'u-v—l

' —
H's-I

_'_ (Versus Archilóchius

minor).

,,Dw'uguru nives, redeunt iam gramina campis
Arboribustu com/w.“ Od. IV, 7.
Poznam. V daktylické tripndii hývnjí vždy čisté dnktyly.

5. 24. II. Datktylickýhexameter a daktylická tetrapoclic se spon
dejským (trochejským) zakončením- epodicky ve dvnuverší sloučené:

Mettum Alcmanium.
!'

"

I

" v—v_'_ „fv ;

'

o

|

W _' :, (Versus Alcmänius).

„Occidit rt Pelopis genitor conviva deorum
Tithon'u-sqm-remotus in auras." Od. I, 7. 28. Ep. 12.
Poznam. Spondej v páté stopě hexametru naskytá. se 1, 28, 21 ; v třetí stopě

Mrametru I, 28, 2.

2. Iambický a trochejský rhythmus.
25. Imubickö & trochejské verše rozumí-ují se dle (Upollíí
(š. 13). Zde pamatujme:
1. Při iamhických rhythmech může ve stopách lichých, při tro
chejských může ve stnpách sudých jodnó každé (lipodie misto syllaby
krátké

býti dlouhá:

-'. _, _ m. v L „,. __ a _:- „_ _ __ m. -'—„, _ „.

Poněvadž tato dlouha syllaba nevlastní _iesf, bývá zřídka. kdy ve dvě

krátké syllaby rozkládána. Jinak pamatnvati jest, že
2. jak v imuhických tak trochejských rhytlnuech každá vlastné
dlouhá syllaba, délku poslední stopy vyjhuailc, ve dvě krátké rozložiti
se může. Z těchto dvnu krátkých syllah pozelvihujc se více pruni.
byla-li nerozložeuá dlouhá syllaba.v arsi: L : ; V
v

_.

v

_-

Vv v v _
:

'

,__ __

x.“v
I

V

v

Am

__..

M' .—

V

v v v __

\;

o

-

!

...l

V

v

».1 J

v

....

J

Z imuhiukých u trochqiských veršů uuskytuji se u Horatia:
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lamb-icij akatalektický trimeter

též senarius

zvaný, monostichicky užívaný.
'
_
|
v_.v_u„._\./__v-..v.\
r

„Quill obseratis auribus fundis preces!
Non saxa nudis stu-diam navitis
Neptunus alto tundit hibernus salo." Epud. 17.
Poznani. O syllabě obojetné (sylth uncepsï v. Š'. 17; o různých formách
iambické dipodie š. 25. Mimo to pnumtuj:
1. Každá. vlastně dlouhá, syllaba. může ve dvě krátké rozvedena. býti (š. 25,
_ ::), avšak u Horatia. to bývá zřídka kdy.
2. Někdy stává místo spoudeje (_ V) rozvedenim druhé délky daktylus
(V ; : __ V.—
: _ & V), avšak jen v první polovici dipodie, & to v první
a třetí stopě.
lllavuí ruealll'a je zpravidla ve třetí stolvě (nsvířqgutueglígnněkdy ve čtvrté
stopě (itpögpipægüg).Srov. 20.
O)

Š'. .. . IV. Iambici?) akatalokticky trimeter

a ínmbícky' akum

lektický dimeter epodickysloučené(stl'oplla iambira).

ll(l

_ : _;

" VI — _
_-

"
_.V—T—wv

___—v_—V

„Brat-us ille, qui procul m.«/otiis,
Ut prisca yt,-us mortalium,

Paterna rum bobus ca,-vrat suis
Solutus omni facnom“ Epod. 1—10.
Pozuum. liozvúdění délky ve dvěkrátké jest jak v trimetru tak v dimetru
řídké. Nevlastní délku. zaujímající místo první krátké sylluby každé dipodie ne
měla by vlastně ve dvě krátké syllztby se rozváděti; avšak přece bývá. tu někdy

anapaestus: V _»_: _ _._: V V ;, častěji, a to právem daktylus: V V :
___._:: __LV. V. 5. 26, ozn. 2.
Caesara trimetru je z pravidla mvihngwgýg, zí-ldka éwihjylyřgúg. Dimeter,
jakož vůbec každý verš, který více než 4 stopy v sobě nedrží. caesury nemá.

&. 28. V. Kataioktick)" trochejský dimeter a kutadcktický iam

bický trimeter distichicky sloučené: Met-rum llimmmu'těum.
"

— v

„

I

__ x.- ..—.v

_. v -—v
„Nun

I

v
V _— V _

V

t'bur nvqwq numen-m,

chu rvnídct in domo lucnmuu“ (Nl. ".

18

Poznani. V trocllejskcm diim-tm byvuji nuskrm».čisté trochu-jo; v knmlvkti
okom iamb. trimetru vzniklém z ukatulvkt. trinm-tm nuskytuji se mi;-n(-často spon
dejc; rozvádění dlouhé sylluby ve dvě krátké urina".tu skoro nikdož mista; caesara.
vždy mvirqyim-ers.
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&. 29. VI. lonici a minore. Stopa ionická (\,. _, _ _) vznikla
z iumbické zdvojením; počítá se v ní šest dob (š. 9), z uichžto čtyři
náležejí arsi, dvě pak náležejí thesi. U Horatia v_vskytáse jen jedna
báseň tímto rozměrem, a to tetrastichicky složená; jednotlivé verše
ve sloze dělí se tu caesurou ve dva dimetry a ve dva. trimetry. Stopy
jsou vždy čisté.
vv

'— —-

...v _

v-v _-n _
vv _"
„ _

__
'
|

W

vv

__ ___

'

—.

W —
\"., ' -
| _
W —
*" | W _.. >:
.

"Ella-ararum vst "II,!!quamori

Dare ludum neque dulci
Mala víno lavere aut v.mm'mari
Metwmtes patrum.? verbera linguae." Od. III, 12.

3. Daktyly s trochch sloučené.
a) Samostatné daktylické a samostatné trochejské 1) řady budto
v téže sloze anebo V témž verši se slučují: :laldylo-tw'ocluje.
€. 30. VII. Daktylický hexauneter & iamhický dimeter epodicky

sloučené:Metmm Pythiambicum I. 2).

u
0
III vu—W—uv—T
n—l
'
—W—vv——
"
v __
V _

'
v —
V !

„No.r prat ct caelo fulgvbat luna sereno
Inter me'-nurasidera,
Cum m magnorum numen laesum (lem-nm.
In rea-ba i'm-aims mm.“ Epod.

14. l;").

Poznam. Rhytlnmus druhého verše je vlastně trocleský.

Napřed jdoucí

předrážkn (áváuoovatg) při rozměřování nevlastním spůsohem se připočítává..
V hexametm jc: caesum skoro všudy mvtrqyapsgrjg: v iambickém dilnetru
rozvadění mista nemá, leč v první stopě.

š. 31. VIII. Daktylický hexameter a iamhický trimeter epndicky

sloučené:Men-um Pythiambicum Il.
" vv
*"“
\.f

n

—

_'
V

.

vv
—— v

'
..—

vv "'— vv
_

v

** V

' — W ' '— v
——-v

::

') Místo í'udy tun-ijst
nuskytá se též iumhiukú, kterážto zde vždy za řadu
trochejskou s předrážkou (dváuqovmg) pokládána budiž. Srov. š. 30, Pozn. ') Jméno
to pnciunii od spojování užívaného při véštbúvin (pythickéiloé int-xumam B imnily.
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„Alim-a iam twríhu- Imllís civilibus artas

Suis ct ipsa Roma viribus ruit,
thm neque finiti-mi"value)-nmpcrdere Alm-si
Jlínacís aut Etrusca I'm-sendt manus." Epod. 16.
Poznam. V trimetru zřídka.kdy naskýtá se Spondej. ('aesurn v hexumetm
uaskrze nsvvnytysgág.

g'. 32. IX. První verš iamhický trimeter, drth verš katalekti
cký daktylický trimeter a iambický dimeter, distichicky sloučené:

Metu-um Arrhilochium III.

_"
'
v—v—u
'!

o
—v-u—vx

W L w =;

: .'; v

=- ; v z

. - .
(Elegmmbus).

„Paul, nihil me, sicut antea, iuvat
Scribere versiculos amore perculsum gravi." Epml. ll.
Poznam. Druhý verš elegiambus zvaný skládá se ze dvou samostatných
řad; mezi oběma je vždy caesara, pročež inu konci první řady hiatus n xyllnlm
anceps misto miti může. V daktylickém trimetru bývaji jen daktyly.

33. X. První verš daktylický hexameter, druhý verš imubický
dimeter s katalektickým daktylickým trimetrem, distichicky sloučené:

Metrmn Archilochium Il.

„vv—vv
"

ll W
- "

v—v—U—u =

uv-—W—ï

" i „„ ' W ::

(Ianbelägus).

„Harrida tempestas caelum, contraxit et imbres
Nivcsqw deducunt Iovem,- nunc marc nunc siluae
Threicio Aquilone sammt: rapiamus, amici,
Occasionem de die, dman ví?-entyemm
Et dvcct, obducta. solvatur fronte senectus.
Tn vína Torquato move consulc' pressa, mm.“
Epod. 13.
Poznam. Druhý verš iambelěgus zvaný zavírá v sobě obě dvě řady eleg
iambu ((X, v. 2) v opáčném pořádku, a. má jako tento na témž místě caesum.
průzev a obojetnou syllnbu.

34. XI. První verš obsahuje claktyliokoutetrupodii s trochoj
skou tripodií (_ithyphalhous zvanou), druhý verš jest kutalektický iam“

bický trimeter; sloučení distiohické: Motnm!

Archilm-himn IV.

"__0
v
v
H"—v—v—=|:
:
——\._u—vv—vv—W
"
„'__„,.._v.____
'.
__l.___,
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,,b'olvitur acris hiems grata vice-veris pt Favoni
T—rahuntqw'siccas machinæ: carinas;
Ac neque iam stabulis gum./mtlwcus auf aratur igni,
Nec pruh; calcis albicant pruinis."
Od. I, 4.
Poznam. Ve verši prvním ukazuje caesum vždy mezi oběma mzličnýma
řadama se naskytající, že řady tyto původně hny odděleny; avšak nemívá zde
místa ani hiatus ani syllaba anceps. Daktylický tetrameter mívá. ve čtvrté stopě
vždy čistý daktylus; v ithyfalliku nenuskytá se nikdy v druhé stopě Spondej.

b) Daktylické & trochejské stopy v téže řadé se slučují: verše
logaoedíckc'.

š. 35. V rhythmech logaoedických střídají se daktylické stopy
s trochejskými v téže řadě. Verše logaoedické jsou roznmnity a jejich
forma závisí:
[. na počtu daktylův;
2. na tom, na prvním-li či na druhém či ua třetím míste dak—
tylns v nich se naskytá;
3. na tom, arsi-li či anam-usi verš se počíná, a arsi-li či thesí
se končí.
Daktylus je ve všech logaoedických verších vždy čistý.
Poněvadž ve verších logaoedických daktylus a akatalektická. nebo
katalektická trochejská dipodie nejméně jednou naskytati se musí,
jesti zde nejmenší řadou trípodíe; tato může míti tyto formy:
1.

II

'

l W .L
_ ——
...
— vv
v —'
2.

3.

„

% akut. log. tripodie.

__

v _ w _ v .- v

i akut. log. tripodie s anakrusi.

"
'
-—w — v =

I katal. log. tripodie.

; v ; W!

4.

n

|

o

.—W
v .—
v'v =
!
v —"-—V

:

katal. log. tripodie s anukrusí.

Š'. 36. l. Trípmlů' logmwdíckcí čili versus Phcrecratěus má u HO—

ratia dvě formy, jichž rozdíl závisí na tom, na prvém-li či na druhém
místě daktylns se. naskytá.

Pherecratěus.
I. akatal.
__ w
,

1
.

. u

„ ['a-inperitiora frames.

II. akatal.

„thmvm

.

.

o

o

pontwa pumu.

l)odavek prvý: Metrika.

I. katal.
_"- v—l — v

„Dtch
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!

::

II. katal.
—" — -'— w

dvou.; meum “

*

?

„Dianu-num. acid-í.“

2. Katalektickä tetrapodů. logauedícklí

versas (r'lgconïms má

rovněž dvě. formy, které liší se od sebe tím, že daktylus v první formi—
vyskytá se na druhém. v druhé pak formě na třetím místě..
Glycon'ěus.

[.

II.

*J'.-d—;dv;vz

L:._——'-W=ť

„Nudmn wmigio latas."

"Filium dicunt Thetidis."

Pozuam. Pherecrateus l. katalekt., Pherecrateus II. katalekt. a GlyconeusII.
u Horatia nenaskytaji se samostatně.

37. Sloučením katalektického II. Pherecratea s katalektickým
I. Pherecmteem vznikl verš asklepiadický mens-'i( versus Asdepiadöus
mi'-nm),jehož Horatius jak stichicky tak istroücky (ve slohách) užívá.

XII. Stichicky: Metu-um Asclepiaděum I.

___—Uv—A
u
v
v

n

—-v_a'—-v>:
'

,,.Macccnas atavis edite regibus."
oa. 1, 1; 111, 30; IV, 8.

9". 38. XIII. Disticllicky, s předcházejícím I. Glyconeem: Me

trum Asclepiadeum ll.

„Sic te diva potens Cypri,

Sic fratres lide-nae lucida sidera
Ventorumtu regat pater
Ubstrictis aliis praeter Iapyga.
U(l. I. 3. 13. 19. 36; III, 9. I:"). 19. 24. 25. 28; IV, 1. 3.

39. XIV. Tři verše asklepimlickó a pak [. Glyconeus v te

trastichicknu slohu spojené: Met-rum Asclepiadcum III.

.

. ^" L

; v ï

„Quis desideri" sit pudor aut modus
' 'ain. cari capitis? Pramipe lugubres

třikrát

_
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Doduvek prvý : Metrika.

Cantus, ) elpomcne, cui liquidam pater
Vocem cum cithara dedit."
Od. I, o. 15. 24. 33; n, 12; 111, 10. 16; IV, 5. 12.

š. 40. XV. Dva verše asklepizulické s II. l'herecrateem akata—
lektickým jakožto veršem třetím, na konec pak I. Glyconeus v tetra

stichickouslohu spojené: Metrum Asclepiadeum n'.
"
___;W;/\
|| :_WLVz
"
l
'
___—W-::

dvakrát

L _ ; W ; V_!
„O navis referent in mare te novi
Fluctus? O quid agis? Fortitm- occupa
Portum! Nonne vides ut
Nudum remigio latus."
Od. 1. 5. M. 21. 23; III, 7. 13; IV, 13.

š. 41. XVI. Katalektický II. Phereerateus, kutalektická (lipodie
daktylická a katalektický I. Pherecrateus v jeden verš (versus Ascle
piudest maior) sloučené a monostichicky užívané: Metrum Ascle

piadeum maius.
"

III],__N—
OII __W_vv
'
w—
ll

„Nůl;n,_Vm—c, sacra vite prius severis arbor:-m."
Od. I, 11. _18; IV, 10.

g'. 42. XVII. První Pherecrateus akataloktický jakožto verš první;
druhý Glyconeus s prvním Pherecrateem akatalektickým jakožto verš

druhý, v distichickou slohu sp'ojené: Metrum Sapphieum maius.
: W _'_v __ .: Anstophanius

„Lydia dic per omnes
Te deos oro, Sybarin cur properes anum-do

Perdere? cur apricum
Oderit campum, patiens pulveris atque solis." Od. I, 8.
Poznam. V druhém verši deli vždy caesara obě řudy.

š. 43. Menší sapphicky' verš & alkaicky' verš jsou pentapodicky
složeny; oba maji daktylus na třetlm místě. u liší se toliko tím, že
jealonáctisyllahý sapphický verš ars! se začíná a thes! se končí, verš
pak jedenáctisyllahý alkaicky' anakrusl se začíná a arsi se končí.

[. Versus Snpphicus hendecasyllabus.
_. _. _. .. —'

W -'—v _ U Dvě troch. dipodie e duktylem uprostřed.

Dodavek prvý : Metrika.
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11. Versus Alcaícus hendecasyllabus.
Troch. dipodies annkrusi a kata]. I. Pherecr.
š. 44. XVIII. Tři jedenáctisyllabé sapphické verše a k nim ja
kožto čtvrtý verš daktylická dipodie se spondejským nebo trochejským

= | ; V __

; vv;— _, L,

koncem, v tetrastichickou slohu Spojené: Metrum Sapphicum.

_" v____
_"__
w

o

ll WLV ___, třikrát

_'_ =,- Adómus

').

„Integer vitae scelerisque purus
Non. rgot anm-is iaculis li"/lue arcu,
Nec venenatis gravida sagittis,

Fusce, pharetra."
Od. I, 2. lu. 12. 20. 22. 25. 30 atd.
Poznam. Caesara z pravidla. urvtmpupepúg, zřídka.kdy auto“;teitor: tpozaïov.
Verš adonický bývá někdy s třetím veršem v jedno spojen:

"Labitur ripa [ove non probante u
xorius omnia."
š. 45. XIX. První a druhý verš: vcrsus Alcaicus hcmlocasyllabm
t. j. dvě trocheiské dipodie, z niclížto první anakrusí se počíná, druhá
pak katalektícká jesti, s daktylem uprostred; třetí verš: versus Al
caícus vmwasyllabus t. tí'ochejský dimeter s anakrusi; čtvrtý verš:
versus Alcaícns dvawgllabus č. logaoedická tetrapodie, V tetrastichi—

ckou slohu sloučené: Metí'um Alcaicum.

=|L„_ _ ||;W; „x dvakrát
=

"

:
—rv______v__c

"
v
;
—\Jv'—.W——v__=7
„Dulce et decorum. est pro patria

Ilion-;et fugach
.Vec parcit

mori.
perscqm'tur virum,

imbellis iumenta.:

Poph'tibus timidoqu tergo."
Url. I, !). 16. 17. 26. 27. 29. 31. 34. 35 atd.
Poznam. l. Anakruse bývá zřídka kdy krátká.; Horatius má vždy Spondej
místo druhého trocheje. Caesara. je v prvním a druhém verši z pravidla před třetí
arsí. Logaoedická tetrapodie uni vždy čisté doktny a prvni trochej též čistý.
2. Třetí verš je se čtvrtým těsněji sloučen, pročež někdy na. konci třetího
verše eliso misto mívá..

„Sar.—íexitura et 1:05 in aeternum (čti actcrn')

Exsilium impositum cymbae."
') Jmeno verše toho pochodí od jeho častého užívám v písních na. smrt
Adouída: a': töv "Aömvw.

Dodavek druhý.
Římská váha, peníze a míra.
46. Římská libra (libra, pondo) tni-la u něco více než 18',.:
lotu vídeňské váhy čili 327-033 graunnü. Celkem jsouc slula as a dě
lila se na 12 stejných dílův (unci/10). Jména. zlomků byla tato:
uncia

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

quadrans
. . . . . .
irie-ns
. . . . . . .
quinae-mr (qzu'nqur unciae)

.

.
.
.
.

sm'ta'ns.

sami.—.-(semi as),

gen. semissis

.

.

.

.

.

.

.

.

:

I':

.

.

.

.

.

.

.

:

%č. „,

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.

.

.
.
.

::
1 [39
: Č. fg
:
152

.

.

.

.

:

septum' (septem. mec-iræ) . . . . . . . . .
:
bes, gen. boss—is( o'. o. binae partes assis)
. . . . . ::
dodrans (dle quadrans t. „', pryč) . . . . . . . :

del-tans (de sextans t. j. & pryč“

decem:." (deu'-m (mc-im»)

«Ir-um?(dv uncia. t.

1 une-i pryč)

|

'

.

'

.

'

.

_ _ :;

'

.

.

.

.

_-

Š "- 162

ff
Č. „82

Š (" lg“

% (__
,;.

id

Jmen těchto užívalo se též o penezich. dědictvích, mčrách. va
hách. úrocích a t.. d.
"e"-" 65?asse
MWS 'i'-73dOdrtmte

! dědic. všeho statku č. dědic hlavní;
dědic tří čtvrtí veškeré pozůstalosti;

aedificii reliquus dodrans
tema iugera et septmzces

ostatní tři čtvrtiny domu;
po třech a ï... jiter;

famas

úroky z ',. ze sta. (měsíčně) na 2/a ze.
sta vystonply.

e.:-t'rienn' factmn rrat hrsm'bns.

47.

V

1. Zu. nejstarší doby měli Římané toliko peníze. z "mdi

(nos, apris), a jeden ns, jakožto peníz. vážil libru mědi (av.—-Ubl'ltlf',
a.:-s grr'ivn) & platil ullo našich peněz asi 3/4 zl.

llodavek druhý: Římská váha, penize a mira.
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2. Po uvedení stříbrných peněz (několik let před první pnnskon
válkou) stával se m.- mědí-ný pořád lehčím a lehčím. tak že po druhé
punské válce jen ještě fu svý. půVodní ceny držel, dle našich penez
něco přes ?. kr.
Poznani. Počítání dailo se pravidelně dle liber (assův): (uses duo, tres etc.
Při nekolika tisíc-ích vynechávan se slovo os.-siumaklmllo se místo toho jen aeris
ke slovu milia: centum milia aeris sto tisíc-.aseův, děna milia aeris po desíti tisí—
círh assův atd.

Stříbrní"peníz" byly:
vimim-ins :
ciuium-im: :
m'sh'rtl'm: :

10 ussův

.

.

.

100 sestercň drželo asi
1.000
100.000

hmmm

.

:") „
(.g (lenam)
2.1, assa (& deum-n)

asi 4') kr.
„
„

20
10

„
„

l0 zl.

„
„

„
„

„
„

100 „
10.000 „

„

„

„

100.000 „

4. Zlatý peníz aureus (nummus) platil od první punské válkv

do císaře Nerona 103 zl.

'

5.011 polovice třetího století před Kristem počítalo se, všeobecně
dle sms-turn? (pročež manuum: : mænd-tius), avšak bylo trojí forma
v užitku s tímto rozdílem:

a) sno-tertius.ii : sestem; S čísly základnými: dementi sestf'rtíí
200 sestorcü. duo milia snsm-h'lim (sv.—:tm-tíomm)
2000 sesterců.

b) sva-h'rtiu,orum :

1000 sestercü, jakožto plural" tantum nej

více 5 číst distrilmtivnými: bina. sostm-h'a 2000 sesterců, hemm se
sim-tiu 3000 sestel'ců, dana. sestertia l0.000 sestercíl, vmtčna „omnia
[00.000 seste—run.ducam suum-tia 200.000 sesterců a t. d. až do
'JHEMXN)sestercü :

non;/Ten". mnmgěna

noc-čna svstw'h'a.

6M. přiči

novala se spojkou wt: "(myv-m: "(magma- nm.-ena srstth
vt sestvrtií
ducmtí qmulrilyínm trcs 999.243 sestercíí.
c) sestertium, [[ : 100.000 sesterců, jakožto singultu-«' tmitum
& číselnými odverliiemi pi'i snmmúch od jednoho milionu sesteroů na
horu: (lčcívs .w'sh'rh'mn anebo (fasti-ji v opilí.-ném pořádku: sestertium
dc.-ciesmilion seste—rtu.úplným výrazem «läcirs ruat?-nu milia sl'sh'rh'lïnl;
sestertium rides «lm miliony sestem-ů, sv.—'írrtímnsmragía's šest milionů
sesteroů.
.le-li ("Erit-s .s-c'xtt'rh'u-motv. podmětem, vynáší se výrokové
sloveso singularom:
'l'castamwdo «[ se.-mertium millia-' rrlc'uqlu't-wr 1..
Pro/. Joa. Kai-inn".: Luv. mluvnive. b. vyd.

336

Dodavek druhý: Římská váha, peníze a mira.

100 milionů sesterců, vicies scstertimn ei decretum (attributum) est
t. dva miliony sesterců byly mu přiřknuty (povoleny).
dös tricies sestertii třímilionové věno; sestertii millies servus stomilionový
otrok (š. 258); mihi superficiem aedi-um') consules aestimas-unt sestertio vicies
mně vystavění domu mého konsulové na dva miliony sestercův odhúdali (5. 261).

Poznam. Jméno sestertia: vzniklo ze slovci sämis tertius t. j. půltřetího
assu, pročež znamením HS c. "'s t. j. 1 + 1 ,—'/, se naznačovalo. Znamení to
platí pro všecky tři významy.
2. Řecké penize: chalcus lfxaluoüg)1 kr., obölus (öpolög) 6 kr., drachma
(890111311)
40 kr., mina (pväzloo drachem) 40 zl., talentum (tálavmv :60 min
as 2400 zl.

%. 48. 1. Římské

míry děl-ne':

pps : stopa měla 11.3 palce;
cübïtus (cubitum): loket obnášel [.f. stopy;
passus :: krok měl 4 stopy a 8 palců.
Na silnicích stálo vždy za tisícem kroků po kameni (lapis/
a. tato délka (mille passus : 780 sáhů) nazývala se římskou mílí.
majíc asi 3, zeměpisné míle. Ad quintum läpide'm č. ad quintum
miliarium (neutr.) pět římských mil (t. j. jednu zeměpisnou míli)
od města.

2. Mim na tekuté věci byla amphöra:18.g

mázu; sextarius

držel L:. žejdliku.

3. Obilné měrou byl módínsrzít amfory č. l(j sextariů; ze šesti
uwíliů vznikalo mědímnum (též medimnus).
4. Iügerum-i (gen. plur. vždy iugěrum, dat. & abl. obyč. iuge
ribus) čes. hony mělo 7000 čtvercových sáhův.
') superficies aediumzveškera

budovu na. nějaké půdě postavená. az m'

vzhůru čnéjici na. rozdil od půdy s. základův.

Dodavek třetí.

Římský kalendář.
15. 49. Latinská jména měsíců jsou tato:
'

.

.

.

[mum;-ms
Februarz'us

Apriles
liiaius

[21le U" "
Augustus alran

Octöber
u,
Növember ,

Martins pm,—„„

Iün-ius (AA/w"

September „„K

Dčcember.

Poznam. Měsícové Iulius a. Augustus sluli před císařem Augustem Quin
tilis a Sextilis.

&. 50. Hlavní části měsíce byly u Římanů tyto tři:
l. Cálendae, první den každého měsíce;
2. .Vónae, pátý den;
3. Idus, třináctý den.
V měsících březnu, květnu, červenci a řzjnu připadaly Nonae
na den sedmý, Idus na den patnáctý. Slovo MILMO obsahuje v sobě
začátečná. písmena těchto měsíců ').
___—'"
S těmito třemi jmény spojovala se jim-na mésícův obyčejně za
adjektiva: Calendis [mum;-it'sprvního ledna, 'Nonís Septembribus 5. září,
Idibus Martiis 15. března.
'
ante médium mensemIanuarium před polovici lednu, extremo mense Sex
.tili na konci srpna; média mense Novembri uprostřed listopadu ').

š. 51. První den před Kalendami, Nonami &Idujemi vyjadřoval

se slovcem pridie s alik.: pridie Caleňdas Apriles, pridie Nonas Július,
pridie Idus Octobres.
') Martius, IuLins, Maius, October. ') nikoli pouze: ante medium Ia
nuarium, extremo Seætüi, medio Novembri etc. Ostatně v. 5. 300.
25'“

\
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l)odavek třetí:

Římský kalendář.

:

Ostatui dni určovali Římané zpět pní'ítajíce od nejblíže příštích
Kalend. Non a Idují. Při tom vynechávají se obyčejně slova ante
a die," tlulyž místo: die tw'tio ante Call-nalus iibi-uarias. řekne se
kratčeji: [H. Call-udas ["pbrnrn'íns.
Zvláštní. avšak velmi obyčejní3 jest přestavení slovcí die anťe
V ante (linn. tlulyi místo die tertio ante Calendas Februarius. řekne
se; ante rlil-mfr:-tium C'nlenrlasFebruarias, anebo zkrácené: a. d. III.
Cal. Febr.
Výraz ante dirm pokládá se též za jean slovo. & to nesklonné.
:l může se spojiti s pi'edložkmni ml, in, eæ: differre aliquid in aní't
diem. te;-fiam Calendas labrum-las. zkrác.: in a. d. Ill. ('rzl. Febr.
mlloiiti tu'-co na den 31). ledna; incipere aliquid e.:; a.. d. III. Cal.
Febr. počíti něco ode dne 30. ledna: supplicatio indicta est e.v a. d.
Í ] '. Idus ()ctnbw's.

52. Mai-li se římské (latum v naše proměniti, muže se to
státi otl'nímcínim. V té případnosti pamatujme si:
Nonae a Idus. od kterých se odnímá, 0 jed-notka se ZV'étšíÍ:
odnímá-li se od Halem! příštího měsíce. zvětší se. počet dní měsíc-e
běžícího O dvě jednotky.
Poznani. 1. Slow Ap-iun-se-no obsahuje počáteční písmena všech měsící
majících 30 dní.
2. V měsíci únoru počítalo se i v roce přestupném (annus intercalario č
mmus bissextus) vždyan 2-5dní, poněvadž den 24. a 25. tohoto měsíce v rou
přestupném pokládal se za jeden: 24. den znamenal se pak, jako obyčejně, slovy:
a. d. VI. Cal. .MarL; 25. však výrazem: ante diem bissextum Calendas Martias.

Příklady převádění římskéhu datum na naše & naopak:

&. d. III. Non. Inn.

: ( 5+ 1) —
a. d. III. Non. Mart. :( 7+1) —
:l. d. [II, [(I. Ian.
: (13-1-1) a. d. III. Id. Murt. : (5+1) —

3:
3:
3:
3:

:|. d. III. Cal. FPM'. : (231T?) — 3 :
:|. d. III. Cal. Mart. :. (28 +2) — 3 :
a. d. [II. Cal. [ul.
: (sqq—2) _—3:
a naopak:
53. březnu

3 (3. ledna).
5 (5. března).
ll (ll. ledna).
13 (13. března).
3!) (30. ledna).
2? 27. února).
29 (29. června).

:

(_ Í -—_—
[) ——- 3

:") (\'.

2. ledna :

( 5+1) — 2

'.). května

(15 1—1) -—

4 ([V. 'Non. lun.).
7 (VII. ld. Mai.).

lí). ledna
18. října
2:3. listnp.

'.)

(13 + [; — lU
(3l +2) — H

ll
lHl (3D

H).) ——2:5

Nun.

Mart.).

4 ([V. Id. lan.).
15 (XV. ('al. Nov.).
!! (IX. Cal. Dec.).

Dodavek třetí: Íiímský kalendář.
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Kalendář
: Š ..

Březen, květen,

Leden: Swan

' "g
červenec a říjen
«z:? "š
(::I am)
(

|

1. |

'

2.
VI.
3.
V.
4. ' IV.

“:
(51 dm)
prome?

Calendis

ö. III.

Nonis
VIII.
VII.

8,

VI.

VIII.

10.

' VI.

12. _ IV.

13,

III.

l-I. »
15,

' V.

:

i

IV.

%

I III.

a

'

Pridie
Idus
Idibus

16,
' 17,

XVII.
XVI.

.. 18.
« 19.

XV—
XIV.

VIII. )
VII. |

a,
::

VI.

V.

:

|==

IV.

Pridie Idus

Idibus

š! xm.

1

% '
% '

Xl.

Ě :

XI.

B :;

x.

W

' 25.
; 26.

VIII.
VII.

5 .g
ä

VIII.
VII.

i 27.

VI.

'

28. ' V.
. 29. i IV.

3"31.

"I-

xu,

Š' %:

VIII.

3,

VII.
VI.

VI.

x.

; 2

1x.

>3

:; Ě

VII.

"' .cz

VI.

5

.
r

'ä gg VIII.

g,

a

g
==

V.
IV.
III.

IV.
[[[,

J

Pridie Calendas
Martias

Pridie Calendas
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Dodavek čtvrtý.

Nejobyčejnéjši zkráceniny.
(Notae čili compendia scripturae.)

š. 53. 1. Pi'edejmeni (praenomen).
A. :

Aulus.

Mam. :

C. nebo G. : Caius, Gaius.
Cn. n. Gn. : Cnaeus, Gnaeus.

D. :
K. :
L. :
M. :
M'. :

Decimus.
Kaeso.
Lucius.
Marcus.
Manius.

Mamercus.

P. : Publius.
Q. anebo Qu. : Quintus.
S. aneho Sex. : Sextus.
Serv. : Servius.

Sp. : Spurius.
T. : Titus.
Ti. nebo Tib. :

Tiberius.

2. Jiné zkráceniny.
A. Chr. : ante Christum.
A. D. : ante diem.
Aed. : aedilis.

P. M. :
. P. R. :

: l'r. :

pontifex maximus.
populus Romanus.

praetor.

A. U. C. : anno urbis conditae.
. Proc. : proconsul.
Cal. (Kal.) : Calendae.
. Q. B. F. F. S. : quod bonum
Cos. : consul.
faustum felixque sit.
Coss. : consules.
Resp. : respublica.
. : divus.
\ S. : Salutem.

Des. : designatus.
F. : filius.
ll. S. : sestertium.
Id. : ldus.
Imp. : imperator.
Leg. : legatus, legio.
Non. : Nonae.
0. M. : optimus maximus.
P. C. : patres conscripti.

S. : senatus.

, S. C. : senatus consultum.
i S. D. P. : Salutem dicit pluri
mam.

S. P. Q. R..: senatus populusque
Romanus.
S. \'. B. E. E. Y. : Si vales, bene
est. ego valeo.

| Tr. Pl. :

tribunus plebis.

Seznam

slo-v-a.vazeb (konstrukci)
ve skladbě obsažených.
N

f,.ňff—N

Pro-ti Helice anam. 5., P. znam. poznámku, otf. snnm. striata,

con-tr. znam. konstrukct GIvubu,

p. &. zuum. p-udčarou, hvězdičku ukazuje lt 5. pod hrou).

.A.
A (ab, abs) užív. 289, 1; přede jmény
.adi. m. particip. 442; ut. particip. appo
mest 232, P. 1: při abl. causae 269; , sitivneho 443.
při ab]. separat. 282; při abl. copiae abnuo s akk. 219, 5.
absiste s inf. vyjadřuje zápověď str.
et in0p. vaco ab etc. 283, P. 1.
304 p. č. 6.
a ('es. nevyjadřuje se v lat. 374, P. 3,
a); a sice, a sice ne, a to, a to ne 316. absolvo s genit. 267; a. capitis 267,
P. 3.
abalieno constr. 282, B.
abstine-o trans. a intrans. 338; s abl.
abdico constr. 219, 6, b); 282, A.
282, A; non abstiueo qui" 382, 2.
abdo a abditus constr. 287, 2,- abdo
s ab]. instr. 273.
abstraktní: m. konkrotnych292; abstr.
subst. m. adjektiv 293.
aln-o constr. 282, A.

abbim' 281, P. 3.
abluit-reo constr. 282, B.
abit-io s dvojím akk. 228, f).
ablativus: 268—287; abl. causae 269—
272; deseror coniuge m. a com'. a pod.
str. 203 p. č. 3; instrumenti 273; modi
s předl. cum a bei ni 277; limitati
onis 278; cmnparationis 279; mensu
rae neb diii'erentiae 280—281; sepa
rationis 282; copiae et. inopiae 283;
temporis 285; srov. 85, P. 2; loci 286;
qualitatis 259, P.; pretii 261.

ablativus absolutus 440;partic. perf.
pass. v mulo středním 111; subst. a

ulusu-|qu constr. 287, 2.
absum constr. 231, 1, P.; 282, A, P.:
tantum abest ut 379. 1, P.; longe
abest ut 379, 5; non multum (paulum)
abest quin 382,2; absens v nepi'i
tomnosti 208, 2, a).

abunde !; genit. 257, 3.
ubuudu 5 ubi. 283.
ne. atquc- uživ. 457; do potius 457:
atque adeo. atque etiam 457; za slovy
znamenajicimi stejnost 324.
uen-du constr. 243 a P. 3; accedit «!
a accedit quod 379, 4, P. 3.
'
ncm-ptus constr. 239.

392
aeuido constr. 243, P. 3; accidit ut
379, 4; bene (male etc.) accidit quod

addor s dvojím nom. 213, d); adde

quod 419, 1.
adduco ut 377, 1.
419, |.
adu-o (verb.) constr. 224.
accingor s akk. řec. 236, 1.
accipio (dono) 247, 3 ; s gemndivem 447. l adco (adverb.); adeo—nt 379, 1.
accommodatus s dnt. 239; s předl. » adhiheo alqm consilio 247, a.
adhuc význam 306, 1; v dopisech 352.
ad u akk. 239, P. 3; s dat. gerun
adimo s dat. 237, 2.
dia 452, 1; s předl. ml a. s akk. ge
adipiscor s akk. 219, s; a. ut 379, 3;
rundia 452, l.
adeptus význ. 431, P. 1.
accusativus 216-236: při slovesech

intr. 217; vnitřního předmětu 218;
v češtině genit.. v latině akk. 219;
srov. 217 pod čarou l): v češtině dat.,
v lat. akk. 220; v češtině instr., v lat.
akk. 221; v češtině nějaká. předl.,
v lat. akk. 222 : při slovesech složených
a předl. 223, 224: při slovesech neosoh.
225, 226; dvojí akk. 227—230; akk.
rozměru 231; při jménech měst na
otázku kam.? 232. 1; při jakýchkoliv

udánich míst na otázku kam? '232;
při zvolání 234; příslovečné 2:15; alik.
řecký 236.

accusativus

cum iuliuitivo 405 a

adiectiva (particip.) m. adverb. *205,
2; substantivnä 297, 298; m. genitivu
nebo předl. 299; označují čásť subst.
300; při jménech vlastnich 301; prae
dikativně 208, 2; relativa. s genit. 264;
a. stř. rodu s genit. partit. str. 194
p. č. 3, h.

adiuugo

s dvojím akk. 225, d); adiun—

909“ s dvojím nom. 213, d).

admiror

s akk. 220; s akk. a inf. neb

s quod 418.

admoneo constr. 266; 377, I'. 3.
admoveo constr. 243, P. 3.
adorior coustr. 224.
adscisco s dvojímakk. 228,d); adsciscor

sledd.; podmětem 412; předmětem při
s dvojím nom. 213, d).
sloves. sentiendi ct declarandi 413;
při vola, "010, man, cupio 415; při adspergo constr. 244.
iubeo, veto, sino, patior 416; při slo adspicio constr. 222, 1.
adsum constr. 243,P.
ves. a_[fectumn 418; při zvolání 420;
adulor const-r. 220.
při sloves. passivných nuntiari, indi
adultus význ. 431, P. 2.
cari etc. 423, 1; při sloves. zname
advenio constr. 287 2.
najících „pravi se, myslí se“ 423, 2;
adversarius s dat. nebo s genit. 239.
při dicitur 423, 3; při dalším vypra—
P. 1.
vování po nominative s infinit. 423, 4.
adversor constr. 237, 1.
accllso s genit. 267: s předl. de 267,
adversus (advcrsum) užív. 288, 6.
P. 1; s abl. crimine (nomine) 267,

P. 2; inter sicarios tže; capitis 267,
P. 3; accuso neglegentiam alicuius,
de neglegentia alqm etc. 267, P. 6;
accuso quod 419, P. 1.

acquiesco constr. 270, P. 3.
acsi s koni. 383 a P. 1.
uct-l vum 337—338.

ad uživ. 239, 1; přede jmény mest 232,
P. 1; tvoři ven-lm trans. 224; s ge
rundiem 451, P. 3; 453, 1.

addo s dvojím akk. 228, d); s dnt. 243;

adverto auimmn 243, P. 4.
aeger s ab]. 270; aegre fefo s akk. &
inf. nebo s quod 418.
acluulor coustr. 219, 4.

annulus

s gen. 264.

aequalis

s dat,. nebo s genit. 239, l'. 1.

neque uv (atque) 324.
acquipero. acquo coustr. 220.
aequus s dat. 239; aequum est, erat
etc. m. čes. optutivu 362, 1, ('.); s alik
a inf. 412, 1; plus aequo 279, P. 5.
aestimo s gen. aneb abl. 260, 261.

t'q'v )

atl'atim :; genit. 257, 3.
alfu-10 constr. 222, 1.
aflieio constr. 274.
aftiuis s dat. 239; též s genit. 2:49,P. 1_
aftiuo constr. 283.
age. vero 464, P.

!

antiquus;

nihil antiquius habeo quam

ut 1177, '2.

apage s akk. 161.
appareo s dvojím nom. 212, 1.
appello (are) s dvojím akk. 227, a»;
appellor s dvojím nom. 212, 2, a).

aggredior constr. 224; 406, 4.
ago: id ago ut 377, 2; gratias ago

appello

quod 418, P, 1.
alo; ait & inquit 425, P.; srov. 159, P.

appetens s genit. 265.
appeto constr. 219, 4.
appositio v. přístavku.
aptus s dat. 239; s ad 239, P. 3; aptus

alieno constr. 282, B.
alienus constr. 282, B.
aliquanto 280; aliquantum 5 genit.

(ěre) zdánlivě intrans. 335,

P. 2; 5 ad 243, P. 1; 287, 2.

f—f————
"h.—m...

qui 391, 3; s inf. str. 295 p. č. b';
s gerund. 452, 1; 153, 1.

257, 2; příslovečné 235, 1.

apud užív. 233, 2.
arbitror s dvojím akk. 227, c); ('es.

aliquis 328; aliquid příslovečné235, 1.
aliquo s genit. 257, 4.

asi & t. d. 364, P. 1; non a. myslím

aliter ae. (atque) 324.

že ne 473, P. 2; arbitratus 431, 1.
alius 335; 3 ab]. compar. str. 2l0 p.
č. 1; alius ac (atque) 324; alio loco . arceo constr. 282, A.
arcesso coustr. 267.
videro 355, P. 3, b).
ardeo s akk. *217.
alter 335; altero tanto 280.
arguo constr. 267; arguor nom. cum

alternus:
alteruter

alternis diebus 332, 3.
256,P. 2.

inf. 422, 4.

asperuor const. 221, 2.
assequor constr. 219, 3 a 6, a); a. ut

amans s genit. 265.
ambiguus s genit. "261.

379, 3.

ambo 3:14.

assuesco, assuetus, assuefactus 213.

amicior s akk. řeckým 236, 1.
aluit-us (amice) s dnt. 239; též s gen.

P. 4.
asyudetou 459, 2 u. P.
at uživ. 464.
atque v. ac.
atqui.užív. 464.
attendo constr. 243, P. 4.
attiugo constr. 219, 6, b).
attreeto constr. 219, 6, h).

239, P. 1.

amplius s vypuštěuým quam 279, P. 4.
au 395, 2; 398; 399; str. 301 p. č. 1;
an—au str. 302 p. č. 1.
angor s akk. & inf. neb s quod 413.

animadverto constr. 242, 1.
aulmus : animum uttemlo (adverto) 243,

attributum v. přívlastek.
avidus s genit. 264.

P. 4.' animi pendeo 233, P. :1.
auo, ano ! v odpovědi jak se.vynáší ? 400.
aute užív. 288, 3; přísl. 290, P.; s abl.

auctor sum ut 377, 1; quid mihi c.—
auctor? 218, 3.

audio : sluji se dvěma nom. str. 152
p. č. 9; bene, male a. tže; auditur

281.

auteeeclo constr. 224.
autem-llo constr. 224; 243.
autem coustr. 221.
anti-foru constr. 213.
antepono const. 243.
antequam s praes. 316; s ind. nebo
konj. 385.

s akk. a inf. 123, 1; avšak i 8 mm.
a. inf. tie; s partic. praes. 437. 1 ;
audiens sunt constr. 2:18.l'. 2.
aut užív. 136.
i

autem užív. 461.
auxllio m. ubl. insti-. 273.

B.
Bellum:

genit. belli spojen s domi

blandior s dat. 237, 1.

233, P. 2; bello a in bello 285.

C.
("auo receptui 247, 3; s ab]. instr. 273.
capesso constr. 219, 6, h).
capio s dvojím akk. 228, d); capior
: dvojím uom. 213, d); locum capio
s gerund. 462, 2; locum c. castris 247,
3; exemplum (mihi) c. 447 pod čarou 1).

capitis a capite damnare, capitis accu
careo constr. 283.
causa s genit. a meč, tuä c. etc.. 253,
1; quid est causae cm' :; konj., 'nihil
est causae cur s konj. 391, 4; s genit.
_

caveo :; akk. 219, 6, b); jiné vazby
242, 2,

.

infinit. 423, 1.

cogo :; in a akk. 287, 2; s ut 377, 1:

sare etc. 267, P. 3.
capto constr. 219, 4.

gerund. 461.

coco constr. 224.
coepi. coeptus sum. 407.
cogito roz. discedere 312, P. 2.
cognosco a dvojím akk. 228, c); co
gnoscor s dvojím nom. 213, e); co
gnoscitur s akk. a inf. též s nom. a

. 78, P. 1; k vyřízení

zápovědi 402, l.
cedo s dat. 237, 1; s abl. septum. 232,
A; cedo a cedo 163.
celo s dvojím okk. 229; s předl. de

229,P.
cenatus význ. 121, P.; 431, P. 2.
censeo 'ut, ne, alik. s inf. 414, 6; non
censeo pokládám za to, že ne 473, P. 2.

s inf. 377, P. 1, a).
connu—reo constr. 243.

colens s genit. 265.
colloco a in 0. ab]. 287, 1.
colonia při jménech měst 232, P. 2.

comis erga 239, P. 2.
comitatus (subst.) v pouhém ahl. 277,
P. 1.

comitiis

abl. temp. 285, !; comitia

s dat. geruud. 452, 3.

comimr constr. 233,1'. 1; comitatus
431, P. 1; comitatus s nhl. 273, P.

commemoro constr. 222, 2.
commentor constr. 222, 2.
commiseror constr. 219, 5.
committo constr. 219, 6, a;.

cerneres byl bys viděl 364, P. 2.
certiorem facio, certior fio const-r.264.
ceterum, cetera příslovečné235, 1.
ciugor a akk. řeckým 236, 1.

commoneo, rommoncfacio

circa, circum, circiter užív.238,s. 9.

communi-6

circum

comparativus:

tvoří verbo. trans. 223.

circumda constr. 244.
circumflua s nkk. 223; s abl. 223.
circumt'uudo 244.
circumsedeo, circum.-ito constr. 223,

constr.

266.

commoveo s akk. 221, 1; s ut 377, 1.
communico constr. 222, 1; 243, P. 1.
s genit. i «lat. 239, P. a').

význam362—304; s mi

aled. quam ut 379, 2. '

comparo s dat. 237,2; s cum 243, 2.
conlpleo constr. 233.
complures a plures, rozdil 73, P.
P. 1.
compono constr. 243, l'. 2.
circumsisto, cireumvenio constr.223. compos s genit. 264.
circumspicio, circumspecte constr. concedo ut 377, 3;auelm sinf.416, P.
222, 1.

cis, citra užív. 288, 9, 12.
voarguo con-utr. 267.

3; akk. s inf. 377, P. 3; :; gerunclivom
447; s ad n ueruml. 463, 1.

concilio constr. 219. 6, a).

395
constituo

concretus význ. 431, P. 2.
coucupiseo constr. 222, 1.

9 in a abl. 287, 1; diem

colloquio 247, 3; 8 ut 377, 1.

comic-mno constr. 267 a P. 3, 5.
condo 5 in a nkk. 287, 2.
conducit s alik. a inf. 412, 2.
conduco constr. 261; s gerundivem 447.
confero s dat. 243; 8 cum 243, P. 2.
confessus význ. 431, P. 1.
confido constr. 237. 1; confisus 431,1.
congredior conati-. 243, P. 2.
congrego s in a akk. 287, 2.

const" constr. 269, P. 2; 261.

constructio ad sensum nnd aóvww
201.

consuetudo fert ut 379,3 ; consuetudo
est a consuetudinis est 379, 4, P. 4.
consulo constr. 242, 3; aeqm boniqmr
c. 260, P. 4; 8 ut 377, 2.

congruenter s dat. 239.

consultus iuris a iure 264, P. 3.
contemno constr. 221, ::.
contemplor constr. 222, 1.

congruo

contendo

conati-. 243, P. 2.

čes. optativu 362, 1, b); activa. 444;
passiva 446.

coniunctivns

2; contineri : constare str. 203

363; potentialis 364;

p. č. 6.

contingo s akk. 219, 6, b); contingit

optativus 365; iussivus (imperativua)
366; hortativus 367; deliberativus
(dubitativus) 368; concessivas 369;
ve větách podmiňovacích 370 a sledd;
po Spojkúch 376 &.sledd.;

ut 379. 4.

contra užív. 288, 6; adv. 290, P.; con
tra ac 324.
contraho 8 in a akk. 287, 2.

ve větách

contrarius constr. 239, P. 5.
convenienter s dat. 239.

vztažných 391; nepřímé závislosti a
nepřímého představovúní 391; v ne
přímých větách tazacích 333—399;
v řeči nepřímé (oratio obliqua) 426;
misto imperat. 401, 402; futuri jak
se nahrazuje 360; perfecti sne k vy
jádření zápovědi 402, 2; pfeti & im
pfcti m. čes. opt. pfcti 358, P. 1; jak
v češtině vůbec se vynáší 369, P.
coninngo constr. 243, P. 2.
conor si . . . 397, 2.
conscendo s ab]. loci 287, P. 1.

Conn-ulo constr. 234; 8 in a. akk. 287,
2; convenit ind. m. čes. optativu 362.
1, a); convenit ut 377, 1; s akk. :;
inf. 412, 2.

cominco s genit. 267.
copula (spona) 197.
coram užív. 289, 6.
credo conatr. 220; credar s nom. :; inf.
422, 4; credendum est etc. s akk. a
inf. 423, 2; crederes byl bys myslil
364, P. 2.

conscius constr. 264.
consecutio tempormn 356 a sledd.;

creo s dvojím akk. 227, b); creor s dva
jím nom. 212, 2, b).

ve větách sousledných 353 ; v závislých
větách podmiňovacích 374.

crimine s genit. 267, P. 2.
cui bono est 247, 1.
cuius 99.

congequor constr. 219, 3; s ut 379, 3.
consldo constr. 287, 1; concedi sedím

cum

347, 1.

consilium capio nt, c. est ut 377, 1;
s inf. č. ut a. s gerund. 451, P. 1.

ut 377, 2; s inf. 377, P. 1, h).

contentus s abi. 270.
contineo; via: me contineo quin 382,

coniugatio periphrasticu indik. n.

předl. uživ. 1119...8; k označeni

slnůsobušfí
I

trans. 224.

B. a. P. 1, 3; tvoří verlm

." '

cum Spoj., cum causale 387, 1, 1; con
consisto constr. 287, 1; constiti stojím ' cessivum 387, I, 2; adversativum 387.
347, 1.
I, 3; historicum 337, I, 4; temporale
consors constr. 264.
387, 11, 1; iterativum 387, II, 2; ex
constanter s dat. 239.
plicativum 387, II, 3; inversum 387.

3913

eura me incessit consur.373; curum

II, 4; cum primum 349 a l'. 2; 352,
P. 1; cum — tum 388; 462, 5.

eumulo constr. 283.
cupidus s genit. 264.
cupio constr. 222, 1; 242, 4; cupio ut

„__—_.

adhibeo ut 377, 2.
euro s akk. 219, 4; 8 ut 377, 2; s ge
rundivem 447.

curro stadium 218, 2.
vu.-studio constr. 219, 4.

377, 3; 416, P. 1; akk. s inf. anebo
pouhý inf. 415; :; partic. perf. pass.
415, P. 2.

Č
Čili nic an mm? nebo nec ne? 398. ' číslovky zakladní jak se spojují an,
čim :: jak 97, P. 1.
, P.; srov. 200.
čím — tím 306, P. 3.

!

D
Dan-no :; genit. 267; s ab]. crimine ; dedieo constr. 244.
(nomine) 267, P. 2; voti damnari 267, ' (lc-doceo s dvojím akk. 22'.
P. 5; capitis, capite 267, P. 3; s quod defendo constr. 219, 4.
418, P. 1.
defit-.in constr. 220.
dativus 237—248; při sloves. nepřech. deliga :; in a. abl. 287, 1.
237, 1; při sloves. přech. 237, 2; od- denagratus význ. 431, P. 2.
chylně od češtiny při sloves. 233; při detieeto trans. & intrans. 33s.
adjekt. 239; commodi & incommodi ] defugio constr. 213, 4.
240; condicionalis 240,P.; ethicus 241 ; defungor constr. 275.
při sloves. slož. s předl. 243; při sloves. deieio constr. 232, A.
s dvojí vazbou (adspergo etc.) 244; delector constr. 270.
při esse: míti 245; při nomen mihi deligo s dvojím akk. 227, b); deligor
est 246; dvojí dativ 247; dat. účelový
s dvojím nom. 213, 2, b').

na. ad 8 akk. *247; při partie. fut.

demonstrarisakk.aiuf.

423,l;sn01n.

pass. 248; m. abl. s předl. a str. 214 Ě a. inf. tže.
p. č.; m. cum s abl. str. 226 p. č. 3;
dem-go s akk. 213, 5.

dat. cum inf. *408, I)).

dávati (dáti) s inf. jak vyjádříse v lat.?

depello

constr. 232, A.

depoueutla

jak v rodě trpném 340;

337; 342, P. 2.
v partic. perf. passivae 431, P. 1.
(lt' užív. 289; m. genit. partitiv. 256, P. a (lt-populat."; význ, 431, P. 1.
2; při sloves. pocitu 270, l'. 1; při depreeor- s akk. 219, 4.
abl. sepm-ativ. 282.
deprehendo s akk. 219, 3.
debeo indik. m. čes. optat-iva 362, 1, a). desidero constr. 213, 4.

deeedo constr. 232, A.
decernn s inf. 465; 8 at 377, 1.
deeet me 225; s inf. 403, 2; indik. m.
čes. optatim 362, 1, a); decens 116, P.
declaro s dvojím akk. 227, b); declaror s dvojím nom. 212, 2, h).
deelino constr. 220.
dedecet mc v. decet.

designo s dvojím akk. 227, b); designor
s dvojím nom. 213, 2, b).
desino; desítus sum 407.
«lt-sisto constr. 282, A.
clespieio constr. 221, 2.
denum; non desunt qui a konj. 331, 4.
deterreo a quominus č. ne 361; non.
deterreo quin 381, 1'. 1.
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detrecto constr. 219, 6, b).
demi-bo constr. 282, A.
devertor constr. 287, 2.
dextra (a) 286, 1.
dico s dvojím akk. 227, a), b); dicor B

dissentio, dissideo coustr. 282, B.
dissimilis s dat. 239; též s genit. 239,
P. 4.

dissimulo constr. 228, P. 4.
distinguo constr. 282, B.

disto constr. 231, 1, P.; 282, B.
constr. 247,3 ; dicunt (tradunt, ferunt) v dives s abi. 283; sgenit. str. 215p. č. 3.
s akk. a inf. 414, 4; diceres byl bys divido constr. 222, 1 ; s gerundivem 447.
'
řekl 364, P. 2; qui dicitur, quem di dnes : eo die 352.
cimus etc. tak zvaný 320; dicor s nom. do s dat. 237, 2; do s dvojím akk. 228,
a inf. 422, 2; dicitur tvrdi se a akk.
(1); s dvojím nom. 213, d); do a dvo—
& inf. 423, 3; dicendum est s akk. a
jím dat. 247, 2, 3; do s gerundivem
447; s inf. 406, P. 5; operam do s dnt.
inf. 423, 2; dico k důmznéjšímu vy
tknuti apposice 207, P.; non dico. non
gerund. 452, 2.
doceo
s dvojím akk. 229; doceo de . . .
dicam— sed 462, 9, P. 2; vel dicam
463; d. ad populum 288.
229, P. 4; doctus 229, P. 3.
dictum s adj. i s adv. 429, P.; dicto doleo s akk. 217, 5 ab]. 270; též s de . . .
citius 279, P. 5.
270, P. 1; s akk. & inf. nebo s quod
418.
dies; eo die
dnes v dopisech 352;
diem. dico v. dico; die certa, consti- I domus constr. jako jména měst 233:
tuta 50, P.
genit. domi spojen s belli 233, P. 2.
differo constr. 282, B.
donec s indik. 386; s konj. *386, 1.
difficilis a dat. 239; ad 5 gemnd. 453, dono s dvojím dat. 247, 3; dvojí vazlm
244.
1; diů'icile est s indik. m. čes. opta
dopisy; jaké v nich časy? 352.
tivu 362, 2; s akk. a inf. 412, 1; se
dubito; non d. qui-n,quis dubitat quin
supin. v u 456.
diii'ido s dat. 237, 1; divisus 431, 1.
382, 2; dubito num, quis etc. 382, 2,
P. 1; s inf. tže; dubito an 399, 2 a 1'.
dignor constr. 276.
dubius; non est dubium quin 382, 2;
dignus s ab]. 276; s qui 391, 3; s inf.
dubium est an 399, 2.
str. 295 p. č. 8.
duco a dvojím akk. 277, c); duco alqm
diligens s gen. 265.
pro hoste a pod. tže P. 1; s dvojím
dimensus význ. 431, P. 1.
dat. 247, 2; s genit. 260.
dimidium-s genit. 257, 2.
dvojím nom. 212; 2, a), b); diem (Iico

dum:

diseerno. diserepo constr. 282, B.
dispar a dat. 239.
displieeo s dat. 237, 1; akk. a inf.

co s praes. 345; s imperii:-145.

P.; : pokud, až 386; : jen kde!

disc-o s akk. 220; m. doceor 229, P. 2;
didici : znám se (v něčem) 347, 1.

389.

dummodo dummodo ne 389.
duro s akk. "2217.

412, 2.

B.
E. ex užív. 289, 3; pnrtitivné 266, P. ecquis, ecquid 396, 2, P.
2; k označ. poznatku 272, P.; při edieo ut 377, 1.
ediseo s akk. 220.
abl. separat. 282.
* edoeeo v. doceo.
ea (a) 286, 2.
educ-0 constr. 219, 6, a).
ebrius v opilosti 268, 2, a).
cilicio Bdvojím akk. 227, b); s ut 379,
eet-e! & nom. 234, P. 3.
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excello constr. 224.
exeludo, exeo constr. 282, A.
exemplum mihi peto etc. 447 pod ča

3; cfícítur bud' ut aneb akk. s inf.
379, 3, P. 2,- ejicíens

& genit. 265.

effugio constr. 219, 4.
egenus s genit. 264.
egeo constr. 283.
egredior constr. 224, P.
eheu! s akk. 234.
ei! s dat. 234, P. 2.

rou 1).

exereeo; ceteris exercentibus 338, P. 1.
exercitus a exercitatus 126, 1.
exhiheo s dvojím ukk. 228, f).
existimo B dvojím akk. 227, c); &ge
nit. 259; 260; exta-timor s dvojím nom.
212, 2, c); in hostium numero ex. a
pod- tie P.; srov- 227, 0), P. 1; a nom.
&inf. 422, 4; existimandum est s akk.
a inf. 423, 2.

eiusmodl - ut 379,1.
eligo s dvojím akk. 227, b) ; eligor s
dvojím nom. 212, 2, b).

emereo a emereor 144, 2 a p. č.1.

eum causa./261.

exoletus význ. 431, P. 2.
exosus význ. 431, P. 2.
expedit) constr. 282, A; expedit akk.

eu s nom. 234, . 3.
enim užív. 464.

enimvero 466.

s inf. 412, 2.

eo (sloveso.); longam vium eo 218, 1.
eo (adverb.) s genit. 267, 4.

experior constr. 219, 4.
expers s genit. 264.
expertus význ. 431, P. 1.
expeto constr. 219, 4.

epistula (a) a in epistula 286, 1, P. 2.
equidem 465, P.
erga užív. 288, 7; při adjekt. 239, P. 2.
ergo (subst.) s genit. 263, 1; spoj. 463.

expleo s ab]. 283; s genit. str. 215 p.

erubesco s akk. *217.
et užív. 457; spojuje dvě adjekt. 458;

č. 3.

expugno s akk. 219, 3.
exsequor constr. 219, 6, a).
exsisto sdvojim nom. 212,mersi-stant

při výčtu tří nebo více slov 459, 1;

et - et 462, 1; et — neque (nec)462,
etenim 466, P. 2.
etiam užív. 460; při kompar. 306, 1;
atque etiam 467; vel etiam 463.

qui s konj. 391, 4.

exspectatione abl. compar. 279, P. 5.
exspecto s akk. 219, 4; e. dum . . .

etiautsi, etsi 334, P. 3.

386, II; eas. si . . . 397, 2.
,extru předl. užív. 28,8 14; adv. 290, P.
evado s dvojím nom. 212, 1.
evenit ut 377, 4; bene etc. evenit quod extremus 298, 2, b); extremum est ut
379, a.

419, 1.

exuo constr. 244; exuor s akk. řeckým

evito constr. 219, 6, b).
excedo s abl. 232, A; e. modum 224,P.

236, 1.

F.
Facilis v. ditïieilis.
fat-inus est s nkk. a. inf. 412, 1.
facio s dvojím akk. 227, h); facio ex
(divitem. ea: paupere) 227, b), P. 2;
("statuam ex aere) 269, P. 2; alqm
certiorem [. :27, h), P. 1,- 264; dici

onis, potestatis, lucri f. 262; ueun
bonique 1".260, P. 4; s genit. pretii
260; quid hoc homine (de It. h., huic

l

homini) faciam? 278, P.; s ut 379, 3 ;
!( opisování děje s ut 379, 4, P. 1;
s partic. praes. 437, 2; fac s akk. &
inf. 379, 3, P. 1; fac s konj. [: ostření
imperat. 401, P. 3; fac mek vyjádření
zúpovědi 402; bene etc. facio quod
119, 1; facere non possum quin (ut
non) 332, 2.

faetum s adj. i adverb. 429, P.
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falearius; inter f—rios 288, 16.
fallit me 226.
familiaris s dnt. 299; téžs genit. :129, i

mihi) fiet? 278, P.; fit ut 379, 4,- k
opisování děje s ut 379, 4, P. 1; per

1

P. l.
fas est :; ukk. u inf. 412, l; se supin.
v u 456.
'

me jit quominus č. ne 381,—bene etc.
fit quod 419, 1.
liagito s dvojím ukk. 2:311,1; s ut 377, ].
tl.-o s akk. 217.

fastidio constr. 217.
fastidiosus s genit. 264.

llorei non farm 260, P. 3.
tlumiue po řece 286, 2.
formido eonstr. 219, 6, b).

faveo constr. 2:47, 1.

fero 5 ubi. instr. (capite) 273; ferunt
v. dieunt; fertur, feruntur s nom. u
inf. 422, 3; aegre, moleste etc. fero s

forsitan s konj.; fortasse s indik. 364,
. 1.

forte; m'si forte v. nisi.
fortunatus s genit. "264.
truseologicku slovesu,342, P. 2.
fraudo constr. 283.
fremo s akk. "217.
frequens valně 208, 2, b).
fretus 8 ubi. 276.
fruor 8 ubi. 275; transit. 447, P.
fugio s akk. 219, 4; fugit me 225; ju

ukk. u inf. nebo s quod 418.

ferox s genit *264.
fertilis s genit. 264.
fessus s genit. "264.
festina s ukk. *217.
lidclis in alqm 2:19,l'. 2.
iido constr. 237, 1; jisus 431, 1.
[idus s dat. 239.

giens s genit. 265; fuge s inf. k vy
jádření zápovědi str. 304 p. č. 6.

fingo s dvojím ukk. 228, e).
finitimus s dat. :!:-19;též s genit. 1'. 1.
iio 5 dvojím nom. 212, 1; certior jio
227, b), P. 1; 264; s genit. pruedik.
252; s genit. qualit. 259; jio ea: (ex

fungor 5 ubi. 275; transit. 447, P.
futurum l. 333; 355, 1; in. imperat.
401, P. 4; fut. II. 354; 355, 2; m. fu
turu I. 355, P. 3.

paupere dives) 212, 1, P.; (statuafit
ex aere) 269, P. 2; Quid me (de me,

Gr
gerundlum:

Gaudeo s ubl. 270; též s de 271),P. 1;
s ukk. u inf. nebo 5 quod 418; gavi

sus 431, 1.

r.).
genit. 451,- dativ 40-, při

jménech úřadů 452, :i; ekk. po předl.

.

ad 453, 1 ; 451, 1'. 3; 452, 1; po předl.

genere.; ex eo 9. qui 209, 5.
genitivus 249—267; possessivus 251 —
253; uuctæis, cuusue 254; determina
tivus 255,- purtitivus 256; quuntitutis
257; qualitatis 258; 259; pretii 260;
261; při interest u refert 262; obiec
tivus při subst. 263; při adj. 264;
pi'i partic. 265,- při sloves. memoriae
266; criminis 267 ; při milia 82, 5 a P.
genitus s ubl. 269, P.
gentium při adverb. '.57, l.
|
gero me s udverb. 228, P. 2.
!

in, inter, ob 453, 2; ubi. gerund. 454,
]; po předl. 454, 2; mění se v part.
fut. pass. 449; nemění se 451; vy'zn.,
ráz slovesný 448; jak vynáší se v češt.
tže l'.

glorior

_

s ubl. 275; s před. dc, in 275,

P. 3.

gratia

gratulor

&genit. 253, l.

s quad 418, P. 1.

grave. est indik. m. čes. optativu 1162,2.

gusto coustr. 219, L

CEI
Habet) s dvojím ukk. 227, e.); h. pro
etc. tie I'. 1; :: utor tže P. 2; habeor |

s dvojím nom. 212, 2, c) ; habeor pro
etc. (že P.; habeo & dvojim dat. 247,

400
2, :1; s genit. pretii 260; in potesta
tem 11.237. P. :1; trans. o intrans. 338;

hiv (adv.) zde 312, P. 2; s genit. 257.
4; na otázku kam? 287, P. 2.

s inf. 406, I'. 5; s partie. perf. pass.
347, P. 2; 433; non habeo quod, nihil
h. quod 391, 4; sie habeto (hnbetote)

hilaris vesele 203, 2, a).
hine 312, I'. 2.
honestum est akk. s inf. 412, 1; ho

401, P. 1.

nestus se supin. v u 456.
horreo eonstr. 217; 2373.
hortor ut 377, 1; s inf. 377, P. 1, a..
hue 312, P. 2; 237. P. 2; s genit. 257, 4.

hae 286, I a 2.
hand rozdíl od mm a užív. 470; haud

svin an v. scio: haudquaquam 471.
heu! s nkk. 234.
hic (pron.) význam n užív. 312; m. čes.
„následující“ 313; hoc s genit. 257,
2; hoc est k důraznějěímu vytknnti

humanus erga... 239, P. 2.
hnmi 233.
hypothetleke

periody v. podmiňovací.

apposice. 207, P.

I.
[ čes. : idem 460, P.
iaeio. iaeto constr. 221, 1.
iam vero 464.

velim, quaeso etc. 401, P. 2; noli.
cave, fac ne 402.

imperfectum 350: de conatu 350, P.

ibi na. otázku kam? 287, P. 2.

ideireo 468.
idem

význam & užív. 317; s dat. str.

180 p. č.; s genit. 257, 2; idem — qm"

323; idem— ac 324.
ideo 468.
idoneus s dat. 239; id. ad 239, P. :=;
s qui 391, 3; s inf. str. 295 p. ě. 8.

igitur užív. 468.

il la
il le

(a) 286, 1.
význam & užív. 312; hic — ille
313 — 314; v řeči nepřímé 428, P.;

illud s genit. 257, 2.

illie, illine, illue 312, P. :..
illueeseit 196, 3.
V

illndo constr. 243, P. 4.
imliuor m. doceor 229, P. 2.
imitor constr. 219, 4.
immane qnantum Str. 299 p. č. 3.
immemor s genit. 264.
immensum est indik. m. ("es.uptativn
362, 2.

1; při dum 345, P.; 111.praes. v do
pisech 352, 1; impf. coni. m. plqpf.
coni. :-71, P. 2.
impero s dat. 237, P.; s ut 377, 1; :—
akk. a inf. 377, P. 2, a.).

impertio constr. 228, f); 244; impertin
laborem s dat. gerund. 452, 2.
impetro s akk. 219, 3; i. ut 379, 3.
impleo constr. 233; str. 215 p. č. 3.
implexus s akk. řeckým 236, 1.
imploro constr. 219, 6, a).
impotens s genit.. 264.
Imprndens nevědomky 208, 2, a).
impugno ronstr. 222, 2.
in užív. 290, 1; při habeor a pod. 212.
2, c), P.; 5 akk. při adj. 239, P. 2;
s ubl. kdy? 285, 1; bis in die etc.
285, 2; s abl. kde? 286; tvoří verim
transit. 224.
inani.-s constr. 264, P. I; 283 o. l'. 1.

lneertnin est an :199,2 n l'.
ineido u) s dat. 213.

impar s dat. 239.
impatiens s gen. 265.

Inc-idu u) 5 in a abl. 287, 1.

impedio

lnc-Indo s ab]. instr. 2721.

quominus č. ne 381 a P. 1;

s inf. 381, P. 2,- 5 ad n gerund. 463, 1.

impello ut 377, 1.
imperativum 401, 102; Opsún slovy:

lneito ut 377, 1.

incommodo eonstr. 238.
inerelliliilis se supin. v u 156.
iueumho constr. 243, P. 1.
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inruso constr. 267.
imlirativus 361; m. čes.optntívu 362;
v závětí irrealných souvětí podníiň.
37:1; ve větách vedlejších závislých
392, 1, P.; ve větách vedlejších obsa
hujících tvrzení spísovatelovo 385, 2,
P.; futuri m. imperat. 401, P. 4.
iuliii-or s akk. a. inf. 423, !.
indigeo constr. 283 a P. 1.

indignor
indignus

s akk. n inf. nebo s quod 418. ,
s ubl. 276; 5 qui 391, 3; s

inf. str. 295 p. č. 8.

iudaeo s part. praes. 437, 2.
indulgeo s dat. 237, 1.
induo constr. 244; induor s akk. ře
ckým 236, 1.

ineo constr. 224.
inferior 208, 2, b).
infero constr. 243.
infinitivum podmětem 403, 401; výro
kem 403, P. l; předmětem 405, 406;
jakého času při vazbě akk. s inf. 409;
fut. I. opísný při akk. s inf. 410; fut.
II. opisný 411; historicus 350, P. 2;
111;ut imperat.

infinitum

*377.

est indik. m. čes. nptntivu

362, 2.

infra užív. 288, 18.
'
ingratus s dat. 239; s genit. *264.
ingredior constr. 224.
inimicus s dat. 239; též s genit. 239,
P. 1.

iniquus s dat. 239; iniquus in... 239,
P. 2.

initio a in initio 285, 1.
iuiurumlus v. iucundus.
inops s genit. 264.
inquam jaké místo ve větě? 159; 425,
P. 1; inquit a. aft 425.
inscius nevědomky 208, 2, a).
insrribo s dvojím ukk. 227, a); s in a
ubl. 287, 1; inscribar s dvojím nom.
212, 2, a).

inscnlpo

3 in a. abl. 287, 1.

insimulo constr. 267.
insolens s genit. 261.
inspergo constr. 244.
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instar s gen. 253, 2.

institucí-. iustruor
P. 2.

m. doceor 229

insuetus s genit. 264.
insulto constr. 243, P. 4.
insum

constr.. ,2—43,P. 1.

integer;

non est integrum (mihi), ut

379, 4, P. 5.

intellego s akk. 220; intellegitur s akk.
& inf. 423, 1; avšak i s nom. &.int.

tamže.

inter uživ. 288, 16; partitivně 256, P.
2; k označení vespolností 311, l.
interi-edo quominus č. ne 381, P. 1,

intereludo constr. 244.
interciiro constr. 211; s quominus č.
ne 381, P. 1.

intermitto: nihil int. quin 382, 2.
interpono constr. 243.
,
interpretor s dvojímakk. 227, a); in
temretatus

vy'zn. 431, P. 1.

interritus neohroženě 208, 2, a).
interrogo constr. 230, 3.
intersum s dat. 243; interest:—záleží
na. tom 26:; s nkk. & inf. 412, 2; in—

terest inter 243, P. 1; s inf. 453, P.

intra užív. 288, 15; ne.ot. zajaký čas?
285, 2.

intrepidus neohroženě 208, 2, a).
intueor constr. 222, 1.
inutilis s dnt. 239.
invado constr. 224.
invenior s dvojím nom. 213, e); int-em"
untur qui s konj. 391, 4.
invideo constr. 237, 1.
invitus nerad 208, 2, 11).
ipse význm|1_aužív.318,- et ipsezrov

něž,

318,P.

irascor constr. 238.
irricleo constr. 243, P. 4.
is význam a užív. 316; srov. 96, 4, P.;
et is, atque is, isque, nec a'.-1316;is—
nt 379, I; id s genit. 257, 2; id pří—
slovečné: id genus etc. 235, 2; id est
důrazněji vytýká npposici 207, P.; id
quod 209, 2.
iste význam & užív. 312.

Istic, istine, ist-ue 312, P. 2.

26

402
hulit-o s dvojím akk. 227, c); s genit
itamálo
— ut
ita nonita —
tak l 267; iudicors dvojím nom. 212, 2, c).
—že379,
tie 1;2. příkl.;
—ut
ut qui
se superl. 306, P. 1; haud ita 170. iuro iusiurandum verissimum 218, 1.
iuratus význ. 121, P.; 1:11,P. 2.
itaque- užív. 468.
item 317, P. 1; non item 175, P. 3.
iustum mt indik m. čes.Optativu362,
iiim-rc- cestou 286, 2.
I, c); sakk. ainf. 112, 1; iusto plus
279,P
iube-0 constr. 377, P. 2, a): 116; iubeor
itn-o constr. 220; iuvat meakk. s inf. 115.
117; i. te salvere a pod. 162, P.
iucundus s dat. 23'0; se supin. v 1:156. iuxta užív. 288, 19; iuxta ac 321.

0".
Jak překládá se 395, 1, P. 1.

I již :. vel uikoliv iam 163, P. 1.

K

Kdo? quis est qui 395, P. 2.
| kouknu—má m. abstraktnycb 291.
killl'llťillllallll" periody v. podmiňovací. |

LLabor-0 s abl. 270; l. ea:...270,P.2;
s ul 377, 2.
lat-rium constr. 217.
lat-clo constr. 220.
laetor constr. 270 a P. ]; akk. s inf.
neb quod 11R;laetor laetitiä amicorum

tivu 362, 1, a); si licuerit m. si licebit
355, P. 3, a); licens a licitus 166.P.
lot-0 (äre) : pronajímám constr. 261;
s gemndivem 117; : umistuji, stavím
s in & abl. 287, 1.

locus;

str. 167 p. č. 1.

laetus


&.inf. 112, P. 2; indik. m. čes. opta

loco a in loco 286, 1; loco (in

vesele 208, 2, a); s ubl. 270;

loco) při habeor etc. 212, 2, c) P.;
s genit. *261.
loci locorum při id 257, 2, P. 3; při
laeva (ä) 286, 1.
ubi etc. tže 4; alio loco vidcao 355,
lame—Mor constr. 217.
P. 3, b).
laudo 5 quod 118, P. 1.
longc- gentium 257, l,- vzmocňuje adj.,
adv. ». slovesa 306, 2, P.; 280, P. 1;
lego s dvojím akk. 227, b); legor s dvo—
jím nom. 212, 2, b).
při super]. 280, P. 2; 306, 2.
léta (věk) něčí vyjadřujíse 231, 2,1'. 2. longum est indik. m.
Optat.:16',
levo s abl. 282, A.
2; longius s vypušténým quam 270,
P.
1.
lilu—r, libero, s abl. 282, A.
lum-swit- 196, 3.
liIu—ts inf. 103, 2; libens 166, P.,- :
rad 208, 2, a).
ludi.-i ahl. temp. 285, 1.
lii-eo jsem na prodej 261.
lugeo constr. 217; s akk. ». inf. nel
licet (spoj.) s konj. 381; licet (verb)
a quod 418.
! inf. 103, 2; s akk. & inf. neb a dat.
lze býti s inf. jak v latině? 312, P. 2.

M.

Mai-t(- :; ubl. 2m.
mat-to constr. 211.

genit. pretii

mam-0 constr. 217; 270.
mno-stim s nhl. 170.

magnus;
Optativu

v. rolo.

magnum cst indik. m. čes.
362, 2;

"260,—
magno ahl. pretii

2m.
malo sab]. comp. str. 210p. č. 1;ostat.

magni

(maa-imi)

málo; čes. jak málo, tak málo vyjúdi-l
se v lat. 471, P.
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mando s dat. 237, P.; s ut 377, 1.
maneo s dvojím nOm. 212, 1; :öekam

mitt" s dvojím dat. 247, 3; s gerun
divem 447; mitte s inf. k vyjádření

B akk. 219, 4; manet constr 242, 10.

zápovědí str. 304 p. č. 6.

maturo s infinit. 406.
*mladší než tolik neb tolik let 231, 2,
P. 3.
maturus s genit. *264.
medeor constr. 238.
moda-ro:- const. 242, 6.
modile s genit. "264.
meditatus význ. 431, P. 1.
medius 208, 2, b).
modo (abi.),in modum 277; modo (cani.),
melius est indik. m. čes. optativu 362,
modo ne 389; při imperat. 401, P. 1;
modo-modo462, 7; non m. -—sed :
at nedim — ale aspoň 462, 9, P. 2;
non m. — sed etiam 162,9; non m. —
sed (potius) 462, 9, P. 1; non m. non
— sed etiam Hi!, 10; non m. non
sed ne...quidem 462, 11; non modo

1, c).

memini po mnim 347; constr. 266 a P.
3; s inf. praes. nebo perf. 409, P.
memor s genit. 261.
"
,
memorari vazba osobné.a neosob. 423,1.

memoria teneo inf.praes. neb perf. 409.
P.; memoriae prado 237, 2; 423, 2.
mereo s akk. 219, 6; mereo a mereor

111.
non modonon 462, ll, P.;
quidem — non modo 462, 12.

moleste fero s akk. a inf.neb squod418.

užív. 144, 2 a p. č.

měst jména 232.
metatus význ. 431, P. 1.
metuo s akk. 219, 6, b); jiná vazba.

moneo

ut 377, 1; s inf. 377, P. 1, a);

s akk. a inf. 377, P. :s.

monstro constr. 2:17,2.
mnl-im- sdvojim nom. 212, 1; mortuus
motus est, in metu sum, metus mihi,
po smrti 208, 2, a).
incidit s ne anebo s ut 378.
moror dum . . . 386, II. 2.
militia: domi militiaeque 234, P. 2.
mos est a moris est constr. 379, 4, P.
mille adj. 82, 5; mil-ia s genit. tže;
4; mos est s inf. neb s ut 451, P. 1;
spojeno s jinou číslov. tte P.
s gerund. tže; more 277.
minimi genit. pretii 260.
' move-o s akk. 221, 1; s ab]. 282, A;
minimum s genit. 267, 2. '
zdánlivě intr.:-138, P. 2; res moventes
ministro s inf 406, 1'. 5.
338, P. 1.
minor, minitor constr. 221, 2.
mox videro (viderimus) 355, P. El,b).
multo (äre) constr. 267, P. 5.
minno; minuente aestu 338, P. 1.
minus a genit. 257, 2; bez quam 279, multus: multo abi mensurae 280; při
P. 4; minoris genit. pretii 260.
komp. nebo superl. 306, 2; vzmom'uüe
mirabilis se sup. v u 456.
adj., adverb. 0. slovesa tže P.; srov.
miror s akk. 220; s akk. a inf. anebo
280, I'. 1; multum příslovečné 235,
242, 5; ne, ut 378; metuens s genit. 265.

3 quod 418.

1; s genit. 267, 2.

mirum quantum. 1».quam 393, P.2.
miseret me 226.
misereor constr. 226, P. 3.
miseror constr. 219, 6.

municipium

při jménech měst 232,

P. 2.

muto trans. a intrans. 3:38.

N

i

Sum 466; namque 466, P. 2.

natura fert ut 379, 3.

nam-isoor constr. 219, 3.
naopak v odpovědích 400.
nnscnr s dvojím nom. 212, 1.

natus při označování věku s akk. 231,
2, P. 2; sta-nii mladší než . . . 231, 2,

.lmtu rodem 278.

P. 3; zrozen s ab] 269, P. 1.
ne a non, rozdíl 469; ne při koná. přá—
26"
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cím 365; při konj. rozkaz. 366; při
zúpovědí 366, 2; při zúpovédi m. nóli
str. 304 p. č. 5; při konj. vybizecím
367; při konj. připouštěcím 369; ve

větách finalných 376: nequis, ne ullus
etc. 376, 4; ve větách imperativných
377; po sloves. vyhlašování 377; 414,
5; po výrazech bázně 378: ne non,
ne nullus etc. 373; vypouští se 378,
P. !; ve větách ňnalné kousek. 379,
3, 5, 6: m. quominus 381; částice
tazací 395, 2; 396, 1; 397, 1: 398;
m. nonne 396, 3, P.; příklonné při
akk. s ini. 420; : nedum 390.
ne čes. v odpovědích 400; a ne jak se
vyjádří 475, P. 1, 2.

nec v. neque.
neeessarius s dat. 239: též s genit.
239, P. 1; s předl. ad 239, P. 2; lon
gius necessario 2'9, P. 5.
necesse est indik. in. čes. optativn 362,
1, a); & akk. :] inf. 412, 2: s konj.
412, P. 1.

nedum s konj. 396.
nefas se supin. v n 456; n. est &akk.
a. inf. 412, 1.

neglegi. constr. 219, 4; neglegens s ge
nit. 265.
nego sakk. 219, 5; pravím, tvrdím, že
ne 473, P. 2; negari s akk. &iuf.42:,
1; avšak i nom. s inf. tže.
nemo sklonlia 98, 5: užív. 336: nemo est
(invenitur; quin 382, 1; nemo est qui
skonj. 391,4; nemo—nisi 375, P. 2;
nemo non477,2; nemo aul—aut 463.

nequaquam 477, 2.
neque (nee) užív. 461; m. non: neque
vero, neque tamen, neque enim 461,
P.; 472, P. 2; m. neve str. 305 p. č.
]; neque — neque, nec— nec. neque
— nec, nec — neque 462, 2; nec 
nec po zápornosti 462, 2, P.; neque —
et 462, 4; neque aut —aut 463; ne
que quisquanz, n. quidquam etc. 475;
neque — non 477, 3.
nos:-io (111364,P. 1; 374, 4,1'. 1; 399,
2 a P. 1—3; nescio quis, quid, unde,
quomodo, quo pacto 393, P. 2.

neutiquam 471.
neve (neu) 376, 3; 492 iin.
ní ve větách zařikacích m. nisi 365, I'. 2.
nihil sklonba 93. 5; sesílené non 471;
s genit. 257, 2; nihil antiquius habeo
377, 2: nihil est quin, n. est causae
quin 332, 1; nihil est quod, n. habeo
quod 391. 4; nihil non 477,2 ; nihil aut

— aut 463; nihil aliud quam nello
nisi 324, P.; nihil nisi 375, P. l. 2.
nihili genit. pretii 260; nihilo abl. men
surae 280.
uikoli. a nikoli jak se vyjádří 475, P.
1—3.

nimis s genit. 257, 3; nimium příslo
večně 235, 1; nimium quantum 393,
P. 2.

_

nisi ». si non 375: nisi č. nisi tamen
375, P. 1. 2; nemo —-nisi, nullus—
nisi, nusqnam— nisi 375, P. 2; nisi
quod, nisi si 375, P. 3: nisi forte,
nisi vero 375, P. 4.
uitor s abl. 275; s předl. in, ad 275,
P. 4; a at 377, 2.
uolo v. volo; noli, nolite k vyjádření
zápovědi 402.

nomen mihi est, nomen do (inde)
Constr. 246; nomine s genit. 267, P. 2.

nomen proprium kdy přijímá.k sobě
adjekt. 301.
nominativus 211--214; m. vokativn
'215, b); nom. cum inf. 421, 422; m.
akk. cum inf. "'428, a).

nomino s dvojím akk. 227, a); nominar
s dvojím nom. 212, 2, a).

non & ne rozdíl 469; klade se na které
misto? 472 a P.: 473; nesmí se klásti
474; non ve větách tnzacích 396, 3:
non est quod (eur), non habeo quod
s konj. 391, 4; nonne 395, 2; 396, 3;
997, 1: non quo, non quod, non quo
non, non quod non, non quin 386;
non ita 473, P. 1; non-item 475, P. 3;
u luis. před imperat. str. 304 p. č. 5.
nondum aut -—aut 463.

unnm-mo anemo non, nonnihil anihil
non, nonnulli a nullus non, nonnun
quam & numquam non 477, 2.
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nostri a uostrum 263, P. 2-, nostrum
omnium tže a 251, P.
novi znám 347.
noxius s dat. 239.
nubo constr. 238.
nudo constr. 283.
nudus constr. 283 n P. 1.
nullus; n. —-nisiziïö, P. 2; rt.—non

numerus;

numero & in numero 2:46,

1; 212, 2, c) P.; ea: (in) eo num. qui

209,

«

nunc v dopisech 352; mmc ipsum 318;
etiam nunc 460.

nunquam non 477, 2.
nuntio s in a. akk. 287, 2; nuntiari
nkk. s inf. 423, 1; avšak inom. s inf.

tže.
num 395, 2; 398, 2; 397, 1; numquis, nusquam s genit. 267, 4; n. non 477,
numquid 396, 2 a P.
,
2; 11. nisi 375, P. 2.
177, 2.

numen-alia ordinalia spojena s quis
que 332, 3.

, nynl :

nunc v dopisech v. nunc.

O.
0! s akk. 234: s vok. 234, P. 1.
ob užív. 289, 20.

! omitto

s inf. 405: omitte s inf. k vy—
jádření zápovědi str. 304 p. č. 6.

onero constr. 283.
onustus s abi. 283.
opera (ä) m. abl. instr. 273; ope-ram
do ut 377, 2; s dat. gerund. 452, 2.
opimus s ubi. 283.
opinatus význ. 4:41,P. 1.
opinione ubi. compar. 279, P. 5.

obeo constr. 224.
objekt v. předmět.

obliviscor constr. 266.
olioedio constr. 238.
ohn-po constr. 243.
obserro ut 377, 1.
obsequor constr. 238.
observo constr. 219, 4.
obsisto.

ob.—'t"s quominus (3.ne 381.

obsoletus význ. 431, P. 2.
obsum constr. 237, 1.

(oportet

,

obtempero constr. 238.
obtreeto constr. 239.
obviam iio conStr. 238.
occulto s ubi. instr. 273.
oceumbo constr. 243, P. 4.
olli nenávidím 347.
odium; odio sum 247.
otii-udo trans. a intrans. 338.
officio s dat. 2:47, 1; quominus č. ne
381.
olo—oconstr. 218, 2.

ou. oua, ono jak vynáší se při vazbě
akk. s inf. 414, 1.

in_dik.m. čes_._qgtntivu
ad,

a); s akk. & inf. 412, 2; s konj. 412,
P.
1.
_

opperior constr. 219, 4.
oppidum při jménech měst 232, P. 2.
oppouo constr. 243.
oppugno constr. 219, 3.
optimus se supin. v u 456.
opto ut 377, 3; srov. 405, P.

opulentus

5 ubi. 283.

opus est s ab]. 284; s akk. n inf. 412.
2; se supin. v u 456, P. 1.

oratio obliqua 426—428.
orbo. orbus constr. 283 a. P. 1.
oro s dvojím akk. 230, 2; s ut 377, 1.
ortus s abl. 269, P.
ostendi a akk. & inf. 423, 1.

P
Poro alicuius s odpuštěním 277, P. &.
part-us význ. 431, P. 1.
pao—ne s ind. perf. 362, :4.

paenitet. me constr. 226; paenitens u.
paenitcndus 166, P.
| pur edat. 239; s tint. gerunt]. 452; par
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pavidus sum constr. 378.
pavor me, capit constr. 378.
pello constr. 282, A.
pendeo: animi p. 233, P. 3.
pendo constr. 260.

est a ak. a inf. 412, 1; indik. m. čes.
optativu 362, 1, c).
pareo constr. 238; parce s inf. k vy
jádření zápovědi str. 304 p. č. 6.

pareo constr. 238.

pariter s dat. 239.

penes uživ. 288, 21.
per užív. 288, 22; m. ab]. instr. 273;
m. abl. modi 277, P. 4; značí prodlení
231, P. 1; tvoří verba trans. 223.

paro constr. 237, 2.
pars a genit. part. 266,2; magnam (ma
ximam) partem 235, 2; kollekt. 201.

particeps a genit. 264.
participia 429; 430; perf. pass. s vý

percontor constr. 230, 3.
percurro constr. 223.
pereo; perii jest po mně 347, 1.
perfectum praesentiae 347, 1; perf.

znamem akt. 431, 1, P. 2; perf. akt.
jak nahrazují se v lat. 431, 1; perf.
historicum 347, 2; :: řec. aor. "'347,
při deponentiich s význ. praes. tže;
perf. při deponentiích s význ. pass.
2; značí děj opétovaný 348; m. plsqpf.
347, P.; při spojkách s význ. jak,
tie P. 1; praes. et perf. m. věty re
jakmile 349; m. praes. v dopisech '
lativně 433,- 434; m. vet koujunktio
352, 2.
nalných 436; 436; partic. perf pass.
ahabeoa teneo 438; partic perf pass. periit-io uz 379, 3.
perhibetur s nom. a inf. 422, 4.
se substantivy na předl. závislými 439;
partic. perf. pass. se sum rovná se perielitor constr. 219, 4.
adjekt. 347, P. 1; partic. perf. pass. periculum est. 8 ut č. ne 378.
perinde ae. 324.
při valo molo, cupio) 415, P. 2; partic.
praes. přivideo, audio, facie etc. 437 ; peritus s genit. 264; iure a iuris 264,
P. 3.
partic. fut. act. 444; part. praes. m. part.
fut. tie P. 1;part. fut. pass.-146; Spo permane» s dvojím nom. 212, l; mos
permansit zvyk trvá 347, 1.
jeno s esse,-447; jak na jazyk český
se překládá 447, P.; při sloves. do, f permeo eoustr. 223.
trado etc. 461; dativ particip. 240, P. : permitto 8 ut 377, 3; aneb s inf. 416,
P. 3; a gerundivem 447.
partim — partim s genit. 201.
partior constr. 222, 1; partitus význ. permoveo s ut 377, 1.

perniciosus s dat. 239.
perosus význ. 431, l'. 2.

431, P. 1.

parum a genit. 257, 3.
parvi genit. pretii 260.
pasco význ. 140, 6 a p. č. 2; pascor

perspici a akk. a inf. 423, 1; též uum.
s inf. tie.
perstringu constr. 219, 6, b).
persuadeo s dat. 238; s ut 377, 1;
s akk. a inf. 377, P. 3; mihi per.-ma
sum est, persuasum habeo 238, P.

146, 23 a p. č.

passivum

339; 340; jak v češtině se

vynáší? 340, P.; opisuje se 247, 1;
osobné pass. od sloves intransit. str.
250 p. č. 2; passivna vazba při akk.

i

3; 438.

pertaesus v. taedet.
pervado, peu-vagor coustr. ' 25.

B inf. 414, 2.

patiens s genit. 266.
patior sakk. a inf. _377,P. 24 b); 416;
non p. ut 377, 3; 416, P. l.

patroeinor constr. 238.
paulum s genit. 267, a). paulo ubl.
mensurae 280.
pauper s genit. str. 216 p. č. 3.

ï

,

peto s akk. 219, 4; s předl. a 230, 2;
peto diem indutiis 247, 3; s ut 377,
1; exemplum p. 447 pod čarou 1).
piget me coustr. 226.

placatus in 239, P. 2.
plat-eo s dat. 237. 1; placet s akk. a

Í
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inf. 412, 2; placet ut 377, I; si pla
cuerit m. si placebit 355, P. 3, a).
plenus s genit. 264; &abl. 261, P. 1.
pluit sanguinem i s—ne 218, 2.

pluralis jmen abstraktnych 295, 1;
plur. intensivus tie; plunjmen hmot
ných 295, 2; plur. maiestaticus "295;
plnr. diatributivus 295, 3; plur. jmen
vlastních 296.
plurimmn s genit. 257, 2; příslovečné
235, 1.

plns užív. 73; s genit. 257, 2; bez quam
279, P. 4; příslovečné 235, 1; pluris
genit. pretii 260; plures a complures

potior s abl. 275; s genit. 275, P. 1;
přechodně 447, P.
potius; ac p. 457, sive (seu, vel) potius
463.
potus význ. 121, P.; 4:11,l'. 2.
prae užív. 289, 4.
praebeo s dvojím akk. 228, D.
praecipio s dat. 237, P.; 3 ut 377, 1.

praecipito trans. a intrans. 338.
praecurro constr. 224.
praediltat v. výrok
praeditus s ab). 274.
praefero. praetieio constr. 243.
praescribo ut 377, 1.
praesens

73, P.

plusqnanlperfretum

351; m. perf. v

343; p. historicum 344; při

spoj. dum 345: při antequam 5146;
ve větách podmiü. označ. děj budonci
355, l'. 2; praes. coni. m. impf. coni.

dopisech 352, 8; při postquam 349;
při ut, ubi etc. 362, I'. 1.
podmět. 194—196.
podmiňovací periody 370—373; zú
vislé 374.
podvojná vazba. slučovací 462.
poenior constr. 222, 2.

praesto s dvojím akk. 228, f); s dat. 221.

pollieeor constr. 237, 2.
polysymleton 459.
pono constr. 287, 1.
populatus vy'zn. 4:11,P. 1.
porta (ň) branou 286, 2.

praetereo constr 22:1;praeterit me225.
praeteritus význ. 431, P. 2.

poseo constr. 2:10, 1.

posud :

adhuc v dopisech 352.

possum s indik. m. čes. optativu 362,
1, a): possc rn. inf. fut. 410, P.; si
pot-uero in. si potero 355, P. 3, a).
post (pi-edl.) užív. 288, 4; (přísl.) 290,
P.:, 8 abl. 281.

'

postea videro, viderimus 355, P.
:-1, b).

posteaquam v. postquam.
posterior, postremnm 208, 2, b).
postlmbro. pustpono constr. 2131.
postquam

a ind. peut. 349; s plusqmpf.

319, P. 1; 352, P. l.

postridie s genit. 257, 3.
postulatum s adj. 429, P.

371, P. 1.

praestolor

constr. 219, 4.

praesum s dat. 243; s dat. ger-und.
452. 2; praesens osobně 208, 2, a).
praeter užív. 288,23; tvoří verbs.trans.
223.

praetermitto: nihil p. quin 382, 2.
praetervehi ccnstr. 223.
pransus význ. 129, 1: Hl, P. 2.
precor constr. 219, 4; 230, 2; p. ut
377, 1.

pridie s genit. 257, 31,-:
pisech) 352.

včera (v llo

primum, tum, deinde (post) 29,3, P.
prinms nejprve 208, 2, b).
prineeps nejprve 208, 2, b)
prior prve 208, 2, b).
priusquam v. antequam.
privo constr. 281.
pro předl. užív. 289, f); : vedle 319,
3: maior quam pro 2101; při habeo
a duco 227, (3), P. 1; při habeor etc.
212, 2, e), I'.
pro citosl. s akk. 2711.

poætnlo alqd ab aliquo 219, 4; 2:10, probo ronstr. 248, 1'. 2.
1; s genit. 207: s ut 377, 1.
pro!-nl constr. 2142.
potens s genit. 264
proč? quid est quod (cur)? 395, 1,1).2.
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prodo manuariae 237, 2; 421, 2.

proficiscor s abl. instr. 273.
prohibeo s akk. 220; s abl. 382, A;

providus s genit. 264.
proximus, proxime 239 a P. u; pro
ximum est ut 379, 5; proximus velmi
blízko 208, 2, b).

s quominus č. ne 331 a 1'. 1; s inf.

prudens

381, 1'. 2.

proinde užív. 468; p. ac 324.
promitto constr. 237, 2.
pronomen possess.zastupuje genit. pos
sess. 251, P.; zastup. genit. praediknt.
252, P.; zastup. genit. objekt. 263, P.
3; zamlčuje nebo klade se 307; pr.
demonstr. 209, 1 ; 210; pr. relat. 209—
210; pr. reflex. 308—310.
prope

(pi-edi.) užív.

288, 2—1;(adv.)

sind. perf. 362, 3; propeest ut 379, &.

propinquo trans. s akk. *217.
propinquus s dat. 239; též egen. 239,
P. 1.

propior 239 a P. 8.
propono s genmdivem 447; s ad 453,
1; mihi propositum est ut 377, 1.

vědomě 208, 2, b); s genit.

264; s in 264, P. 3.
prý jak se vynáší 422, 2—4 a. P.

předmět 216.
předně, za druhé, za třetí jak v latině ?
90, 2, P.
přiliš s posit. v lat. kompar. 302 ; 379, 2.
pi'istavka (apposice) 205—207; v ge
nit. při mens, tuus etc. 251, P.

přívlastek (attributum) 205, 206.
pudet constr. 226; pudens a pudenda.
166, P.

pugno; hac pugna pugnata 213, 1.
pulchrum est akk. s inf 412, 1.
put-go a genit. 267. '
puto s dvojím akk. 227, e); p. alqm
pro hoste a pod. tie P. 1; s genit.

proprius 239, P. 6.
propter užív. 288, 26.
propterea 468; 1). quod (quia) 467, P.

praedik. 252; sgenit. pretii 260; pu
tares byl bys myslíl 364, P. 2; putor

prospicio constr. 242, 7; s ut 377, 2.
prosterno constr. 221, 1.
prosum s dat. 237,
1; prodest akk. s l
inf. 412, 2.

fortuna quadam putanda est a pod

s dvojím nom. 212, 2, c); mors in

tže P.; s nom. cum inf. 422, 2; pu
tandum est etc. 3 akk. c. inf. 423, 2:
puto čes. snad, asi, možná. že 364, P
1; non puto myslím že ne . . . 473.
P. 2.

proto; čes. a proto, a prato nc . . .
jak se vyjádří 468, P.

provideo v. prospicio.

Q.
Qua (a, 286, 1, 2.
quaero coustr. 219, 4; 230, 3.
quac-so 230, 2; 401, P. 2; quaeso u.
quaesumus větou vkladnou 161.

quaestui hubeo 247, 3.

quando, quandoquidem 467.
quantum a genit. 257,2; quanti -—tanti
genit. pretii 260; quanto —tanto abl.
mensurae 280; 306, P. 3; quantum
scto etc. 391, 5.

qualis : et talis 321, P.

quantum-unqua

qualiscumque s indik. 362, 4.
quam m. postquam 281, P. 1; quam
pro po kompar. 304; vypouští se po

quapropter. quare 468.

kompur. 279 a I'. 4; quam při superl.
306. 4; quam si 2183.

quamdiu c-Iimn 460.
quamobrem 468.
quamquam 334, P. 2; qumnvis 354.

&indik. 262, 4.

quasi a konj. 383.
quatio constr. 221, 1.
quo užív. 457 a P.
qumnadmmlum —ita 383, P. 2.
quc-ror constr. 217; akk. s int". nnebo
quod 418.
qui (pron. intel-r.) užív. 327.
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qui (pron. rel.) 319—324; m. et is etc. quisque 332; m. uterque str. 217 p. č.
1; s indik. 362, 4; quo quisque — eo,
321; m. quicunque 333, P. 2; s est a ,
ut qu-isque— ita 306, 1'. 3.
subst. opisuje předl.pro :: vedle 319,
3; k tésnéjšímu spojení s předcháze quisquis, quidquid 333.
jícím 322; idem— qui 323; quod : . quo -—eo abl. mensurae 280; 306, P. 3;
id quod 209, 2.
quo m. ut eo; non quo, non quo non
qui (ï) čes. čím, jak 97, P. 1; 395, l,
380; quo:-in quam urbem 209, 1.
P. 1, 11).
quoad s indik. &konj. 386; quoad eius
quia 467; propterea quia tže l'.
facere possum 257. 4, P.; quoad fa
quieunque užív. 333; s indik. 362, 4. | cere potui 391,
quoeirca 468.
quidam užív. 330.
quidem užív. 465; ne — quidem 476; quod že 418; 419; s indik. uuebos konj.
non modo non — sed ne . . . quidem
512'3____„_B._2;
: co se toho týče že 419,
i

462, 11; ne . . . quidem — non modo
tže 12.

quin 381, P. 1; 382; non quin suo;:
proč ne? 382, 2, P. 2.

2; non quod, non quodnïfäääïïïsï—
an v. nisi; propterea quod467,P.
quod sciam, intellegam etc. 391, 5.
quodsi, quodnisi etc. 322, P.
quominus 381.

quippe qui 391, 6, P.
quis ? a qui? prou. interrog. 325—327; qllonialll_1_193„_„
quis est qui 391, 4; quis est quin 382, quoquam 331; neque quoquam 475.
1; quis 2. quid s genit. 256, 2; 257,

quoque. uživ. 460.

2; quid est causae qui-n?382, 1; quis
pron. indef. 98, 1, 2 a P.; 329.

quotiescunque, quotquot s indik.

quisquam,

quidquam 331; 474, 2;

s genit. 256, 2; 257, 2; neque quia
quam 475.

362, 4.

quotusquisque 332, 3.
quum v. cum kouj.

R.
Rarus 'poi-idku 208, 2, b).

ratione 277.

ratus soudě 431.
recens s pouhým ab]. *282.
reoingor s akk. řeckým 236, 1.
recipio s abl. instr. 273.
recordor 266 a. P. 1.
recta (ä) 286, 2.
recuso s akk. nobog de 219, o, b);

reformido

s ukk. 219, 6, b).

religioni habeo 247, 3.
relinquo s akk. 219, 3; s dvojím dat.
247,3; 5 gerundivem447; relinquitur
ut" 379, 5.

reliquum s genit. 257, 2; -r.est ut:-179.
5; nihil reliqui est, n. r. facio 257, P. 2.

reminiscor constr. 266.

renuntio s dvojím ukk. 227, I;); remm
s quominus č. 5381;
mm r. 1332". tior s dvojím nom. 212, 2, b).
381, P. 1; s inf. tže P. 2.
reperior s dvojímnom. 213, e); rcpe
riuntur qui s konj. 391, 11;reperitur
reddo m. facio s dvojim okk. 277, b);
& akk. a. inf. 423, 1; avšak i s nom.
r.ox 227, b) P. 2; nikoli v pass. 227,
& inf. tže.
b) P. l.
redoleo s akk. 218, 2.
repono constr. 287, 1.

redundo, refert-io constr. 283.
refert 262; s inf. 412, 2.
refertus constr. 264, P.“2.
reflexivuä činnost 341—312.

reporto constr. 219, s, a).
reposeo constr. 230, 1.
reprehendo s quod 418, I'. 1.
repugno constr. 237, 1.
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requiro

constr. 219, 4.

rideo constr. 217.

res opsání m. neutr. adiect. 297, 2, P.
resipio s nkk. 218, 2.
resisto s dnt. 237, 1.
responsum s adi. i adv. 429, P.
respuo constr. 221, 2.

restat ut 379, 5.
retineri non possum quin 382, 2.

ritu abl. modi 277, 1.
rogo constr. 230, 2, 3; rogo ut 377, 1.
rorat 196, 3.
rudis s genit. 264; rudis in 264, P. 3.
ruo trans. s akk. "217.

rus constr. jako jména měst 233.

.
l

S.

Sam-I' constr. 239, P. 7.

sicarius: inter sicarios accusare 267,

salve (salvebis) a . . . 162, P.
sane; hand sane 470.

sicut — ita (sic, item) 383, P. 2.
similis s dnt. 239; též s genit. 239,P. 4.

sapio s nkk. 218, 2.

simulac-, simulatque, simul utsperf.

salutaris

s dat. 239.

P. 2; 288, 16.

satio constr. 283.
349; s impf. a plusqpf. 349, P. 2;
satis s genit. 257, 3.
s plusqpf. v dopisech 352, P. 1.
scelus est s akk. a inf. 412, 1.
simqu coustr. 228, P. 4.
seio; sciens vědomě 208, 2, a); scito, sin, sin autem 374, P. 2.
scitote 401, P. 1; ostat. v. nescio.
; sine uživ. 289, 9; sine ulla spe a pod.
selseitor constr. 230, :4.
331, P.
scribi nkk. s inf. 423, 1; avšak i nom. singularis ve smyslu kollekt. 294.
s inf. tie.
singulis diebus 332, 3.
secerno constr. 282, B.
sinistra (11)286, 1.
sector constr. 219, 4.
sino ut 377, 3; 416, P. 2; nkk. s inf.
secundum (předl) užív. 288, 26.
377, P. 2, b); 416; sinor 417.

securus s genit. "264.

siquidem 467.

500115 a? 324BN] “ŽÍV—464-

sis.—.si vis 401, P. 2.
sitio s nkk. 219, 4; sitiens s genit. 265.

SPSN'SO» l*"illllgü.

St'paro

constr-

282. B-

sententia

sive užív. 463; sive—sive tie; s indilc
362, 5.

(ä) abl- limit 278-

sobrius

v střízlivosti 208, 2, a).

sequor sakk. 219, 4; sequitur bud's'ut

sotleszsi

neb s nkk. n inf 379, 5; 379, 3, P. 2.
St'l'lls B gen“. '254servio servitutem 218, 1; servio s dat.

solitus 431, 1; solito magis 279, ""
sollleltor s akk. n inf. neb 3 quod 415.
solum; non solum ——
sed etiam etc

237, 1.

audes 401, P. 2.

462, 4—11.

servo constr. 219, 4.
ses-tertius: decies sesterlium etc. 8 výrokem v sing. Dod. II. 47, c); dos
tricies sestertii etc. tže.

solus toliko (jen) 208, 2, b).
solutus s ab]. 282, A.
solvo s ubi 282, A; zdánlivě intr. 335,
P. 2; non sum solvendo 452, 2.

seu v. sive.
si e imlik.akonj.371 a sledd.;:

sortior constri212.

sousleduosf časů v. cansecutio tem

pnkli

374, P. 2; si non 11nisi 376; si (sin)
mina.-1376, 1—2; m'si si 376, P. a; si
částice tazuci 395, 2; .'197,2.
sic -—ut 379, ! ; s
:! qui se superl.
306, P. 1.
|

porum.
spe abl. comparat. 279, P. 5.
spon-to constr. 222, l.
sper- censtr. 219, 4.
spolio constr. 233.
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k opisování děje 379, 4, P. 2; fuit

spona

(copula) 197.
"
stár (natus); sta-'si než . . . 231, 2, P. 3.
statuo s in a abl. 287, 1; s ut 377, 1;

Iliumzllia

už není 347; hoc est,

id est důrazněji vytýká apposici 207,
P.; esto! budiž! nu dobře! 401, P. 1;
s inf. 377, P. 1, c).
status; eo statu str. 217 p. č. 2.
a part. praes. 437, ?.
sto stojim zač 261 ; s abl. 270, P. 4; per , summqu příslovečné 236, 1.
me stat quominus č. ne 381; per me ' suum a dvojím akk. 228, d); sumor
non stat quin 381, P. 1.
s dvojím nom. 213, d) ; exemplum sumo
studeo s dat. 238; s akk. a. inf. anebo
447 pod čarou 1).
pouhým inf. 415; studeo ut 377, 2. super předl. 290, 4; adv. 290, P.

studiosus a genit. 264.
suadeo ut 377, 1.

superior discede 208, 2, b).
superlatlv význam 305; se slovyvzmoc

sub užív. 290, ?.
sublclo constr. 243.
subjekt. v. podmět.
subter užív. 290, 8.
subter-fugio constr. 219, 4.
succenseo s dat. 238; s akk. a inf.

ňovacími 306; spoj. s quisque 331, 2;
a tam — quam qui, ita (sic) — ut
qui 306, P. 1; s ut quisque — ita
306, P. 2.

supersecleo constr. 282, A.
superstes s dat. neb s genit. 239, P. I.
supersunt constr. 213; superest ut

anebo s quod 418.
succumbo constr. 2421..w
suflïclor s dvojím nom. 212, 2, b).
sum sponou 197; vypouští Sc 197, P.

379, 5.

super-venio constr. 243.
supinum v um 4%; jiné vazbym. něho
55 P.; sup. v u 456; jiné vazby

1; est :potest, licet *197: slovesem
jsoucnosti 197,'P. 2; esse pro a pod.

. něho 456, P. 2.

suppedito trans. a intrans. 339.
supplex s dat. neb genit. 239, P. 1.
supplicatio 231, 2.
supplieo constr. 238.

býti čím, býti za . . . 212, 2, 0) P.;
esse;—miti 24:'-; s dvojím dat. 247,

1; s genit. praedik. 252; s genit. qua].

259;':

stojím zač constr. 261; in

amicitiam, in potestatem esse 287,
P.3; s dat. gel—und.452, 2; sunt qui,
nemo est qui etc., est quod etc. 5 konj.
391, 4; in eo est ut 379, 6; est ut

supra předl. 288, 17; adv. 290, P.; quem

supra nominati otc. 320; ut nihil
supra possit (addi) 306, P. 2.
susspensus s akk. řeckým 230, 1.

'I'

““

Tae-det me 226.

'

3; tantus — ut 379, 1; tantus

talls—aewtque)

324; talis—qualis

quantus 323; tantus, ut nihil supra

—

323; talis — ut 379, 1possit (addi) etc. 300, P. 2.
tam — ut 379, !; tam — quam 4132,' tardo ad a get-und. 453, 1.
6; tam —- quam qui se superl. 306, tazaei věty393;jeduočlenné nebo vícečl.
4, P. 1.
'
394 ; jak se uvádějí 397:; jednoöl. přímé
tamen užív. 464.
i 390 ; jednočl. nepřímé 397 ; vicei'l. 398.

tametsi 381, P. ?.
tempero constr. 242' 8; temperare mihi
tamquam s konj. 383; tamquam — ita I mm possum quin 382, 2: temperatum
(sic, item) 388, P. 2.
tango s akk. 219, 11,b).

est perf. pass. k parto 238, P. 2.
- tmnpm-e a in tempore 285, I, a); tem

pus est 8 inf. anebo s germ-(l. 45l, 1'. 1.
tantopere -- ut 379, 1.
tuiihim s genit.'257, tantum abest * tein-ü 8 ubi. šustí-. 273; s part. po:-f.

ut—ut

379, 1, P.; tanti est 260, 1'. .

pass. 347, I'. 2; 438.
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tc'ntu s nkk. 219, 4.
tenus užív. 289, 7.

tum est a akk. &inf. 423, 2; tradunt
v. dicunt.

terra marique 286, ]; terramm při trans užív. 288, l 1; tvoří verlm trans. 223.
adverb. 257, 4.
trausdueo (ti-ad.),transit-io (ti-aio.),
testimonio esse 247, 1; testimonio
alicuius 278.
testor s akk. 2l9, 6, a).

timeo constr. 242,ö; '..19,6, b); s ut č.
ne 378.

timidus s genit. "264.
tonat 196, 3.
torqueo s akk. 221, 1.
tot — quot 323.
'
totidem — ac (atque) 324; totidem
— quot 323.

totus zcela 208, 2, b); toto, tota abl.
bez in 286, 1; in toto, in tota tže

transpoFtoc(Lnstr.

2.

transitui," 'trau—igřěů-ior, trausnato,
transm-udo constr. 223.
trepidus 208, 2, a); s genit. *264.
tribuo s dvojím dat. 247, 2.
trlui m. terni 87, 4.
tristis smutně 208, 2, a).
triumphare insigni triumpho str. 157
p. č.

trudo s akk. 221, 1.
tueor constr. 219, 4.
tum; cum— tum 388; tum—tum 462,
8; tum ipsum 318; tum vero 464;

P. 1.

tum (tunc) v řeči nepřímé 428, P.

tracto s ekk. 219, 6, b).
trado s dat. 237, 2; s gerlmdivem 447;
traditur s nom. a inf. 422, 3; tradi

turpis se sup. v u; turpe est s akk. a
inf. 412, 1.

tutor constr. 219, 4.

'U'.
Ubi : in qua urbe 209, 1 ; s genit. 267,
4; ubi primum a perf. 349; s impf.
u plnsqpf. 349, P. 2; :; plusqpf. v do

pisech 352, P. 1; : et ibi. etc. 321, P.

ubicunque

s genit. 257, 4; s indik.

362, 4.

ulciscor s akk. 222, 2.
ullus 331; 474, 2; neque ullus 476.
ult-imus naposledy 208, 2, b).
ultra užív. 288, 13.
nude : ea: qua urbe 209, 1; s genit.
257, 4; : et inde 321, P.
uncle-cunque :; indik. 362, 4.

uuququ

331; 474, 2; neque unquam

475.

ullus v plur. 82, .; 87, 4; : jediné
208, 2, b); unus ea: (de) 256, P. 2;
při superl. 306, 3.

urbs při jménech měst 232, P. 2.
urge-o s akk. 222, 2.
usquam 331; 474,2; neque usquam 476.
usque. ad 288.

usu venit ut 379, 4; usui esse 247, 1.
ut finale 376; ut ne, ut ne quis 376,
2; ut imperativum 377; ut po sloves.
vyhlašování 377, 1; 414, 5; po vý
razech bázně 378; ut consecutivum.
ut non, ut nemo etc. 379; ut non ve
větě účelné 376, 5; ut explicativum
379, 6; ut vypouští se 377; ut po
kompar. s quam 391, 2, P. 2; ut —
ita (sic, item) 383, P. 2; ut qui 391,
6, P.; ut quisque — ita e dvěma
superl. 306, P. 3; ut si s konj. 383:
ut primum v. ubi primum; ut při
zvoláních 420, P. 2; utzdejme tomu
že 369; ut qui maxime 306, P. 1.

utcunque s indik. 862, 4.
uterque užív. 334; uterque nostrum
(vestrum) sjuky'm výrokem 204, P. 2;

uterque — alter. uterque — uterque
335; uterque frater, uterque eorum
256, P. 1.

utilis s dat. 239; ut. ad tže P. 3; utt

413
utpote qui 391, 6, l'.
utrum v tazacích větách 395,

lius est etc. ind. m. ě. optutivu 862,
1, 0); se. supinem v u 456.

utinam. utinam ne 365.

2;

utrum

— an 398.

utut s indik. 362, 4.

utor s ab]. 275 a P. 2; přechodné 447,

P.; usus 431,1.

V.
Van constr. 242, 9; 283 a P. 1.
video ut (ne) 377, 2; vide etc. ne aneb
vacuus 264, P. 1; 283 a P. 1.
ne non 378, P. 2; videos part. praes.
vae! s dat. 234, P. 2.
437, 1; videres byl bys viděl 364, P.
valeo ad 406, P. 4.
2; videm, viderimus m. fut. I. 355,
\'ážiti si koho 260, P. 2.
P. 3, -b); videor s dvojím n0m. 212.
1; s nom.ainf. 422, 1; ut videor etc.
včera v dcpisech 352.
424, 1; videor mihi, videris tibi etc.
ve částice příkl. 463.
vehor s abl. insti-. 278.
424, 2; videturzplacet 424, 3.
věk něčí v. léta.
? vinco iudicium 218, 2.
vel užív. 463; při superl. 3106,3; : již
vito s akk. 219, 6, b).
463, P. 1.
vitupero s quod 418, P. !.
vivo vitam iucundam. tertiam aetatem
velutsi s konj. aaa.,
vendo. venc-o constr. 261.
218, ]; vixi jsem s žitim u konce 347.
venio s dvojím dat. 247, 3; venit Mihi vivus za živa. 208, 2, a).
vixdum etiam 460.
in mentem cunstr. 266, P. 2.
vereor s akk. 219, 6, b); s ut (ne non) voco s dvojím akk. 227, a); vocor s dvo
neb ne 378; s inf. 378, P. 3; veritus
jím nom. 212, 2, a) ; qui vocatur etc. 320.
vocativus 215; m. nom. *215, a).
431, 1.
vero uživ. 464; nisi vero v. nisi.
volo; num quid mevis? quis me vult ?
versus (pi-edi.) 288, 27.
a t. d. 230, P. 3; ; inf. 377, P.1, c);
verto s dvojím dat. 247, 2.
415; s akk. & inf. 415; s ut 377, 3;
verum (spoj.), verumenimvero 464.
415, P. 1; velim, vellem s konj. 365,
P.1; sr0v. 401, P.2; 416. P. ]; volo
verum est 5 akk. a inf. 412, 1.
vescor 8 ab]. 275; přechod. 447, P.
's partic. perf. pass. 415, P. 2; fut.
vesperascit 196, 3.
volam : chci 355, P. 1; si voluero
Vespolnosf jak se naznaötüe? 311.
m. fut. I. 355, P. 3; velle m. inf. fut.
vestrum genit. part. 266, P.4; vestrum
410, P.
volumine
a in volumine 286, 1, P. 2.
omnium 251, P.; 263, P. 2.
veto v. iubeo.
voti damnatus 267, P. 6.
\'ěz, vězte : scito, scitote 401, P. 1. výmiuka jak může býti vyslovena. 374,
P. 3.
via (a) 286, z.
vihro s akk. 221, 1.
výrok 197—201.
vielnuss dat..239; též s genit. 239, P. 1.
!

!

I

I

Z.
Záporuosf

469—477; dvě zapornoati

v téže větě 477. ,

zápověď jak se vyřizuje 402.

zni-tkáni

3115,P. 2.

zlomky 86, P. 3.
zvaný; tak zv. 320.
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